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Predsedovala: Emil Tomažič : 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Seja se je začela ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 17. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi pr- 

vega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Na podlagi 11. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvo- 

lili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in verificirali 
pooblastila. Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika tovariša Tomislava Ma- 
jerja, za člana pa tovariša Eda Kozmusa in Zvonka Ulčnika. 

Želi kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, lahko 
preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za 
predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti. (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bila Komisija za verifikacijo pooblastil m imunitetna 
vprašanja za 17. sejo Zbora združenega dela izvoljena v predlagani sestavi. 
Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila delegatov 
ter pripravi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slove- 
nije, Zadružne zveze Slovenije, Univerze v Ljubljani. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
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SFRJ, delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Ivan Zelenšek, poročevalec 
Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora, Ljubo Meden, poročevalec 
Odbora za finance, Rok Pavšič, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, 
Franc Trebonja, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Marjeta Adorjan, 
poročevalka Komisije za narodnosti, Stanko Jaki, poročevalec Komisije za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve, Majda Lindič, poročevalka Zako- 
nodajno-pravne komisije in dr. Franc Fornazarič, poročevalec Komisije za 
vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojske. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji postaviti delegat- 
ska vprašanja, da posredujejo ta vprašanja tovarišici sekretarki v pismeni 
obliki že na začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziro- 
ma ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu ozi- 
roma posameznim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in na vpraša- 
nja odgovore, če je le mogoče, že na današnji seji zbora. 

Ugotavljam, da je Komisija končala svoje delo. 
Prosim predsednika Komisije, da posreduje poročilo! 

Tomislav Majer: Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za da- 
našnjo sejo je predložilo pooblastila 144 delegatov, in sicer z gospodarskega 
področja 88 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s social- 
no-zdravstvenega področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, 
iz obrtne in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih 
organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skup- 
nosti 5 delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi 
v oboroženih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 3. okoliš 1 delegat; 32. okoliš 1 delegat; s 
socialno-zdravstvenega področja, za 5. okoliš 1 delegat, 9. okoliš 1 delegat; s 
področja kmetijske dejavnosti za 1. okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1 delegat. Na 
seji zbora ni navzočih skupno 6 delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so po- 
oblastila v skladu z zakonom in ustavo Socialistične republike Slovenije. 

Zato predlaga, da Zbor združenega dela verificira vsa predložena poobla- 
stila. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu Komisije? (Ne.) Ce ne želi nihče, prehajam na glasovanje. O poročilu bo- 
mo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, 
naj prosim glasuje z dvigom rok! (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 17. sejo Zbora združenega dela. 

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

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
bomo na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije ob 9.30 opravili vo- 
litve za člana Predsedstva SFR Jugoslavije in SR Slovenije. 
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Prav tako vas obveščam, da sva se s predsednico Zbora občin dogovorila, 
da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela in Zbora ob- 
čin po končani skupni seji uvodno obrazložitev k poročilu o delu delegacije 
Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 
1979, ki jo bo dal tovariš Marko Bule, vodja delegacije SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

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

Z dopisom z dne 29. 3. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo 
Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Edvarda Kar- 
delja v Ljubljani. 

Današnjo sejo razširjam s poročilom o delu delegacije Socialistične repu- 
blike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije pri 
usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

O morebitni razširitvi ste bili obveščeni z dopisom z dne 4. 4. 1979. 
Ker predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da odložimo obravnavo 

osnutka zakona o zajamčenem osebnem dohodku iz razlogov, ki so navedeni v 
dopisu Izvršnega sveta, ki ste ga prejeli na klop, umikam to točko z dnevnega 
reda današnje seje. 

Zato predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 17. seje Zbora združenega dela, 
2. poročilo o delu delegacije Socialistične republike Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju projekcije 
plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979, 

3. predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu, 
4. predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih, 
5. predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredova- 

nju kulturnih prireditev, 
6. osnutek zakona o knjižničarstvu, 
7. osnutek zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne 

pomoči, j 
8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sa- 

nitarni inšpekciji, 
9. predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v 

Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Edvar- 
da Kardelja v Ljubljani, 

10. volitve in imenovanja, 
11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Ne.) Gla- 

sovali bomo z dviganjem rok. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 
glasuje! 

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

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.45.) 



6 Zbor združenega dela 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na poročilo o delu delegacije Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju pro- 
jekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Predstavnik delegacije SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije je tovariš Mirko Žlender. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Na podlagi poročila in uvodne obrazložitve pričenjam razpravo. Kdo želi, 

prosim, besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam zboru naslednji sklep: 

Zbor združenega dela sprejema na znanje poročilo o delu in stališča de- 
legacije Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1979. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! {143 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o zdravstvenem varstvu. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
določil tovariša dr. Antona Fazarinca, člana Izvršnega sveta in predsednika Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za vprašanja borcev NOV 
in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Z dopisom z dne 4. 4. 1979 smo prejeli pripombe, mnenja in predloge Izvrš- 
nega odbora Zdravstvene skupnosti Slovenije k predlogu za izdajo zakona. 

Danes smo na klop prejeli predlog sklepa k predlogu za izdajo zakona, ki 
je pripravljen na podlagi dosedanjih razprav o predlogu za izdajo zakona. 

Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo 
o tem zakonu in o predlogu za izdajo zakona o kulturnih skupnostih, ki ga 
bomo obravnavali pri naslednji točki dnevnega reda. Po končani razpravi o 
obeh zakonih bo skupina proučila razpravo in po potrebi spremenila in dopol- 
nila predloga sklepov k tej in k naslednji točki dnevnega reda. Tako bomo 
glasovali o obeh sklepih šele potem, ko bo skupina delegatov končala svoje 
delo. 

V skupino predlagam: Roka Pavšiča, Ivana Zelenška, Petra Veršiča. Se 
strinjate s predlogom? (Delegati se strinjajo.) Če ni pripomb, prosim, da o 
predlogu glasujemo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (138 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima dr. Anton Fa- 

zarinc, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! V letu 1978 se je število vseh delavcev v zdravstvenih organizacijah 
združenega dela v območju SR Slovenije približalo številki 30 000. Med njimi 
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je približno 3000 zdravnikov, okoli 9000 medicinskih sester in okoli 900 zobnih 
terapevtov. Ti delavci so samoupravno organizirani v 63 zdravstvenih delov- 
nih organizacijah. Med temi je 38 takšnih, ki nimajo temeljnih organizacij 
združenega dela, delavci v preostalih 25 zdravstvenih delovnih organizacijah 
pa so samoupravno organizirani v 156 temeljnih organizacijah združenega 
dela. 

Zdravstvene storitve" na področju osnovnega zdravstvenega varstva izvr- 
šuje 72 zdravstvenih organizacij združenega dela, na področju bolnišničnega 
zdravstvenega varstva 55, na področju osnovnega in bolnišničnega zdravstve- 
nega varstva skupaj 5, poleg tega pa deluje še 28 lekarniških organizacij zdru- 
ženega dela, 4 temeljne organizacije reševalne službe, 10 zavodov za higieno in 
socialno medicino ter 10 zavodov za medicinsko rehabilitacijo. 

V letu 1977 je bilo na področju osnovnega zdravstvenega varstva oprav- 
ljenih več kot 10 milijonov bolniških pregledov, v specializiranih ambulantah 
blizu 2 milijona, v bolnišnicah pa se je zdravilo nad 300 000 bolnikov in po- 
škodovancev. Za zdravstveno varstvo bomo v letošnjem letu namenili okrog 
10 milijard dinarjev. 

Teh nekaj podatkov navajam zato, da vas seznanim s kadrovsko in mate- 
rialno dimenzijo družbene dejavnosti, v kateri nameravamo z novim zakonom 
o zdravstvenem varstvu uskladiti družbenoekonomske odnose med uporab- 
niki in izvajalci ter samoupravno organiziranost izvajalcev z zakonom o zdru- 
ženem delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

V predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in v priloženih te- 
zah predložene rešitve so že do sedaj spodbudile živahno razpravo o vrsti pro- 
blemov, s katerimi se srečujemo na področju zdravstvenega varstva. Ob tem 
velja posebej omeniti izredno poglobljeno razpravo, na kateri je Predsedstvo 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije obravnavalo vrsto perečih 
problemov na področju zdravstva ter sprejelo stališča in smernice za delova- 
nje komunistov v tej družbeni dejavnosti. 

Med vprašanja, ki so spodbudila posebno pozornost in katerih brez široke 
javne razprave ni mogoče dokončno razrešiti in tudi ne izoblikovati dokon- 
čnih zakonskih besedil, je po našem mnenju šteti zlasti naslednje: 

Prvič vprašanje, kako izpeljati delegatska razmerja med delavci v tistih 
zdravstvenih temeljnih organizacijah, ki izvršujejo zdravstvene storitve za 
potrebe in interese uporabnikov v širših območjih več občin. Pri tem gre pred- 
vsem za opredelitev in organiziranje mesta sporazumevanja med delegati teh 
temeljnih organizacij in delegati uporabnikov iz takšnega širšega območja. 

Vprašanje je pomembno predvsem zaradi tega, ker je za uresničevanje 
pravic do zdravstvenih storitev na področju ambulantno specialističnega in 
bolnišničnega zdravstvenega varstva potrebno solidarnostno združevanje sred- 
stev na takšnih širših območjih. 

Drugo je vprašanje podrobnejše obdelave vsebine in pogojev uresničeva- 
nja neposredne svobodne menjave dela na področju zdravstvenega varstva. 

Tretjič vprašanje zagotavljanja pravic do socialne varnosti v zvezi z 
zdravstvenim varstvom ter vprašanje oblikovanja in lociranja rezervnih 
sredstev na področju zdravstva. 

Četrtič. Pomembno vprašanje, ki je bilo prisotno že v dosedanjih razpra- 
vah glede tega, ali obdržati dosedanji obseg zdravstvenega varstva ali pa ga 
eventualno razširiti ter ugotoviti učinke takšnih morebitnih razširitev tega 
obsega. 
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Petič vprašanje določanja standarda in normativov z zakonom, podzakon- 
skimi predpisi in samoupravnimi sporazumi. 

Šesto je vprašanje podrobnejših določitev tehnoloških in dohodkovnih 
pogojev za organiziranje zdravstvenih temeljnih organizacij združenega dela 
ter podrobnejše razčlenitve vloge in funkcije zdravstvenih organizacij zdru- 
ženega dela v drugih delovnih organizacijah. 

Sedmič vprašanje možnosti in potrebe družbene intervencije v primerih, 
ko bi bilo ogroženo uresničevanje temeljnih pravic iz zdravstvenega varstva. 

Odgovore na ta in še na marsikatero drugo vprašanje, ki je bilo že dano 
v razpravah o predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu, bo treba 
vgraditi v osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. Oblikovanje zakona bo ter- 
jalo še veliko intenzivnega dela. 

Uskladitev samoupravne organiziranosti uporabnikov in izvajalcev ter 
njihovih medsebojnih družbenoekonomskih odnosov z zakonom o združenem 
delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela je eden od te- 
meljnih pogojev za nadaljnji razvoj zdravstva ter za uresničevanje pravic 
do zdravstvenega varstva na osnovi potreb in interesov uporabnikov ter dohod- 
kovnih možnosti združenega dela. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Miloš Hanžič, delegat za Zbor 
združenega dela s socialno-zdravstvenega področja, 2. okoliš, Ljubljana-Beži- 
grad! 

Miloš Hanžič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 6. 4. obravnavala gradivo in sprejela naslednje pripom- 
be k predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu. 

Skupina delegatov je mnenja, da bi bilo potrebno v predlogu za izdajo 
zakona o zdravstvenem varstvu upoštevati naslednje: 

1. Upoštevati bi morali večji poudarek na reševanju celovitega zdravstve- 
nega varstva občanov v krajevnih skupnostih — bivalno okolje — in delovnih 
organizacijah — delovno okolje. 

2. S srednjeročno kadrovsko politiko in usmerjenim izobraževanjem dolo- 
čiti potrebe in razmerja med srednjim, višjim in visokim medicinskim kadrom. 

3. Ali ima smisel ustanavljati zdravstveni center in s tem še povečevati že 
tako preveliko administracijo v zdravstvu. 

Znano je zlorabljanje bolniškega staleža ter s tem v zvezi problematika 
pridobivanja potrebne dokumentacije. Kakšna je zveza med svobodno izbiro 
zdravnika in določitvijo izbranega zdravnika? Možnost večjega števila izbranih 
zdravnikov lahko pripelje do podaljševanja bolniškega staleža. Zato bi mo- 
rali zaostriti kontrolo nad zdravljenjem. 

Ker je zdravstvena dejavnost posebnega družbenega pomena, bi morali 
v vseh socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah glede zasebne prak- 
se uvesti enotna določila in kriterije. Neenotna politika je privedla do tega, da 
se nehote zadovoljimo s tako imenovano črno prakso, proti kateri se borimo, 
naletimo pa na mnoge ovire. Zasebna praksa povečuje tudi socialnoekonom- 
ske razlike, zato bi verjetno kazalo dolge čakalne dobe odpraviti tudi z bolj- 
šim nagrajevanjem medicinskega kadra. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomaž i č : Hvala lepa! Besedo ima dr. Katica Alič, 
delegatka za Zbor združenega dela s socialno-zdravstvenega področja, 6. oko- 
liš, Koper! 

Dr Katica Alič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji z delegati 29. okoliša za gospodarstvo smo proučili predlog za 
izdajo zakona in imamo naslednje pripombe: 

Bodoči zakon o zdravstvenem varstvu naj opredeljuje predvsem nujnost 
potrebne sistemske osnove in načela za čimbolj neposredno samoupravno ureja- 
nje pravic in obveznosti iz zdravstvenega varstva, družbenoekonomskih odno- 
sov in organizacije zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih skupnostih. 

Ob tej temeljni usmeritvi naj bi zakon natančneje uredil nekatera pov- 
sem specifična vprašanja zdravstva. Tako vprašanje je na primer uresničeva- 
nje ustavne pravice svobodne izbire zdravnika in zdravstvene organizacije 
teza 98, glede katere bi kazalo začrtati vsaj temeljna strokovno-medicinska 
in druga načela, kot je zlasti stopenjska obravnava bolnika in stopenjska deli- 
tev dela med zdravstvenimi organizacijami. 

Podobno velja glede dežurstva in stalne pripravljenosti teza 110 
predvsem z vidika realnosti, posebej še glede določbe, da dežurstva in stalne 
pripravljenosti ni mogoče opredeliti kot delo v podaljšanem delovnem^ času. 
Bolj stvarna so prizadevanja za postopno zmanjševanje dela v podaljšanem 
delovnem času. 

Tudi glede planiranja in svobodne menjave dela bi kazalo v zakonu opre- 
deliti nekatera načela za ustreznejše reševanje specifičnih problemov na pod- 
ročju zdravstva, kot so na primer objektivno pogojene prekršitve programov. 
Pri planiranju bi bilo nujno natančneje opredeliti sistem planiranja, saj sta v 
gradivu močno poudarjena predvsem program zdravstvenih storitev in pro- 
gram zdravstvenih dejavnosti, zapostavljen pa je program zdravstvenega var- 
stva Pri tem ne gre za besedno igro ali formalnost, ampak za pomembna vse- 
binska vprašanja. Predlagamo, da se program zdravstvenega varstva v zakonu 
opredeli kot dogovor o ciljih, vsebini in prednostnih nalogah zdravstvenega 
varstva. Program zdravstvenih storitev oziroma program zdravstvenih dejav- 
nosti pa je operacionalizacija oziroma pot ali način za uresničitev dogovorjenih 
naložb in ciljev. „ 

Vsebinsko je to pomembno tudi zaradi tega, da se prepreci poveličevanje 
zgolj zdravstvenih storitev na račun programskih ciljev in nalog, saj postaja 
sedaj zaradi takšnega pristopa marsikje edino zveličavna le kvantiteta na ra- 
čun vsebine in kvalitete zdravstvenega varstva. 

Za razliko od nekaterih drugih stališč, na primer Izvršnega odbora Skup- 
ščine zdravstvene skupnosti Slovenije, točka 16, menimo, da naj zakon ureja 
le temeljna vprašanja specializacije zdravstvenih delavcev, kot so zlasti vrste 
specializacije in podobno, naloga samoupravnega urejanja pa je izvajanje. 

Veliko vprašanj je na organizacijskem področju. Omejila bi se le na neka- 
tere, in sicer: Podpiramo uveljavitev domicilnega načela tudi za zdravstvo, 
nujno pa je dati takšno pobudo tudi zveznim organom, ker bodo sicer nastopile 
težave in komplicirano administriranje zaradi delavcev in njihovih družinskih 
članov iz drugih republik. 

V primeru, da se ne sprejme načelo obveznega ampak fakultativnega 
vključevanja občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčinsko, bi bilo nujno 
zagotoviti določeno stabilnost v obstoju teh skupnosti, da ne bi spreminjajoči 
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pogoji in potrebe po solidarnostnem in vzajemnostnem financiranju rizikov in 
skupnih nalog, kot so zlasti večje investicije, pogojevale vključevanje v med- 
občinske skupnosti z vidika trenutnih ali kratkoročnih interesov. 

Ponovno možnost, da se posamezne zdravstvene dejavnosti, zlasti obratne 
ambulante in podobno, organizacijsko vključujejo v gospodarske organizacije, 
je potrebno vsestransko proučiti in pri tem ne zanemariti razloge, zaradi ka- 
terih je bila pred desetimi leti v zakonu določena drugačna rešitev. Kolikor 
se sprejme predlagana usmeritev, bi bilo nujno v zakonu uveljaviti načelo, 
da se tudi zdravstvene dejavnosti, ki so organizacijsko vključene v gospodar- 
ske in druge organizacije združenega dela, programsko vključujejo in povezu- 
jejo v celovito organizacijo zdravstvene dejavnosti in tudi v skupne oblike 
zdravstvenega varstva, kot je zlasti zagotavljanje neprekinjenega zdravstve- 
nega varstva, da bi se v čim večji meri izognili slabostim, zaradi katerih smo 
obratne ambulante obvezno, vključili v zdravstveno službo, namreč zaradi smo- 
trne izrabe medicinske opreme, sodelovanja pri neprekinjenem zdravstvenem 
varstvu in tako dalje. 

Raziskovalnega in pedagoškega dela ni mogoče omejiti zgolj na Klinični 
center in Medicinsko fakulteto. Pri instruktažni funkciji Kliničnega centra je 
nujno zagotoviti upoštevanje razmer, potreb in možnosti terenske zdravstvene 
službe. Pri tem bi lahko pozitivno delovala tudi ideja, da naj vsak zdravnik 
določeno dobo dela v osnovnem zdravstvenem varstvu. Saj bi le tako spoznal 
pogoje, v katerih delajo zdravniki na terenu. Verjetno tudi ni mogoče neka- 
terih nalog in opravil zakonsko opredeliti za posamezno raven samoupravne 
organiziranosti zdravstvene dejavnosti, kot je to primer v tezi 59, zlasti tretji 
odstavek, saj so in bodo razmere, pogoji in organiziranost v Sloveniji dokaj 
različni. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ida 
Galun, delegatka za Zbor združenega dela s področja zdravstva in socialnega 
varstva, okoliš 7, Maribor. Prosim! 

Ida Galun: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s socialno-zdravstvenega področja, 7. okoliš, v celoti podpira 
prizadevanja za izdajo novega zakona o zdravstvenem varstvu. Ugotavljamo 
pa, da bi zakon moral biti konkretnejši in izhajati iz potreb in stanja na tem 
področju. Vsekakor bi moral rešiti vse tisto, kar je predstavljalo v procesu iz- 
vajanja novih družbenoekonomskih odnosov zavoro za samoupravno dogovar- 
janje in sporazumevanje na tem področju in je pomembno za celotno sloven- 
sko skupnost. 

Znano je, da dajemo okoli 6 % narodnega dohodka za zdravstveno var- 
stvo, ki je po strokovni plati nedvomno dobro, vendarle pa bi bilo primerneje, 
če bi uvedli boljšo delitev dela, prave družbenoekonomske odnose v zdrav- 
stvu, predvsem pa boljšo organizacijo zdravstvenih dejavnosti nasploh, večjo 
skrb za zdravstveno varstvo aktivne populacije ter tesnejšo povezavo zdrav- 
stvene dejavnosti. 

V poglavju o samoupravnem organiziranju zdravstva so zajete vse do- 
sedanje oblike zdravstvenih organizacij, zdravstvena postaja, zdravstveni dom, 
poliklinika, zavod za socialno medicino in higieno, lekarna, zdravstveni center,' 
specialni zavodi, klinični center, naravno zdravilišče, le splošne bolnišnice ni 
več. Omenja se le bolnišnični oddelek. Določeno je, da morajo biti delavci, ki 
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opravljajo zdravstvene storitve na področju bolnišničnega zdravstvenega var- 
stva za območje več občin, organizirani tako, da bodo zagotovili uporabnikom 
tega območja najmanj zdravstvene storitve — kirurgične, intermsticne, gine- 
kološko-porodniške in pediatrične stroške v svojem gravitacijskem območju. 
Ob tem se postavljajo naslednja vprašanja: 

Prvič, ali splošnih bolnišnic potemtakem ne bo več in zakaj ne in drugič, 
če opravljajo delavci zdravstvene storitve s področja bolnišničnega zdrav- 
stvenega varstva za območje samo ene občine, ali zanje ne velja, da morajo 
zagotoviti uporabnikom zdravstvenih storitev najmanj zdravstvene storitve s 
tistih specialnih področjih, ki so navedena v drugem odstavku: kirurgija, gine- 
kologija, porodništvo, interna pediatrija? 

Uveljavitev takega določila bi za manjše občine pomenilo neracionalno 
organizacijo stacionarnega zdravstvenega varstva. Ce pa bi dovolili, da bi lah- 
ko vsaka občina ustanavljala katerikoli bolnišnični oddelek, brez povezanosti 
z ostalo mrežo hospitalnih zdravstvenih storitev oziroma ustanov, bi to lahko 
privedlo do kaotičnega stanja. 

Menimo, da bi bilo v zakonu potrebno točno opredeliti status klinike. 
Praksa kaže, da je zaradi preobremenjenosti in neizdelane delitve dela med 
bolnišnicami težnja po vrhunskih storitvah tudi v drugih bolnišnicah, ki tega 
statusa nimajo. Klinike same mnogokrat opravljajo delo od osnovne zdravstve- 
ne dejavnosti naprej. Zato je toliko bolj nujno natančneje opredeliti delitev 
dela in povezati temeljne organizacije združenega dela v zdravstvu tako, da 
se preprečijo težnje po takih storitvah. 

Klinika in inštituti so po sedanji zakonski ureditvi predstavljali učno ba- 
zo medicinske fakultete ali drugih visokošolskih ustanov. Menimo, da je taka 
ureditev ustrezna, ker se na ta način klinika in inštituti povezujejo z Medicin- 
sko fakulteto pri opravljanju učnih in znanstveno-raziskovalnih nalog. Ta po- 
vezava pa ni potrebna samo glede nuđenja kliničnih zdravstvenih storitev, ki 
jih je v okviru klinik in inštitutov mogoče opravljati le na podlagi najzahtev- 
nejših strokovno-tehnoloških in organizacijskih pogojev dela, v povezavi s 
pedagoško in znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, v okviru ustrezne visoke 
šole in jih zato ne morejo opravljati delavci drugih zdravstvenih organizacij, 
kot to opredeljujejo teze zakona. Menimo, da je treba učno bazo Medicinske 
fakultete širiti in ne ožiti ter na ta način študentom medicine nuditi poleg teo- 
retičnega čimveč praktičnega znanja in izkušenj pri delu z bolniki, Le na tak 
način bo lahko Medicinska fakulteta uspešno vzgajala zdravnike za opravlja- 
nje njihovih bodočih nalog, predvsem v okviru osnovnega zdravstvenega var- 
stva. _ . „ 

Pri razmejevanju strokovnih področij ne bi smeli izvzemati določenih de- 
javnosti, kot na primer nuđenje medicinske pomoči in lekarn, ki se preveč 
opredeljujejo kot samostojna področja zdravstvenega varstva. 

Prav tako niso sprejemljive enotne delovne organizacije. Ce pa bi že kje 
morale biti, je potrebno točno določiti pogoje, kdaj in v kakšnem primeru. 

Zakon bi moral določiti osnovna načela za oblikovanje temeljnih organi- 
zacij združenega dela v zdravstvu, ker gre za dejavnost posebnega družbene- 
ga pomena — člen 324 zakona o združenem delu. Predvsem bi morali pouda- 
riti večjo in boljšo funkcionalno povezanost služb, ki tvorijo delovno celoto 
ter konkretizirajo pogoje za oblikovanje temeljnih organizacij 320. člen 
zakona o združenem delu, za zdravstvo. 
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Teze zakona predvidevajo vse možne oblike povezovanja zdravstvenih de- 
lovnih organizacij, ki jih pozna zakon o združenem delu, pri tem pa zelo 
nejasno opredeljujejo temeljne organizacije v zdravstvu, še bolj nedorečena in 
nejasna pa so določila o zdravstvenih delovnih organizacijah. Funkcija zdrav- 
stvenega centra je v 8. poglavju tez samo nakazana. Vse to dokazuje, da za- 
enkrat še nimamo izdelanega osnovnega koncepta organizacije zdravstva v 
SR Sloveniji. 

Menimo, da bi v zakonu moral biti opredeljen domicilni princip zbira- 
nja sredstev za zdravstveno varstvo, kar določa že ustava SR Slovenije. To je 
pomembno zato, da bi na trdnejših in ekonomsko sprejemljivejših osnovah 
uredili solidarnostno združevanje in prelivanje sredstev med občinami in re- 
publikami, vendar pa bi ob tem bilo treba rešiti še vrsto zadev, kot so: vpra- 
šanje zdravstvenega varstva upravičencev, ki niso prebivalci naše republike, 
družinski člani delavcev iz drugih republik, način uveljavljanja pravic iz 
zdravstvenega varstva. Nastalo bi tudi vprašanje, kako bosta na primer dva 
delavca iste temeljne organizacije združenega dela uveljavljala zdravstveno 
varstvo v breme različnih skupnosti. 

Teze opredeljujejo tudi enotne občinske zdravstvene skupnosti, pri kate- 
rih je potrebno konkretno urediti način uresničevanja svobodne menjave dela 
ter razmerja med enotami in občinsko zdravstveno skupnostjo, ki bo nastala z 
ustanovitvijo le-teh. 

V zakonu bi bilo potrebno še bolj dopolniti sistem planiranja ter odškod- 
ninsko odgovornost v primeru nespoštovanja zakona in sporazumov, ker le-to 
navadno privede do finančnih težav pri izvajanju zdravstvenega varstva. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ker sta bila v razpravi to- 
varišice Galunove postavljeni dve konkretni vprašanji, predlagam tovarišu 
Fazarincu, da bi po zaključku razprave in še v času za razpravo pripravil 
odgovor. 

Besedo ima tovarišica Ana Grum, delegatka za Zbor združenega dela s po- 
dročja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Ana Grum: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji vseh treh skupin delegatov 11. okoliša dne 4. 4. 1979 je bil obrav- 
navan predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu. 

Delegati podpirajo izdajo zakona, vendar pa predlagajo, da se v pripravi 
osnutka zakona upoštevajo določene pripombe. Samoupravni odnosi in druž- 
benoekonomska razmerja so se od sprejetja veljavnega zakona o zdravstve- 
nem varstvu v letu 1974 toliko razvili in spremenili, da je nov zakon o zdrav- 
stvenem varstvu potreben, zlasti tudi zaradi uresničevanja zakona o zdru- 
ženem delu. Pri začrtanih opredelitvah predloga in tezah pa so pomanjkljivo 
obdelane določbe v zvezi z naslednjimi področji: 

1. Po ustavi zakon določa načela za enotnost sistema, najmanjši obseg 
pravic iz zdravstvenega varstva ter način njihovega financiranja. To zadnje 
pa v tezah sploh ni urejeno. Zato bo potrebno dopolniti teze z določbami o 
virih, osnovah in merilih za združevanje sredstev in uzakoniti domicilni prin- 
cip tudi pri prispevkih za zdravstveno varstvo. 

V tezah nista v celoti zajeta sistem in način samoupravnega urejanja 
pravic in obveznosti zdravstvenega varstva. Potrebno je opredeliti pomen 
zdravstvenega sporazuma za zdravstvene skupnosti, poleg samoupravnih spo- 
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razumov o temeljih planov in sporazumov o svobodni menjavi dela pred- 
videti urejanje medsebojnih odnosov v zdravstveni skupnosti tudi z drugimi 
samoupravnimi sporazumi — o pravicah in obveznostih, o solidarnosti, o zdru- 
ževanju. 

3. V temeljnih določbah je potrebno ustrezneje opredeliti pojem zdrav- 
stvenega varstva, ki ni izvrševanje zdravstvenih storitev, ampak vrsta ukre- 
pov in prizadevanj dejavnosti za zdravje, zdravstveno stanje in pravic do 
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom. Zdravstvene storitve tudi 
niso rezultat vloženega dela izvajalcev, ampak pomeni to zdravje ah zboljšanje 
zdravstvenega stanja uporabnikov. V temeljnih določbah je treba bol] pouda- 
riti pravice do nacionalnega zdravstvenega varstva in s tem v zvezi tudi na- 
čelo solidarnosti in vzajemnosti. 

4. Področje svobodne menjave dela ni v celoti urejeno, zlasti pa ni jasno 
opredeljeno. Vprašljivo je in v praksi povsem neizvedljivo, da bi se svobodna 
menjava začela v krajevni skupnosti. To bi tudi ogrožalo dogovorjene progra- 
me zdravstvenega varstva v zdravstvenih skupnostih in zmanjševalo priza- 
devanja za izenačitev pogojev uveljavljanja pravic na področju zdravstvenega 
varstva. Vprašljiva je tudi svobodna menjava dela v enotah občinske zdrav- 
stvene skupnosti. 

5. Napačna je opredelitev v tezah, da se denarna nadomestila in povra- 
čila zagotavljajo s solidarnostnim združevanjem v temeljnih organizacijah, v 
delovnih organizacijah in krajevnih skupnostih. To bi lahko povzročilo socialne 
diferenciacije, gotovo pa ne bi zagotavljalo socialne varnosti uporabnikom 
v času nezmožnosti za delo. Vprašljivo je še, ali je možno zagotavljati pravico 
do nadomestila pri poškodbi pri delu in poklicni bolezni v temeljnih ali de- 
lovnih organizacijah. Te pravice se tudi ne zagotavljajo s sporazumi o teme- 
ljih planov, ampak s sporazumi o pravicah, ki so sistemske narave. 

6. Organiziranje temeljnih organizacij izven delovne organizacije zdrav- 
stvene dejavnosti je potrebno natančno proučiti, ker sicer to lahko povzroči 
izvrševanje storitev na dvojnem nivoju in razbija enotnost strokovne organizi- 
ranosti. Ze sedaj je namreč možno ob doslednejšem izvajanju sporazumov o 
svobodni menjavi dela neposredno med temeljnimi organizacijami združenega 
dela in temeljnimi organizacijami zdravstvene skupnosti približati zdravnika 
delavcem, zlasti pa je mogoče delo obratnih ambulant prilagoditi potrebam in 
interesom v posameznih organizacijah. 

7. Pri oblikovanju zakona je potrebno upoštevati že dosežen samoupravni 
razvoj in vlogo občinskih zdravstvenih skupnosti ter prepustiti urejanje za- 
dev samoupravnemu odločanju. Tako ni potrebe po posebnem zakonu glede 
delovnih, materialnih in kadrovskih normativov, saj te že sedaj občinske zdrav- 
stvene skupnosti samoupravno določajo glede na razpoložljiva sredstva. Tudi 
vlogo upravnih organov je potrebno omejiti le na tiste posege, ko se zadeve, 
ki so posebnega družbenega pomena, samoupravno ne uredijo. 

8. Ob dejstvu, da temeljne organizacije združenega dela zdravstvene de- 
javnosti opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, bi bilo smotrno 
v zakonu določiti pogoje za njihovo organiziranje in združevanje. 

9. Ker se bo zakon v posameznih poglavjih oziroma določbah nepo- 
sredno uporabljal, morata biti opredelitev in terminologija konkretnejši in ne 
med seboj v nasprotju. Uskladiti je treba tudi kazenske določbe. 
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10. V 12. poglavju, »Kazenske določbe«, in sicer v 121. do 129. členu, bi 
moral zakon predvideti višje denarne kazni, ker sodimo, da te kazni niso va- 
lorizirane oziroma izhajajo iz že sedaj veljavnega zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vinko 
Seliškar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 14. oko- 
liš, Tržič! 

Vinko Seliškar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije iz občine Tržič sta na skupni seji 6. aprila razpravljali o predlogu za 
izdajo zakona o zdravstvenem varstvu, s tezami za osnutek zakona. 

Zdravstveno varstvo obsega izvrševanje zdravstvenih storitev oziroma 
zdravstvene dejavnosti. Poleg zdravstvenih storitev obsega zdravstveno var- 
stvo tudi določene pravice do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim var- 
stvom. 

Obseg določajo delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov in drugih samoupravnih sporazumih 
na načelih vzajemnosti in solidarnosti. Vsem je zagotovljen obseg zdravstve- 
nega varstva, ki ga določa zakon, uresničujejo pa ga udeleženci v svobodni 
menjavi dela kot sestavni del programa zdravstvenega varstva, ki ga ures- 
ničujejo neposredno v temeljni skupnosti in v občinski zdravstveni skupnosti 
oziroma njenih delih, kot so enote samoupravnih interesnih skupnosti za po- 
samezna področja in temeljne zdravstvene skupnosti za posamična ožja po- 
dročja zdravstvenega varstva. 

Samoupravno sporazumevanje o svobodni menjavi dela je posebnega druž- 
benega pomena. Zato bo zakon opredelil udeležence v svobodni menjavi dela, 
pogoje in način uresničevanja le-teh. 

Predlog za izdajo zakona predvideva obvezno ustanovitev samoupravne in- 
teresne zdravstvene skupnosti za območje občine. Udeleženci v svobodni me- 
njavi dela se bodo lahko organizirali v enote ali temeljne skupnosti. Uporab- 
niki se bodo sporazumevali neposredno prek delegatov v delavskem svetu 
zdravstvene temeljne organizacije, v svetu enote oziroma temeljne zdravstvene 
skupnosti in v skupščini občinske zdravstvene skupnosti. 

Zakon bo vseboval tudi določbe o organiziranju in delovanju delovnih 
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti in o zdravstvenih organizacijah 
združenega dela. 

Podrobneje bo določal način zagotavljanja pravic zdravstvenega varstva. 
V zvezi s tem bodo opredeljena širša področja zdravstvenega varstva in ožje 
strokovno področje posameznih medicinskih strok. 

Spremenjena bo ureditev neprekinjenega dela v zdravstvenih organiza- 
cijah v zvezi z zagotovitvijo neprekinjenega zdravstvenega varstva. Teze za 
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu so bile obravnavane po poglavjih ozi- 
roma členih. Sprejete so bile pripombe k določenim členom, ki jih v pismeni 
obliki posredujem tovarišu predsedniku, ker jih ne bom bral. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da se zbor s tem strinja! (Da.) 
Hvala lepa. Besedo ima tovariš Igor Muzlovič, delegat za Zbor združenega dela 
s področja zdravstva in socialnega varstva, 1. okoliš, Ljubljana-Center! 
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Igor Muzlovič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije za področje zdravstva in socialnega varstva je po razpravi v de- 
legatski bazi sprejela pripombe k predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu, ki jih je skupini delegatov posredoval Šolski zdravstveni center v 
Ljubljani. ... 

Na zahtevo Sveta staršev in Sveta Šolskega zdravstvenega centra vam jih 
posredujemo. _ 

V letu 1976 smo izvedli anketo z organizacijami združenega dela o neka- 
terih vprašanjih. Osrednje vprašanje je bilo, ali menite, da združeno delo po- 
trebuje sanitarnega tehnika s srednješolsko izobrazbo. Odgovor je bil pozitiven. 
Vsi anketirani so odgovorili, da združeno delo potrebuje sanitarnega tehnika 
s srednješolsko izobrazbo. 

O rezultatih te ankete smo obvestili Republiški komite za zdravstvo in so- 
cialno varstvo in mu predočili tudi vso problematiko o poklicu sanitarnega 
tehnika. Komite je bil namreč mnenja, da združeno delo ne potrebuje tega po- 
klica in zato naj se šola za sanitarne tehnike, ki je v sestavi Šolskega zdrav- 
stvenega centra v Ljubljani, ukine. 

Rezultati ankete so pokazali, da je takšna tendenca napačna in da bi uki- 
nitev šole povzročila občutno vrzel glede na potrebe po tem poklicu. Začudili 
pa smo se, ko smo dobili na vpogled predlog za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu, s tezami za osnutek zakona, kjer v 114. členu med poklici s srednjo 
strokovno izobrazbo ni tega poklica. Glede na potrebe bi bilo prav, da se med 
poklice s srednjo strokovno izobrazbo vključi tudi poklic sanitarnega tehnika. 

Anketirani so bili Zavod Socialistične republike Slovenije za zdravstveno 
in socialno varstvo, Zavod za socialno medicino in higieno Novo mesto, Skup- 
ščina mesta Ljubljana — inšpekcijska služba, IPK Ljubljana — Mestni vo- 
dovod, Zavod za socialno medicino in higieno Ljubljana, Zdravilišče Radenska 
 TOZD mineralna voda Radenci, Pivovarna Union Ljubljana, Klinični center 
Ljubljana, Žito Ljubljana, Ljubljanske mlekarne Ljubljana, Emona — TOZD 
maloprodaja Ljubljana. 

Prav tako nas preseneča, da ni med poklice s srednjo strokovno izobrazbo 
uvrščen poklic zobozdravstvene asistentke. Do sedaj smo v našem centru uspeš- 
no izobraževali za ta poklic. Potreba po tem kadru je tako velika, da so v 
lanskem letu odprli v Novem mestu oddelek za zobozdravstvene asistentke. 

Lahko bi trdili, da je bilo dosedanje šolanje že zelo usmerjeno in da so se 
lahko te absolventke po končanem šolanju uspešno vključevale v delo, brez 
vsakršnega dodatnega izobraževanja oziroma brez dodatne prakse. 

Potrebe po. teh kadrih so izredno velike. Zato smo presenečeni, da tudi 
tega poklica ni več med zdravstvenimi poklici. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Gojko Vizovišek, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor! 

Gojko Vizovišek: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
delegati! Dal bi nekaj kratkih pripomb, ki smo jih izoblikovali delegati 16. oko- 
liša s področja gospodarstva. 

V skladu s tezami za osnutek zakona se družbenoekonomski odnosi ures- 
ničujejo s svobodno menjavo dela med uporabniki in izvajalci neposredno, v 
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krajevni skupnosti in prek interesnih zdravstvenih skupnosti s tem, da se 
primarne potrebe zadovoljijo z neposredno menjavo dela. 

Če strokovno-tehnološki, organizacijski in dohodkovni pogoji ne omogočajo 
neposrednega dogovarjanja, se menjava dela izvaja v posrednih oblikah. V 
zvezi s tem imamo naslednje pomisleke. 

Sodimo, da se sporazumeva o menjavi dela tisti, ki tudi neposredno zago- 
tavlja sredstva za dogovorjeni program. Zato ne vidimo razloga za preple- 
tanje strokovno-tehničnih oziroma strokovno-tehnoloških, organizacijskih in 
dohodkovnih pogojev ter sporazumevanja o menjavi dela. 

Iz opredelitev v tezah ni dovolj jasno razvidno, ali se v družbeno zagotov- 
ljeni obseg zdravstvenega varstva vključujejo vsi nivoji zdravljenja, od osnov- 
nega do tehnično najzahtevnejšega. 

Zakon bo po našem mnenju moral vendarle natančneje opredeliti, katere 
pravice si zagotavljajo uporabniki neposredno in katere v zdravstveni skup- 
nosti. Za vsako programiranje, bodisi v tozdih, bodisi v zdravstvenih skup- 
nostih, je nujno vedeti, kaj bomo zajeli v program zdravstvenega varstva in 
koliko sredstev bo za to potrebnih. 

V zvezi s tem je pomembno vprašanje, ali bodo pravice do zdravstvenega 
varstva in socialne varnosti delavcev v primeru nesreče pri delu in poklicne 
bolezni bremenile v celoti temeljno organizacijo združenega dela ali delovno 
organizacijo, kot to izhaja iz 50. teze. Koliko bo katera delovna organizacija 
zagotavljala pravic do zdravstvenega varstva in socialne varnosti sama in ko- 
liko zdravstvena skupnost, ne more biti predmet dogovarjanja, saj so pogoji 
dela v tozdih zelo različni, temeljne organizacije združenega dela pa tudi raz- 
lično skrbijo za varstvo delavcev pri delu. 

Nadalje bo moral zakon opredeliti vire financiranja zdravstvenega varstva 
za vse kategorije zavarovancev in tudi predvideti intervencijske ukrepe druž- 
benopolitičnih skupnosti, če po poti sporazumevanja sredstva ne bodo zago- 
tovljena. 

Potrebno se bo odločiti, ali naj velja v zdravstvu še naprej sedežni princip 
zbiranja prispevkov ali pa bomo prešli na domicilni princip. 

Kolikor bi obveljal domicilni princip, bo potrebno hkrati rešiti še vrsto 
zadev — kot na primer vprašanje zdravstvenega varstva upravičencev, ki niso 
prebivalci naše republike, skupaj z njihovimi družinskimi člani, spremeniti pa 
bo potrebno tudi način uveljavljanja pravic iz zdravstvenega varstva in s tem 
v zvezi vse dosedanje evidence. 

Opozarjamo, da bo domicilni princip oteževal neposredno menjavo dela, 
ker bosta delavca iste temeljne organizacije uveljavljala zdravstveno varstvo 
v breme različnih skupnosti. 

Prosta izbira zdravnika je načelno pravilna. Potrebno bo jasneje oprede- 
liti, ali naj to določilo velja neomejeno ali ne. Gre predvsem za racionalno uve- 
ljsvijanje pravic, za kontrolo odsotnosti z dela in podobno. 

Urejanje posebnih delovnih pogojev bi bilo lahko bolj natančno oprede- 
ljeno. Potrebno bi bilo jasneje opredeliti, kako naj se ureja dežurstvo, stanje 
pripravljenosti in delo prek polnega delovnega časa, ob upoštevanju sedanjega 
pomanjkanja zdravnikov splošne prakse. 

Pravico do specializacije bi bilo potrebno že z zakonom vezati ne samo 
na strokovni izpit in lastnost delavca, ampak tudi na nekajletno prakso v 
splošni ambulanti. Ob tem opozarjamo, da tudi doba pripravništva ni strokovno 
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tako programirana, da bi se po končanem študiju zdravnik praktično namen- 
sko usposabljal za zdravnika splošne prakse. 

Posebno pozornost bo treba posvetiti določilu tez, da se sedanje obratne 
ambulante lahko organizirajo kot temeljne organizacije združenega dela v 
okviru delovnih organizacij. Predvsem bo treba proučiti možnost, kako take te- 
meljne organizacije povezati z zdravstveno službo na določenem teritoriju in jih 
vključiti v obveznost zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. Po- 
trebno bo urediti odnose med takimi temeljnimi organizacijami združenega 
dela in dispanzerji za medicino dela ter službami za medicino dela pri Zavodu 
za socialno medicino in higieno. 

O teh vprašanjih bo potrebno temeljito razpravljati s prizadetimi delov- 
nimi organizacijami, z zdravstvenimi domovi, obratnimi ambulantami in de- 
lovnimi organizacijami. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! S tem je lista prijavljenih 
razpravljalcev zaključena. Prosim, želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, 
prosim tovariša dr. Antona Fazarinca, da skuša odgovoriti na dve postavljeni 
vprašanji v razpravi. Prosim! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Opozorilo, ki so ga dali v svoji razpravi delegati 7. okoliša, je zelo do- 
brodošlo. Menim, da je dana pripomba sprejemljiva, saj smo v predlogu za 
izdajo zakona izpustili kot tip zdravstvene organizacije združenega splošno 
bolnišnico, kar bo potrebno v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka do- 
polniti. 

V zvezi z drugim vprašanjem, ali bomo vsaki občini dali možnost ustanav- 
ljanja bolnišničnih oddelkov oziroma bolnišnic, moram odgovoriti, da predlog 
za izdajo zakona tega ne predvideva, kar je razvidno tudi iz ostalih tez zakona. 

V zvezi s pripombami, ki so bile dane danes v razpravi, želim opozoriti, 
da bo predlagatelj vse pripombe natančno proučil. Številne pripombe bo vse- 
kakor potrebno upoštevati pri pripravi zakonskega osnutka, medtem ko pri- 
pomb, ki so v nasprotju z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
pri pripravi osnutka zakona ne bo mogoče upoštevati. Določbe zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela bo potrebno upoštevati ob sprejemanju 
odločitev o samoupravni organiziranosti uporabnikov in izvajalcev pri ures- 
ničevanju svobodne menjave dela na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Če ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnev- 
nega reda. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o kulturnih skupnostih. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki in k naslednji — 5. točki 
dnevnega reda določil tovariša Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za kulturo. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za narodnosti in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 
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Danes ste prejeli na klop predlog sklepa k predlogu za izdajo zakona. 
O postopku v zvezi s sklepom smo se dogovorili že pri prejšnji točki dnev- 

nega reda. 
Pričenjam razpravo. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Be- 

sedo ima tovariš Andrej Ujčič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega 
komiteja za kulturo. 

Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dosedanje razprave o predlogu zakona o kulturnih skupnostih so opozorile pred- 
lagatelja na vrsto pomanjkljivosti, neustreznih definicij, dilem in odprtih vpra- 
šanj, ki jih vsebuje ta predlog zakona. Nimam namena, da bi v kratki uvodni 
besedi odgovoril na dane pripombe, glede na to, da bodo upoštevane pri pri- 
pravi osnutka zakona. Želel pa bi pojasniti samo nekatere posebnosti. 

Zakon ne ureja celotnega področja kulturnih dejavnosti, kakor tudi ne 
vseh družbenoekonomskih odnosov, ki nastajajo na področju posameznih kul- 
turnih dejavnosti, pač pa le tiste odnose, ki so skupni vsem področjem kultur- 
nih dejavnosti. Posebnosti, ki nastajajo v družbenoekonomskih odnosih na po- 
sameznih področjih kulturnih dejavnosti, bodo predmet zakonskega urejanja v 
posebnih, tako imenovanih materialnih zakonih, kot so zakon o založništvu, 
zakon o knjižničarstvu, zakon o odrski kulturni dejavnosti in posredovanju kul- 
turnih prireditev, katere bomo obravnavali na današnji seji zbora, zakon o 
filmu, zakon o naravni in kulturni dediščini ter v vrsti drugih zakonov. Iz tega 
izhaja, da gre za heterogena področja kulturnih dejavnosti, katerih ni mogoče 
zajeti z enim samim zakonom. 

Nekatere določbe, ki v predlogu za izdajo zakona opredeljujejo skupne od- 
nose, so tu pravzaprav le zato, da je na enem mestu določeno, kaj vse štejemo 
v zakonskem smislu za kulturne dejavnosti sploh. Vse druge določbe pa so 
vsebinsko usmerjene predvsem v urejanje odnosov v svobodni menjavi dela, ki 
jo uresničujejo delavci, delovni ljudje in občani neposredno ali po samouprav- 
nih interesnih kulturnih skupnostih. Od tod tudi občutek nekaterih dosedanjih 
razpravljalcev, da se predlog za izdajo zakona vse preveč ukvarja z določanjem 
samoupravne interesne organiziranosti, da je vse preveč govora o oblikah in 
manj o vsebini omenjenih odnosov. 

Druga pomembna pripomba izvira iz bojazni, da bi zakon povzročil pre- 
tirano razdrobljenost samoupravnih interesnih organizacijskih oblik, ker ni 
jasno, katere predlaga kot obvezne in katere kot fakultativne. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga za izdajo menil, da so obvezne orga- 
nizacijske oblike občinske, mestna oziroma obalna, posebne in republiška kul- 
turna skupnost. Vse druge oblike naj bi bile fakultativne. Poudariti je treba, 
da tudi s sprejetjem predloga za izdajo zakona razprava še ne bo zaključena, 
saj bo temeljne rešitve dal zakon o osnovah svobodne menjave dela in bo vse- 
kakor vplival tudi na izdelavo osnutka zakona o kulturnih skupnostih. Pred- 
vsem velja to za določbe o virih in o posebnih skupnostih. 

Kar zadeva vire, bo Skupščina SR Slovenije verjetno sprejela analogno 
stališče, kot je bilo sprejeto ob obravnavi predlogov za izdajo zakonov o raz- 
iskovalnih, izobraževalnih, telesnokulturnih in še nekaterih drugih skupnostih 
z dne 27. februarja 1979, in sicer, da naj bodo viri določeni z zakonom, osnove 
in merila pa s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana. Vse predloge in 
pripombe, dane v razpravah v delovnih telesih zborov Skupščine SR Slove- 
nije in Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije, ki je tudi že obravnavala pred- 
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log za izdajo zakona, bo predlagatelj proučil in smiselno vgradil v besedilo za- 
konskega osnutka. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Anton šolar, de- 
legat za Zbor združenega dela s prosvetno-kulturnega področja, 5. okoliš, Nova 
Gorica! 

Anton Šolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
sestanku skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
s prosvetno-kulturnega področja, 5. okoliš, smo obravnavali predlog za izdajo 
zakona o kulturnih skupnostih. Posredujem pripombe, ki smo jih prejeli od 
Sveta za kulturo pri Občinski konferenci SZDL v Novi Gorici: 

1. Zakon o kulturnih skupnostih bi moral načelno obravnavati kulturno 
dejavnost v celoti in ne le kulturno skupnost in samoupravno organiziranost 
kulture. 

Natančno bi moral opredeliti vlogo že obstoječih državnih organov, ki se 
ukvarjajo s kulturo. 

2. Posebno pozornost naj predlagatelj zakona posveti samoupravni orga- 
niziranosti v kulturi. Podrobno naj bo opredeljena vloga posebnih skupnosti, 
temeljnih skupnosti, enot posebnih skupnosti. Praksa namreč kaže, da je se- 
danji sistem organizacije kulturnih skupnosti komaj zaživel. Problem organi- 
ziranja v skladu s cilji zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
sredstvi in cilji, izraženimi v predlogu za izdajo zakona o kulturnih skup- 
nostih, se bo pojavil predvsem v manjših kulturnih skupnostih, kjer dejavnost 
ni tako razvejana — Tolmin, Ajdovščina. Menimo, da bi kazalo polagoma pre- 
iti v sistem organiziranja z ustanovitvijo področnih skupnosti na nivoju re- 
publike, kjer so izraženi dovolj močni interesi, ki bi zagotavljali tudi funk- 
cioniram je. 

3. Predlog za izdajo zakona v uvodu ugotavlja da je bila v preteklosti ma- 
terialna osnova kulture prešibka. Ob težnji, da bi dosegli enak družbenoeko- 
nomski položaj kulture v odnosu do gospodarstva, je potrebno skrbno pro- 
učiti način in vire financiranja kulture. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam tudi 

to točko dnevnega reda. 
Prosim skupino delegatov v sestavi Rok Pavšič, Ivan Zelenšek in Peter 

Veršič, da se sestane ter prouči razpravo v zvezi s prejšnjo točko dnevnega 
reda, kakor tudi razpravo v zvezi s to točko dnevnega reda in da poroča zboru. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so pred- 
ložili poročila. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Od- 
bora in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Tatjana Buljan, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš, Črnomelj! 

Tatjana Buljan: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Dovolite mi, da posredujem predloge in pripombe k predlogu za 
izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prire- 
ditev. 

Skupina delegatov 22. okoliša, s sedežem v občini Črnomelj, podpira pri- 
zadevanja za sprejetje navedenega zakona. V razpravi o posameznih tezah pa 
smo oblikovali dve pripombi: 

!• v 3- tezi 4- Poglavja se nalaga umetniškim in vsem drugim delavcem na 
področju gledališča, glasbe, plesa in posredovanja kulturnih prireditev ob- 
veznost, da po svojih ustvarjalnih zmožnostih uveljavljajo kulturne vrednote 
tudi v filmu, na radiu in televiziji ter med ljubitelji posameznih zvrsti umet- 
nosti. 

Predlagamo, da se navedenim obveznostim doda tudi dolžnost umetniških 
in drugih delavcev, da se aktivno vključujejo v izobraževalni proces v okviru 
umetnostne vzgoje v osnovnih, srednjih in visokih šolah. Takšno vključevanje 
zahteva novi koncept umetnostne vzgoje v usmerjenem izobraževanju, pred- 
vsem v drugem polletju drugega letnika, ko predvideva neposredno vključe- 
vanje umetnikov s posameznih področij v učni proces. 

Menimo, da bi takšna določba zakona bistveno prispevala k izenačevanju 
pogojev in kvalitete umetnostne vzgoje v odročnejših predelih naše republike. 

2. Teza 8 vsebuje načelo o enaki dostopnosti kulturnih dobrin. Menimo, 
da bi bilo potrebno že v načelih zakona jasno zapisati, da so kulturne stva- 
ritve »pod načeloma enakimi pogoji dosegljive vsem delovnim ljudem in ob- 
čanom, ne glede na krajevno oddaljenost.« 

Gre za obliko solidarnosti, ki bi jo konkretizirali v okviru Kulturne skup- 
nosti Slovenije. Razmere na področju politike gostovanj se v zadnjih letih sicer 
izboljšujejo, vendar so področja, ki nimajo lastnih kulturno-umetniških usta- 
nov, predvsem pa so manj razviti predeli v neenakopravnem položaju z dru- 
gimi. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Tone Šolar, delegat 
za Zbor združenega dela s prosvetno-kulturnega področja, 5. okoliš, Nova Go- 
rica. Prosim! 

Tone Šolar: Na sestanku skupine delegatov, ki delegira delegate v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s prosvetno-kulturnega področja, 
5. okoliš, smo ob predlogih, ki smo jih prejeli od Sveta za kulturo pri Občinski 
konferenci SZDL Nova Gorica, pripravili naslednjo razpravo o predlogu za iz- 
dajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih pri- 
reditev. 

1. Menimo, da bi morali opredeliti odrsko dejavnost kot dejavnost nacio- 
nalnega pomena in ne samo posebnega družbenega pomena, saj to ne pomeni 
zanikanja 51. člena ustave, ampak dograjevanje in potrditev dosedanje prakse. 

2. Pri ugotavljanju finančnih sredstev — 34. člen, imajo delavci v kulturi 
občutek, da bi v praksi radi obšli določilo o enakem družbenoekonomskem 
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položaju kulture v družbi tudi na ta način, da se kot povračilo za delo upo- 
števa le enostavna reprodukcija, razširjena reprodukcija pa naj bo predmet 
posebnih dogovorov. 

3. Člen, ki govori o različni stopnji družbenega interesa, je vprašljiv, saj 
ni podan kriterij, kako in kdo bo to ugotavljal. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Vladimir Vorih, delegat za Zbor združenega dela s prosvetno- 
kulturnega področja, 7. okoliš, Maribor! 

Vladimir Vorih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 7. okoliša je ob razpravi o predlogu za izdajo zakona 
o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev ugotovila 
naslednje: 

1. Teze za zakon so še vedno preveč splošne, da bi predloženo besedilo 
lahko šteli za primerno osnovo specifične zakonodaje o gledališki dejavnosti. 
Manjkajo predvsem določila o tem, kdo in kako delegira delegate v zbor upo- 
rabnikov gledaliških svetov. 

V zvezi s tem bi kazalo proučiti možnost, da bi vsaj polovico delegatov 
uporabnikov pridobili iz vrst rednih obiskovalcev gledališča, to je abonentov, 
ki sledijo ustvarjalnemu utripu gledališča in tudi poznajo ter občutijo njegova 
umetniška in ekonomska nihanja. 

2. V tezah za osnutek zakona manjkajo natančna določila, kaj je predmet 
odločitve dvodomnega sveta gledališča. Že sedaj imamo v gledališkem svetu 
predstavnike družbenopolitičnih skupnosti, za katere pa ni obvezno, da sode- 
lujejo na vseh sejah gledališkega sveta. Sodelujejo samo takrat, ko je na dnev- 
nem redu zadeva širšega družbenega interesa. 

3. Najbolj bistvene pripombe se nanašajo na 20. tezo osnutka zakona. Od 
novega gledališkega zakona smo pričakovali, da bo razmejil v gledališču samo- 
upravno odločanje od strokovno-umetniških odločitev. Zakon bi moral natanč- 
neje opredeliti, kdaj se samoupravno odločanje prepleta z umetniško-strokov- 
nim, kakor tudi opredeliti postopek sprejemanja gledališkega repertoarja, saj 
vlada na tem področju dokajšnja zmeda. 

4. Teza 27 opredeljuje delovni čas v gledališču vse preveč splošno. 42- 
urni delovnik je v gledališčih samo povprečni kazalec za določanje delovnega 
časa. Specifični gledališki zakon bi moral predvideti specifičnost gledališkega 
dela, ki lahko v določeni dobi med letom traja tudi več kot 7 ur dnevno, v 
ostalem delu leta pa manj kot sedem ur. Skupni delovni čas v omenjeni dobi 
ne sme biti v povprečju daljši od 42 ur na teden. Iz povedanega sledi, da je 
največja možna prerazporeditev delovnega časa do 12 ur dnevno. Jasno pa je, 
da za tako prerazporejanje delovnega časa delavcu ne pripada dodatek za delo 
prek polnega delovnega časa. 

To pripombo opiramo na mnenje Republiškega sekretariata za delo SR. 
Slovenije, ki smo ga prejeli dne 26. 12. 1977 z dopisom št. 14-5/77-02/2. Menimo, 
da mnenje sekretariata lahko odločilno vpliva pri oblikovanju ustreznih 
členov zakona o gledališki dejavnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

SeHrs:,; Sčlse SHS 
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1. Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredo- 
vanju kulturnih prireditev s tezami za osnutek zakona se sprejme. 

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

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Nihče.) 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.30.) 

Predsednik Emil Tomažič : Nadaljujemo z delom zbora. Obveščen 
sem, da je skupina, ki smo jo imenovali pri 3. točki dnevnega reda, 
končala z delom. Prosim poročevalca skupine tovariša Ivana Zelenška, da po- 
sreduje poročilo. Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov v sestavi Ivan Zelenšek, Peter Veršič in Rok Pavšič je na 
seji proučila razpravo v Zboru združenega dela k predlogu za izdajo zakona 
o zdravstvenem varstvu ter k predlogu za izdajo zakona o kulturnih skupnostih 
in ugotovila, da so pripombe, mnenja in predlogi, ki so bili dani na današnji 
razpravi v zboru, načelno že zajeti v besedilih predlogov sklepov k obema za- 
konoma. 

Pripombe in predloge, ki so bili posredovani v današnji razpravi k pred- 
loženima zakonoma, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu s 5. 
točko predlaganih sklepov prouči in upošteva pri pripravi osnutka obeh za- 
konov. Skupina delegatov predlaga zboru, da sprejme predloženi sklep. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o po- 
ročilu skupine delegatov? (Ne.) Če nihče, prehajamo na sklepanje o poročilu 
oziroma o obeh predloženih sklepih z dopolnitvami, ki jih je navedel tovariš 
Ivan Zelenšek. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa o sprejetju predloga za izdajo za- 
kona o zdravstvenem varstvu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (127 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog sklepa o sprejetju predloga za izdajo za- 

kona o kulturnih skupnostih. Kdor je za, naj prosim glasuje! (130 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
S tem smo zaključili 3. in 4. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o knjižničarstvu. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 
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Z dopisom z dne 19. 3. 1979 smo prejeli prikaz stanja knjižničarstva 
v Jugoslaviji in mednarodno klasifikacijo tipov knjižnic. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Ko- 
misija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci O 
bora in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pozivam k razpravi prijavljene kandidate. Besedo 
ima tovarišica Marjana Štern, delegatka za Zbor združenega dela s prosvetno- 
kulturnega področja, 10. okoliš, Novo mesto! 

Marjana Stern: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
imenu skupine delegatov s prosvetno-kulturnega področja, 10. okoliš, želim 
predlagati, da se v predlog zakona o knjižničarstvu vneseta dve določili. Hkrati 
bi želela zraziti naše mnenje v zvezi s položajem pokrajinske bibliografije m 
pokrajinske posebne zbirke. . t 

Poudariti moram, da je potrebno osnutek zakona o knjižničarstvu obrav- 
navati v povezavi s predlogom za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. Oba 
zakona sta medsebojno povezana in odvisna drug od drugega, kot bodo med- 
sebojno povezana in soodvisna tudi vsa družbenoekonomska in kulturna raz- 
merja, ki jih bodo na podlagi teh dveh zakonov uresničevali uporabniki in 
izvajalci.   

Vse nedorečenosti in pravne slabosti v zakonu o knjižničarstvu bodo ne- 
gativno vplivale na izvajanje zakona o kulturnih skupnostih. Zakona morata 
biti usklajena, saj je knjižničarstvo integralni del slovenske kulture, knjižni- 
čarji pa so obvezni izvajalci ustreznih kulturnih dejavnosti in s tem tudi ob- 
vezno udeleženci v zboru izvajalcev občinske kulturne skupnosti m soudele- 
ženci svobodne menjave dela v kulturi. Te usklajenosti pa med obema nave- 
denima zakonoma še ni. Vse kaže, da predlagatelj omenjenih zakonov ni iz- 
hajal iz istih izhodišč ter da osnutek zakona o knjižničarstvu zaostaja za pred- 
logom za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. 

Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih nalaga občinskim kultur 
nim skupnostim pravno obveznost, da s posebnim samoupravnim sporazumom 
konstituirajo medobčinske — regionalne kulturne skupnosti. 

Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih omogoča uporabnikom in 
izvajalcem kulture pravno možnost, da v okviru medobčinske-regionalne kul- 
turne skupnosti konstituirajo tako vrsto kulturne dejavnosti, ki je potrebna 
za celotno medobčinsko-regionalno območje. 17. in 18. točka predloga za iz- 
dajo zakona o kulturnih skupnostih dopuščata možnost, da se v okviru med- 
občinske kulturne skupnosti organizira pri kaki knjižnici tudi oddelek z na- 
logo, da zbira, hrani in strokovno obdeluje vso pokrajinsko domoznansko lite- 
raturo ter pokrajinsko posebno zbirko — rokopise, slike, fotografije, razgled- 
nice, muzikalije, kartografske karte in podobno gradivo s pokrajinskim karak- 
terjem. Ce primerjamo pravne obveznosti in možnosti, ki jih daje vsem upo- 
rabnikom in izvajalcem predlog za izdajo zakona o kulturni skupnosti, s prav- 
nimi obveznostmi in možnostmi, ki jih daje predlog zakona o knjižničarstvu, 
moramo žal ugotoviti, da knjižničarji nimajo enakopravnega položaja v svo- 
bodni menjavi dela. 

Seznanili smo se tudi s pojasnilom Republiškega komiteja za kulturo^ ki 
v točki 6 na strani 4 priloge k spremnemu gradivu osnutka zakona o knjižni- 
čarstvu navaja, da imajo nekdanje študijske knjižnice, ki zbirajo domoznanski 
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fond, še posebne funkcije in lahko zajamejo širše območje občinske uokvirje- 
nosti. V predlogu zakona o knjižničarstvu zaman iščemo določilo in s tem prav- 
no možnost za ustanovitev oddelka za pokrajinsko domoznansko literaturo pri 
knjižnici v regionalnem središču, čeprav vemo, da so že nekdanje študijske 
knjižnice opravljale nekaj specifičnih nalog za celotno medobčinsko-regionalno 
ali pokrajinsko območje. 

Osnutek zakona o knjižničarstvu predvideva obstoj knjižnic, knjižničnih 
enot, matičnih knjižnic, narodno in univerzitetno knjižnico, medtem ko pokra- 
jinskih knjižnic ali oddelkov za pokrajinsko domoznansko literaturo ne pred- 
videva. 

Osnutek zakona predvideva le obstoj občinske domoznanske literature pri 
61 matičnih knjižnicah v slovenskih občinah, kar pa pravno ne rešuje pokra- 
jinske domoznanske problematike. Sicer pa ne gre samo za obstoj pokrajinskih 
knjižnic, ampak predvsem za nerešeni problem tako imenovane pokrajinske 
literature in njene posebne zbirke. 

Menimo, da je osnutek zakona o knjižničarstvu ta kulturni problem docela 
zanemaril in da je pokrajinsko domoznansko literaturo praktično obsodil na 
životarjenje ali celo na propad. Ali ni primarna naloga zakonodajalca, da z 
zakonskimi določili zagotovi enakopravne eksistenčne in razvojne pogoje vsem 
področjem in vejam knjižarske dejavnosti? Ce je to naša skupna primarna na- 
loga, potem moram v osnutku zakona o knjižničarstvu poskrbeti tudi za usodo 
pokrajinske domoznanske literature ter za pokrajinske posebne zbirke. 

Zato predlagamo, da se v predlog zakona o knjižničarstvu vneseta nasled- 
nji določili: 

1. »Uporabniki in izvajalci s področja knjižničarstva imajo dolžnost in 
pravico, da se v okviru medobčinske zveze kulturnih skupnosti skupno in sa- 
moupravno sporazumejo in dogovorijo, katera knjižnica bo v regiji zbirala, 
hranila in strokovno obdelovala pokrajinsko domoznanstveno literaturo ter 
regionalno posebno zbirko. 

Samoupravno naj se tudi sporazumejo, kako bodo to pokrajinsko po- 
membno knjižarsko dejavnost financirali.« 

Predlog utemeljujemo z naslednjim: Tako formulirano zakonsko določilo 
bi zagotovilo obstoj pokrajinskih domoznanskih oddelkov pri knjižnicah v re- 
gijskih središčih, ki so potrebni ne le z raziskovalno-znanstvenega, ampak tudi 
s kulturnega, zgodovinskega, družbenega in nacionalnega vidika. Zakonoda- 
jalec ne sme dopustiti siromašenja kulture, nasprotno, omogočiti mora, da se 
kultura v novih družbenoekonomskih okvirih utrjuje in razvija hitreje kot v 
proračunskem sistemu. 

Menimo, da morajo o knjižnicah, ki bodo skrbele za pokrajinsko domo- 
znansko literaturo in posebno zbirko enakopravno odločati poleg izvajalcev 
tudi uporabniki, kar je docela v skladu z republiško ustavo in s stvarnimi po- 
trebami in interesi uporabnikov in izvajalcev. 

V nasprotju z ustavo bi bilo, da bi o tako pomembni samoupravni odlo- 
čitvi, kot je izbor knjižnice, ki bo skrbela za napredek pokrajinske domoznan- 
ske^ literature in posebne zbirke, odločali samo izvajalci ali njihova strokovna 
služba, medtem ko bi se morali uporabniki s sprejetimi odločitvami le stri- 
njati. 

Predlagano določilo zagotavlja, da bo financiranje poslovanja oddelka za 
pokrajinsko domoznansko literaturo in njeno posebno zbirko dolžnost vseh 
občinskih kulturnih skupnosti oziroma njenih uporabnikov in izvajalcev, ki 
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morajo s samoupravnim sporazumom konstituirati medobčinske-regionalne 
zveze kulturnih skupnosti. 

Da bi se oddelkom za pokrajinsko domoznansko literaturo in njeno po- 
sebno zbirko pri knjižnicah v regionalnih središčih omogočilo zbiranje, hra- 
nitev in strokovna obdelava pokrajinskega gradiva, predlagamo, da se v pred- 
log zakona o knjižničarstvu vnese še naslednje določilo: 

2. »Oddelki za pokrajinsko domoznansko literaturo ter njeno posebno 
zbirko bodo brezplačno prejemali obveznostne izvode vsega slovenskega tiska, 
s čimer jim je materialno omogočeno zbiranje, strokovna obdelava in hranjenje 
vsega, gradiva, s pokrajinskim domoznanstvenim značajem.« 

V sedanjih družbenoekonomskih razmerah so brezplačni dolžnostni izvodi 
edino zagotovilo, da bodo pokrajinske domoznanske bibliografije in njihove po- 
sebne zbirke obstajale in se razvijale v enakih družbenoekonomskih pogojih 
kot druga kulturna področja. Kakor hitro bi se dolžnostni izvodi ukinili, pro- 
padejo tudi oddelki za pokrajinsko domoznanstveno literaturo. Slovenske za- 
ložbe bi bile po tem zakonskem določilu dolžne pošiljati dolžnostne izvode 
največ 10 oddelkom za pokrajinsko domoznansko literaturo, kar so brez ugo- 
vorov in pripomb delale že doslej. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Marinka Vičič, de- 
legatka za Zbor združenega dela s prosvetno-kulturnega področja, 7. okoliš, 
Maribor! 

Marinka Vičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s prosvetno-kulturnega področja ter skupina delegatov s 
področja gospodarstva, 7. okoliš, je ob obravnavi osnutka zakona o knjižni- 
čarstvu sklenila, da posreduje zboru naslednje pripombe: 

K 1. poglavju — splošne določbe: Vključi naj se dodatni člen 1. a: »Knjiž- 
nice se vključujejo v družbeni sistem informiranja.« 

Navedeno dopolnitev so delegati 7. okoliša predlagali že v razpravi o pred- 
logu za izdajo zakona'o knjižničarstvu novembra 1978. leta. 

V obrazložitvi osnutka (na strani 10) je sicer zapisano, da je potrebno so- 
glašati z opozorilom, da imajo knjižnice nemajhen pomen v družbenem siste- 
mu informiranja, v samem osnutku zakona pa ni ustreznega določila. Vklju- 
čevanje knjižnic v družbeni sistem informiranja predvidevajo na primer v SR 
Hrvatski, republiški podsistem pa se bo vključeval v sistem družbenega infor- 
miranja v SFRJ. Knjižnice smiselno dopolnjujejo informacijske sisteme, opre- 
deljene v gradivih Komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem 
SR Slovenije in lahko veliko prispevajo k uresničevanju temeljnih smotrov 
družbenega informiranja. 

K 2. členu osnutka: Loči naj se obdelava gradiva in delo z uporabnikom. 
Predlagamo novo formulacijo: 

»Po tem zakonu je knjižničarska dejavnost: knjižničarsko, bibliografsko 
in dokumentacijsko delo s knjižničnim gradivom ter informacijsko in komu- 
nikacijsko delo, namenjeno delavcem, drugim delovnim ljudem in občanom.« 

K 7. členu: Potrebno je jasneje opredeliti »prodajo proizvodov in storitev.« 
2. alinea: Nedvoumno bi bilo potrebno opredeliti, da izposojnina ne sodi 

v vire prihodka. Nekatere knjižnice še vedno ustvarjajo del prihodka z izpo- 
sojnino zaradi pomanjkanja denarja, vendar visoka izposojnina velikokrat 
bralce odvrača od tega, da bi si izposojaili knjige. 
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K 9. členu: Predlagamo, da se v drugem odstavku beseda »sprejme« spre- 
meni v »sprejema«. 

K 11. členu: Predlagamo naslednjo spremembo: »za ustanovitev knjižnice 
je potrebno soglasje pristojnih samoupravnih interesnih skupnosti«. Temu 
ustrezno naj se spremenijo tudi formulacije 16., 21. in 26. člena. To menimo 
zato, ker je povsod citirana samo kulturna skupnost, ne pa tudi ostale pri- 
stojne samoupravne interesne skupnosti. 

K 12. členu: Sprejme naj se variantni predlog z dopolnitvijo »najmanj za 
srednjeročno obdobje opredeljena sredstva za nadaljnje delo«. 

K 19. členu: Strokovno izobraževanje knjižničnih delavcev je izredno pe- 
reče. Samoupravni sporazum, naveden v 2. odstavku, bo kot doslej zavezoval 
le knjižnice, ki so samostojne delovne organizacije. Če zakon o knjižnicah ne 
more urejati tega bistvenega vprašanja, predlagamo, da to ureja zakon o usmer- 
jenem izobraževanju. V ta zakon bo potrebno vključiti izobraževanje za po- 
trebe knjižničarstva, dokumentacijske in informacijske dejavnosti. 

K 4. poglavju —• knjižnične enote: Pojavlja se terminološko vprašanje. 
Knjižnične enote so naziv za dosedanje »nesamostojne knjižnice«. V uporabi 
pa je tudi Naziv »knjižnične enote« znotraj razvejane samostojne knjižnice. 

Gradivo z mednarodno klasifikacijo tipov knjižnic smo delegati prejeli 
šele 6. aprila, po končanem usklajevanju stališč, vendar ponovno predlagamo, 
da se tipologija, to je vrsta knjižnic, vključi v zakon o knjižničarstvu, ker so- 
dimo, da to ni le ozko strokovno,1 ampak širše družbeno vprašanje. Tako ne bo 
nejasnosti pri vključevanju knjižnic v enoten informacijski sistem SR Slo- 
venije. 

K 26. členu: S samoupravnim sporazumom bi bilo potrebno zavezati tudi 
delovne organizacije, da bi zagotovili funkcioniranje knjižnic kot matičnih 
knjižnic. Gre za matične knjižnice, ki se zaradi premajhnega števila delavcev 
ne morejo organizirati kot delovna organizacija. 

K 33. členu: Potrebno bi bilo ugotoviti, ali je smotrno, da vse matične 
knjižnice opravljajo vse zahtevne naloge. Verjetno bi bilo potrebno člen do- 
polniti z določilom o samoupravnem sporazumevanju, o prenosu nekaterih 
nalog na druge knjižnice in o združevanju sredstev za opravljanje teh nalog. 
Prav tako je potrebno opredeliti, kateri delavec naj opravlja matično službo. 

Predlagamo, da se v zadnji alinei črta »nadzoruje in«. Ce je že knjižnicam 
naložena inšpekcijska naloga, je bolj primerno, da nadzor opravlja republiška 
matična knjižnica, ki je za to tudi strokovno bolj usposobljena. 

K 39. členu: V drugem odstavku naj se doda »Narodna in univerzitetna 
knjižnica je referalni center SR Slovenije.« 

Podpiramo določilo, da je Narodna in univerzitetna knjižnica osrednja 
knjižnica visokošolskega knjižničnega sistema v SR Sloveniji. 

K 44. členu: Besedilo člena naj se dopolni. Bodoči zakon o varstvu na- 
ravne in kulturne dediščine naj vključi tudi določila o varstvu arhivskih iz- 
vodov, ki jih po zakonu o obveznem pošiljanju tiska prejemata Narodna in 
univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Univerzitetna knjižnica v Mariboru. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica 
Vekoslava Ludvik, delegatka za Zbor združenega dela s prosvetno-kulturnega 
področja 1. okoliš, Ljubljana-Center! 
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Vekoslava Ludvik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! v. . .. 

Skupina delegatov s prosvetno-kulturnega področja, 1. okoliš, je na svoji 
seji dne 5. 4. 1979 obravnavala osnutek zakona o knjižničarstvu ter na osnovi 
gradiva, ki so ga posredovali Komisija za informacij sko-dokumentaci j ski sistem 
pri Raziskovalni skupnosti Slovenije, Društvo bibliotekarjev Ljubljana, druš- 
tvo bibliotekarjev Maribor in Centralna tehniška knjižnica v Ljubljani, obliko- 
vala naslednje načelne ugotovitve: 

Zakon o knjižničarstvu ne upošteva smernic sodobnega razvoja knjiž- 
ničarstva in ga ne obravnava kot del družbenega sistema informiranja, kakor 
tudi kot del nacionalne službe v mednarodnem sistemu znanstvenih in tehnič- 
nih informacij. 

Besedilo osnutka zakona o knjižničarstvu je oblikovano neenakomerno, 
saj so nekatera vprašanja obdelana zelo podrobno, druga presplošno. Zakon 
naj bo bolj splošen, daje naj več možnosti za urejanje in reševanje vprašanj s 
samoupravnim dogovarjanjem, vključuje pa naj dejavnost vseh vrst knjižnic, v 
strokovnem in organizacijskem smislu. 

Iz osnutka zakona je razvidno, da je bilo ob oblikovanju besedila prisotno 
predvsem splošno izobraževalno knjižničarstvo, z izjemo Narodne m univer- 
zitetne knjižnice v Ljubljani. Zakon ne zajema celovite dejavnosti, saj je dan 
poudarek kulturni funkciji knjižnic, medtem ko je izobraževalno in raziskoval- 
no področje neobdelano. , 

Komisija za informacijsko-dokumentacijski sistem pri Raziskovalni skup- 
nosti Slovenije in Centralna tehniška knjižnica v Ljubljani sta oblikovali 
načelno pripombo, da bi moral zakon o knjižničarstvu obravnavati celovito 
knjižničarsko in dokumentacijsko dejavnost. V besedilu osnutka zakona se 
dokumentacijska dejavnost omenja, zakonski členi pa dokumentacijske de- 
javnosti ne urejajo. 

Prouči naj se predlog, da se v zakon vključi dokumentacijska dejavnost 
kot sestavni del poslovanja visokošolskih in specialnih knjižnic ob sodelovanju 
Društva dokumentalistov in informatorjev Slovenije. 

Centralna tehniška knjižnica je oblikovala načelno pripombo, naj zakon 
rešuje Narodno in univerzitetno knjižnico kot nacionalno in republiško matič- 
no knjižnico. Glede na samostojnost univerz v Ljubljani in Mariboru pa naj 
visokošolsko knjižničarstvo ureja zakon o visokem šolstvu oziroma naj se 
ureja s samoupravnimi sporazumi, ki naj upoštevajo obstoječe stanje v vi- 
sokošolskih knjižnicah v Sloveniji. 

V besedilo zakona naj se vključi tipologija knjižnic, kot širše družbeno vpra- 
šanje, s katerim je povezano tudi vprašanje ustanovitelja, pa tudi izobra- 
ževanje kadrov, ki bi moralo biti usklajeno z zakonom o usmerjenem izo- 
braževanju. 

Knjižničarstvo je dejavnost posebnega družbenega pomena, zato je v 
interesu družbe, da je strokovno izobraževanje knjižničarskih kadrov ustrezno 
urejeno. . . . 

Knjižnične enote — nesamostojne knjižnice so v primerjavi s samostojnimi 
organizacijami združenega dela neustrezno upoštevane in premalo obdelane 
glede na strokovno in organizacijsko posebnost. Gre za številne knjižnice, ki 
predstavljajo tako po knjižni zalogi kot tudi po dejavnosti pomemben del 
knjižničarstva. V sedanjem trenutku so nesamostojne skoraj vse znanstvene 
in visokošolske knjižnice razen Narodne in univerzitetne knjižnice, Centralne 
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tehnične knjižnice, Univerzitetne knjižnice Maribor, vse strokovne knjižnice, 
vse šolske knjižnice in 50 % splošno izobraževalnih knjižnic. 

Nekatera stroga določila osnutka zakona o knjižničarstvu lahko omogočijo 
delovanje amaterskih knjižnic, ki so in še bodo sestavni del splošno izobra- 
ževalnega knjižničarstva in kulturnih društev ter organizacij. Zakon naj bi 
pospeševal delo in razvoj vseh vrst knjižnic, ne glede na njihovo profesionalno 
ali amatersko usmerjenost. 

Iz prejšnjega zakona o knjižničarstvu je potrebno smiselno vključiti 9. člen, 
kajti načelno mora biti vse knjižnično gradivo dostopno uporabnikom v samo- 
stojnih in nesamostojnih knjižnicah. Način uporabe naj urejajo posebni po- 
slovniki. 

Zaradi boljše preglednosti je treba sklicevanje na prejšnje člene čimbolj 
omejiti in dosledno enako oblikovati. Potrebna sta ponovni jezikovni pregled 
celotnega besedila ter obrazložitev nekaterih izrazov. 

Pripombe k posameznim členom, ki so dane v smislu načelnih pripomb, pri- 
lagamo. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Matija Zgaj- 
ner, delegat za Zbor združenega dela s področja prosvete in kulture, 38. okoliš, 
Lj ubl j ana-Siška! 

Matija Zgajner: Spoštovana tovarišica podpredsednica, spoštovane 
tovarišice in tovariši delegati! 

Pripombe skupine delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, 38. okoliš, Skupščina občine Lj ubij ana-Siška, so k 
osnutku zakona o knjižničarstvu naslednje: 

Delegati predlagamo, da se v osnutek zakona vnesejo tudi členi, ki bi 
opredeljevali strokovne kadre v knjižnicah, in sicer: »Strokovnjaki Narodne 
in univerzitetne knjižnice v Ljubljani naj pripravijo osnutek izobraževalnega 
programa za strokovne kadre, ki naj bi delovali v knjižnicah, in opredelijo, 
na kateri visokošolski ustanovi naj se predlagani program izvaja kot inter- 
disciplinarni študij«. 

Strokovni naziv »bibliotekar« naj se v nomenklaturi poklicev uskladi 
z ostalimi nazivi. V osnutku zakona bi morali biti opredeljeni tudi pogoji za 
opravljanje strokovnih izpitov za višje knjižničarje oziroma bibliotekarje. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Tatjana Bu- 
Ijan, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš, 
Črnomelj! 

Tatjana Buljan: Spoštovana tovarišica podpredsednica, tovarišice 
in tovariši delegati! 

Skupina delegatov 22. okoliša, s sedežem v občini Črnomelj, podpira osnu- 
tek zakona o knjižničarstvu. K posameznim rešitvam v osnutku pa imamo 
naslednje predloge in pripombe: 

11. člen: Predlagamo, da se sprejme osnovno besedilo tega člena. 
12. člen: Predlagamo, da se sprejme variantno besedilo k temu členu. 
18. člen: Med organizacijami, s katerimi naj sodeluje knjižnica, niso na- 

vedene druge knjižnice. Menimo, da medsebojno sodelovanje knjižnic lahko 
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bistveno prispeva k dostopnosti knjižničnega gradiva in k vzbujanju interesa 
zanj. 

23. člen: Glede na definicijo knjižničnega sveta v 22. členu, ki ga sestav- 
ljajo tudi delegati uporabnikov, menimo, da je tekst v prvi vrsti 23. člena, 
ki se glasi: »s sodelovanjem delegatov uporabnikov«, odveč in predlagamo, da 
se črta. 

34. člena: Glede na majhnost in kadrovsko šibkost obstoječih knjižnic v 
številnih občinah v SR Sloveniji menimo, da bi bila določba tega člena v 
praksi težko izvedljiva. Ta člen namreč predvideva obvezno ustanavljanje ma- 
tičnih knjižnic za vsako občino. Predlagamo, da se v zakonu dopusti možnost 
organiziranja medobčinskih matičnih knjižnic. 

Podobno organizirana knjižnica menda že deluje v Ravnah na Koroškem. 
V tej zvezi bi bilo treba tudi jasno določiti, ali pomeni matična knjižnica tudi 
upravno celoto, na primer delovno organizacijo ali enovito organizacijo zdru- 
ženega dela, oziroma ali gre le za obliko povezovanja knjižnic zaradi večje 
učinkovitosti pri izvajanju njihovih strokovnih nalog. V skupini smo se opre- 
delili za to drugo možnost. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vinko 
Seliškar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 14. okoliš, 
Tržič! Prosim! 

Vinko Seliškar: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji 6. aprila razpravljali o osnutku 
zakona o knjižničarstvu in sklenili posredovati naslednje ugotovitve in pri- 
pombe : 

Prednost osnutka zakona je prav gotovo v njegovi odprtosti in reševanju 
možnosti dokaj različnega stanja knjižničarstva na Slovenskem, tako v njegovi 
materialni osnovi kot v organizacijskih oblikah. Slabost pa v tem, da ta ho- 
tenja in nedodelanost ne zagotavljajo v celoti enakomernega razvoja te de- 
javnosti v SR Sloveniji. 

Ne glede na tako široko zasnovan samoupravni pristop je po našem mne- 
nju vendar potrebno bolj konkretno izpeljati določila zakona o združenem 
delu na področju družbenoekonomskih odnosov in samoupravljanja, še posebej 
zato, ker prehodne določbe ne predvidevajo ustrezne interpretacije tega zakona 
oziroma izvršilnih predpisov s strani pristojnega komiteja za kulturo. 

S poročilom Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin 
se povsem strinjamo, prav tako z njegovimi pripombami k posameznim členom. 
V nadaljevanju se delno razhajamo zgolj tam, kjer imamo še dodatna mnenja. 

Osnutek zakona ne zagotavlja smiselnega zaporedja posameznih poglavij, 
kot so organiziranost, svobodna menjava dela oziroma način financiranja in 
samoupravljanja, temveč preskakuje s predmeta na predmet. 

Ustava in zakon o združenem delu zagotavljata delavcem pravico in dol- 
žnost, da urejajo posamezna vprašanja znotraj tozda ali druge samoupravne 
organizacije ali skupnosti, kar pa v osnutku zakona ni opredeljeno. Delegatom 
uporabnikom tudi niso dane možnosti za dajanje pobud in predlogov. 

Vprašujemo- se ali ne sodijo v okvir tega zakona tudi ustrezna določila o 
družbenem nadzoru in družbeni samozaščiti. 

K posameznim členom pa imamo naslednje pripombe: 
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K 10. členu in drugim: V obrazložitvi osnutka zakona je določeno, da 
uresničevanje določb zakona nikomur ne nalaga novih finančnih obveznosti. 
Menimo pa, glede na zatečeno stanje in dosledno opravljanje nalog knjižnic, 
zlasti v kulturno manj razvitih družbenopolitičnih skupnostih, pogojuje za- 
htevo po dodatnih finančnih sredstvih. 

K 19. členu: Glede na pomemben vzgojno-izobraževalni in kulturni status 
knjižnic predlagamo variantno rešitev k drugemu odstavku tega člena, tako da 
se v zakonu določi zahtevana stopnja strokovne usposobljenosti delavcev za 
opravljanje del in nalog knjižničarja in bibliotekarja, ki bi jo knjižnice upošte- 
vale v medsebojnem samoupravnem sporazumu. 

K 23. členu: Menimo, dak njižnični svet soodloča tudi o sprejemanju 
drugih samoupravnih splošnih aktov, razen tistih, ki so v pristojnosti delavcev: 
sprejema finančni načrt in zaključni račun, imenuje in razrešuje poleg po- 
slovodnega organa tudi druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 
odloča o drugih vprašanjih, določenih s samoupravnim sporazumom, statutom 
in drugimi samoupravnimi splošnimi akti. 

Za 24. členom naj se doda nov člen, ki določa možnost samostojne ini- 
ciative delegatov uporabnikov. 

K 27. členu: V primeru, da ta člen opredeljuje generalno določilo, spra- 
šujemo, katere knjižnice ustvarjajo celotni prihodek po krajevnih skupnostih. 

K 37. členu: V primeru, da gre za knjižnico v tozdu, je pristojnost samo- 
upravne interesne skupnosti verjetno izključena. Zaradi jasnosti določbe je 
treba prvi odstavek precizirati. Podobna nejasnost je po našem mnenju v dru- 
gem odstavku 26. člena glede pristojnosti samoupravne interesne skupnosti. 

K VI. in VII. poglavju: Zaradi organizacije del in pristojnosti bi bila 
smotrna zamenjava teh poglavij. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! K razpravi sta se prijavila 
tudi delegat Tone Šolar s področja kulture, 5. okoliš, Nova-Gorica, in delegat 
Ivan Zelenšek. Oba sta oddala pismeni prispevek. 

Zeili še kdo razpravljati? Đesedo ima toiv-arišica Franka Balantič, delegatka 
za Zbor združenega dela s področjia gospodarstva, 19. okoliš, Lendava. Prosim! 

Franka Balantič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov 19. okoliša z gospodarskega področja za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 5. aprila 1979 obrav- 
navala osnutek zakona o knjižničarstvu. 

K osnutku zakona imamo naslednje pripombe: 
Glede na to, da živimo v narodnostno mešanem območju skupaj s pri- 

padniki madžarske narodnosti, je za nas posebnega pomena, kako je urejena 
knjižnična dejavnost pripadnikov madžarske narodnosti. Po našem mnenju bi 
zakon moral dati znatno več poudarka dejavnosti matičnih knjižnic v na- 
rodnostno mešanih območjih. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 
bi morala skrbeti tudi za knjižnično gradivo madžarske in italijanske narod- 
nosti. 

Delegacija je mnenja, da bi zakon moral vsebovati podrobnejša določila 
glede strokovnega izpopolnjevanja knjižničarskih delavcev. Posebno v manjših 
centrih je kvaliteta knjižničarstva v veliki meri odvisna tudi od strokovne 
usposobljenosti knjižničarskih delavcev. Zato menimo, da ni dovolj, da se vpra- 
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šanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja knjižničarskih delavcev 
uredi le z medsebojnim sporazumom. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Leopold 
Horvat, delegat za Zbor združenega dela s področja kulture in prosvete, 8. 
okoliš, Ljutomer. Prosim! 

Leopold Horvat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 8. okoliša ima naslednje pripombe k osnutku zakona 
o knjižničarstvu: 

V spremnem gradivu k osnutku zakona o knjižničarstvu je naveden po- 
datek, da smo po letu 1963 izgubili 284 šolskih knjižnic, na drugi strani pa 
ugotavljamo, da nekaj bralnih navad prineso učenci tudi iz osnovne šole, pri 
čemer ima verjetno največ zaslug gibanje za pridobitev bralne značke. Nadalje, 
republiška matična služba ugotavlja, da obiskuje splošno izobraževalne knjiž- 
nice le 18 % mladine in da intenzivno bere le 28 % odraščajoče mladine. 

Jasno je, da knjižničarstvo v osnovni šoli tudi s predlaganim osnutkom 
zakona ni rešeno, čeprav osnovna šola v okviru svojih možnosti opravlja 
tovrstno poslanstvo. Nujno je, da osnovnošolsko mladino učimo brati, saj je 
osnovna šola vključena v enoten sistem vzgoje in izobraževanja. Zato pred- 
lagamo, da se knjižnice osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena pred- 
laganega osnutka zakona, jasno opredelijo v 25. členu, ali pa naj se dodajo 
novi členi, ki bodo določneje opredelili knjižnične enote osnovnih šol. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Zeli besedo, 
glede na bogato in obširno razpravo, predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 
Hvaila lepa! Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o knjižničarstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

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

(Ne.) Prehajam na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Davorina Cvilaka, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za finance. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko in Odbor za 
finance ter Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Kolmanič, delegat za zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor! 

Franc Kolmanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva je obravnavala osnutek 
zakona o hranilnokreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči ter imela 
naslednje pripombe: 

1. Ali je prav urejati poslovanje blagajn vzajemne pomoči z zakonom, ko 
pa njiho-vo poslovanje že urejajo ustrezni pravilniki, sprejeti na skupščinah 
varčevalcev, članov blagajne vzajemne poanoči. Če želi blagajna vzajemne 
pomoči uspešno opravljati svoje osnovno poslanstvo, to je hitra pomoč v nujnih 
primerih, mora biti njeno poslovanje enostavno in ne komplicirano. 

Menimo, da je način poslovanja blagajn vzajemne pomoči stvar dogovora 
oziroma sporazuma med člani blagajne vzajemne pomoči. 

2. Kolikor obstajajo določeni tehtni vzroki, navedeni v obrazložitvi zakona, 
citiram: »skuša doseči minimalno poenotenje organiziranja ter temeljnih načel 
poslovanja blagajn vzajemne pomoči,« je nujno, da se 41. člen dopolni z novim 
odstavkom, in sicer: »Blagajna vzajemne pomoči je lahko organizirana tudi 
na nivoju delovne organizacije ali sestavljene organizacije združenega dela, 
če se delavci v temeljnih organizacijah in delovnih skupnosti tako sporazu- 
mejo.« 

Utemeljitev: Ustanavljanje blagajn vzajemne pomoči v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela bi predstavljalo, če bi bilo obvezno, neracionalno 
in neučinkovito obliko delovanja teh blagajn saj bi v manjših tozdih razpola- 
gale s skromnimi sredstvi za uspešno delo, povečala pa bi se tudi administra- 
cija v zvezi s poslovanjem blagajn vzajemne pomoči. 

V mnogih delovnih organizacijah že vrsto let uspešno delujejo blagajne 
vzajemne pomoči, ustanovljene na pobudo sindikata, in te so praviloma organi- 
zirane na nivoju delovne organizacije. Kot primer bi navedel blagajno vza- 
jemne pomoči v delovni organizaciji Tovarne avtomobilov in motorjev Ma- 
ribor, kjer je organizirana na nivoju delovne organizacije, njeni člani pa so 
delavci vseh tozdov in delavci delovne skupnosti skupnih služb in sestavljene 
organizacije združenega dela. V delovni organizaciji Tovarne avtomobilov in 
motorjev Maribor smo enotnega mnenja, da bi bilo nesmotrno tako organi- 
ziranost blagajne vzajemne pomoči spreminjati. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Marko Čavlovič, de- 
legat za Zbor združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Marko Čavlovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 11. okoliša smo na skupni seji skupin delegatov, s sedežem v občini 
Kranj, 4. aprila 1979 obravnavali osnutek zakona o hranilno-kreditnih službah 
in blagajnah vzajemne pomoči in predlagali, da se osnutek v predloženem be- 
sedilu sprejme. Imamo pa naslednje pripombe k posameznim členom osnutka: 

8. člen: V tretji alinei naj se razširi obseg poslovanja in možnost najemanja 
kreditov. 

10. člen: Predlagamo, da variantni dodatek ostane v osnutku zakona. 
17. člen: V osnutku zakona naj ostane varianta dve. 
31. člen: Mnenja smo, da je 1 % združevanje sredstev v rezervni sklad 

prenizko oziroma je vprašljivo, če ta odstotek zadošča. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Branko Baje, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, Brežice, Krško, 
Sevnica! 

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovačrišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 23. okoliša je na svoji seji dne 26. 3. 1979 obravnavala osnu- 
tek zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči ter na 
podlagi pripomb in razprave na regijskem posvetu v Krškem dne 2. marca 1979 
zbrala pripombe, ki jih posredujemo: 

K 8. členu: Prva alinea tega člena naj se spremeni in glasi: »zbira hra- 
nilne vloge in druga sredstva občanov«. Tretja alinea naj se spremeni in glasi: 
»najema kredite« pri temeljni banki, v katero je združena, in pri drugih fi- 
nančno-kreditnih temeljnih in drugih organizacijah ter skupnostih«. 

Doda naj se nova 6. alinea, ki se glasi: »Sklepa sporazume z bančnimi 
organizacijami o medsebojnem opravljanju storitev v hranilnem in plačilnem 
prometu in drugih poslih skupnega, pomena.« 

Utemeljitev: Dodatek v prvi alinei pomeni uskladitev z določbami 3. člena 
osnutka. Sprememba 3. alinee je potrebna zato, da bi hranilno-kreditna služba 
imela možnost pridobivanja sredstev tudi iz drugih virov in ne le od banke, 
v katero je včlanjena, kot na primer pri Kmetijsko-živilski razvojni skupnosti 
Slovenije, kmetijski in gozdarski interesni skupnosti ter pri drugih hranilno- 
kreditnih službah. Dodana 6. alinea omogoča sklepanje sporazumov hranilno- 
kreditnih služb z bankami, PTT in drugimi hranilno-kreditnimi službami za 
opravljanje storitev v hranilniškem prometu, vplačevanje in izplačevanje hra- 
nilnih vlog, čekov in podobno. 

K 10. členu: Menimo, da je zaradi enotne zagotovitve jamstva za vse 
varčevalce in kontinuitete jamstva treba sprejeti variantni dodatek k temu 
členu. V nasprotnem primeru bodo varčevalci hranilno kreditnih služb v 
primerjavi z varčevalci v temeljnih bankah v neenakopravnem položaju in 
obstaja bojazen, da zbiranje hranilnih vlog pri hranilno-kreditnih službah ne 
bo uspešno. Ponovno opozarjamo na drugi odstavek 27. člena zakona o teme- 
ljih kreditnega in bančnega sistema, ki omogoča republiki prevzem jamstva 
za hranilne vloge v hranilno-kreditnih službah. 

K 11. členu: Besedilo tega člena ni dovolj jasno, iz njega ni razvidno, da 
gre za pokrivanje obrestnih razlik, kar menimo, da naj bi bil smisel tega 
člena. 

K 14. členu: Prvi odstavek tega člena naj se spremeni in glasi: »Organ 
upravljanja hranilno-kreditne službe je zbor delegatov — skupščina, njen 
izvršilni organ pa izvršilni odbor«. 

Utemeljitev: Zbor delegatov hranilno-kreditnih služb naj se imenuje skup- 
ščina. 

K 17. členu: Predlagamo drugo varianto k temu členu, ki naj se glasi: 
»Hranilno-kreditna služba lahko prevzema obveznosti kot dajalec kreditov 
oziroma deponent v okviru razpoložljivih sredstev na žiro računu in odobrenih 
kreditov ter v okviru predvidenega preliva sredstev v skladu z letnim finanč- 
nim načrtom zia uresničevanje srednjeročnega plana.« 

Utemeljitev: Predlog za oblikovanje 17. člena po drugi varianti je v 
skladu z utečenim delovanjem hranilno-kreditne službe, ki omogoča elastičnost 
njenega poslovanja, predvsem načrtnega odobravanja kreditov kmetom. 

s 
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Pri tem hranilno-kreditna služba poleg sredstev, ki jih pričakuje od te- 
meljnih bank po sporazumu, upošteva tudi predvidena priliv hranilnih vlog in 
vračilo obstoječih kreditov. Tak način poslovanja hranilno-kreditna služba ne 
ogroža izvajanja kreditno-monetarne politike. 

K 23. členu: Ta člen naj se spremeni in glasi: »Hranilna-kreditna služba 
sprejema svoje plane na osnovi planov svojih članic in jih usklajuje s plani 
temeljnih bank.« 

Utemeljitev: Plan hranilno-kreditne službe mora biti usmerjen v izvajanje 
planov članic, zato mora na njih temeljiti, ne pa da se z njimi samo usklajuje. 

Usklajevanje planov hranilno-kreditne službe s plani družbenopolitičnih 
skupnosti ni potrebno, ker se z njimi usklajujejo že plani članic. 

Četrto poglavje: »Skupni dohodek in skladi«. V okviru tega poglavja je 
treba sprejeti določbo o načinu pokrivanja morebitne izgube hranilno-kreditne 
službe, ki se ugotovi z letnim zaključnim računom. Predlagamo, da se z za- 
konom naloži članicam dolžnost pokrivanja izgube, če za to ne zadoščajo 
sredstva rezervnega sklada hranilno-kreditne službe. 

Podrobnost v zvezi s pokrivanjem izgube naj članice uredijo s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi hranilno-kreditne službe — 5. člen osnutka 
zakona. 

K 49. in 50. členu imamo enako stališče kot Odbor za finance in Odbor za 
agrarno politiko Zbora združenega dela. 

Utemeljitev: Da ne bi sočasno reševanje problematike nadomestila dela 
obresti od investicijskih kreditov zasebnega kmetijstva zadrževalo čimprejš- 
njega sprejetja zakona, predlagamo, da se določbe, ki se nanašajo na ukinitev 
zakona o nadomestilu obresti v prehodnih določbah, črtajo. Zakon o nadome- 
stilu obresti je možno razveljaviti posebej, ko bo vprašanje nadomestila obre- 
sti ustrezno rešeno. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan 
Bombek, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 20. okoliš, 
Gornja Radgona! 

Ivan Bombek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Gornja 
Radgona in skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 
Skupščine SR Slovenije, občini Gornja Radgona in Ljutomer, je na svoji seji 
dne 6. aprila 1979 obravnavala osnutek zakona o hranilno-kreditnih službah 
in blagajnah vzajemne pomoči in daje naslednje pripombe: 

V 24. členu naj se črtajo besede »v skladu z zakonom«. Delegati so mnenja, 
da je treba način vodenja evidence blagajne vzajemne pomoči urediti s samo- 
upravnimi akti, s tem pa tudi poenostaviti ervidenco. Evidenca, ki jo predpisuje 
zakon, je obvezna in za take oblike pomoči tudi prezahtevna ter draga. Sicer 
pa delegaiti podpiramo osnutek zakona v celoti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jurij 
Zidanšek, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 8. okoliš, 
Žalec! 

Jurij Zidanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupšči- 
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ne SR Slovenije s področja kmetijstva, 8. okoliš s sedežem v Žalcu je na svoji 
redni seji obravnavala osnutek zakona o kreditno-hranilnih službah m bla- 
gajnah vzajemne pomoči in zaključke regijskega posveta ter pripombe, ki jih 
je k osnutku zakona dala Hranilno-kreditna služba Slovenije. Skupina dele- 
gatov podpira zaključke regijskega posveta, ima pa pripombo, da se nadome- 
stilo dela obresti za dane kredite iz sredstev hranilno-kreditne službe vključi 
v zakon, ker delegacija meni, da je nadomestilo dela obresti spodbuda za kme- 
tijsko proizvodnjo. v ... 

Predlagamo, da naj se nadomestila regresiranih obresti se nadalje vklju- 
čujejo v proračun družbenopolitične skupnosti. 

Obrestne mere naj se zaradi slabe ekonomske situacije v kmetijstvu ne 
spreminjajo, kakor tudi ne ostali pogoji kreditiranja. 

Skupina je razpravljala tudi o nerešenem vprašanju kreditiranja stano- 
vanjske izgradnje v zasebnem kmetijstvu, ki postavlja zasebnega kmetijskega 
proizvajalca v neenak položaj z delavcem v združenem delu. Zato predlagamo, 
da se v 8. člen osnutka zakona vnese tudi določilo o kreditiranju stanovanjskih 
hiš. . . . 

Nadalje ugotavljamo, da zakon preveč poudarja sodelovanje s temeljnimi 
bankami, kar bi lahko vplivalo na samostojnost obstoječih hranilno-kreditnih 
služb v zadrugah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vinko 
Seliškar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 14. okoliš, 
Tržič! 

Vinko Seliškar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na svoji seji sklenila posredovati na seji Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije naslednji predlog: 

V 42. členu osnutka zakona je določeno, da ustanovijo delavci v tozdu 
blagajno vzajemne pomoči. Možnost ustanovitve vzajemne pomoči naj bi bila 
dana skupno več temeljnim organizacijam združenega dela ali delovnim skup- 
nostim. Taka možnost je dana tudi hranilno-kreditni službi (drugi člen druge- 
ga odstavka). V praksi imajo nekatere organizacije združenega dela že tako 
oblikovane vzajemne pomoči. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Lista prijavljenih razprav- 
ljalcev je izčrpana. Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Slavko Sle- 
menik, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 6. okoliš, koro- 
ška regija! 

Slavko Slemenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov s področja kmetijstva, 6. okoliš, koroška regija, je 
razpravljala o osnutku zakona o hranilno-kreditni službi ter pri tem imela po- 
misleke k 8., 9., 10., 11., 14., 17., 23., 49. in 50. členu. Glede na to, da so že moji 
predhodniki vse te člene obravnavali, mi dovolite, da pripombe predam v pis- 
meni obliki. Enake pripombe so imele tudi delegacije združenega dela občine 
Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? K 
besedi se javlja tovariš Andrej Petelin, predsednik Zadružne zveze Slovenije! 
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Andrej Petelin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi je osnutek zakona, ki je za kmetijstvo izredno pomemben. Doseda- 
nje zadružno hranilništvo je pokazalo veliko gospodarsko korist. Po letu 1069, 
ko smo začeli ponovno obnavljati zadružno hranilništvo, so hranilne vloge na- 
rasle od takratnih 73 milijonov na milijardo 340 milijonov dinarjev. To je 
stanje konec lanskega leta. 

Število vlagateljev je preseglo 168 000, imamo 72 hranilno-kreditnih služb, 
140 hranilnih odborov z več kot 800 člani iz vrst kmetov in delavcev v organi- 
zacijah ter 275 zbirnih mest za viloge. 

V začetku največji optimisti niso pričakovali tako hitrega vzpona zadru- 
žnega hranilništva. Računati moramo tudi z dejstvom, da letno vlagamo v za- 
sebno kmetijstvo več kot milijardo dinarjev, od teh prispevajo kmetje okoli 35 
do 40 % svojih lastnih sredstev. Z urejenim sistemom kreditiranja prek bank, 
kmetijsko-živilske razvojne skupnosti, hranilno-kreditnih služb in z benefi- 
cirano obrestno mero, se je znatno povečala tržno organizirana proizvodnja; 
danes bi temu rekli združevanje kmetov. S tem je uspelo vsaj zadržati in 
celo povečati kmetijsko proizvodnjo kljub izredno hitremu razslojevanju in 
staranju kmetov. 

Kaj pričakujemo od novega zakona? Nadaljevati moramo začeto pot in še 
razširiti delo hranilno-kreditnih služb pri združevanju kmetov v zadružnih 
organizacijah. Danes imajo kmetje zaupanje v hranilno-kreditne službe in s 
tem seveda v svoje zadružne organizacije, sicer ne bi zaupali svojega denarja 
zadružnim organizacijam. Nikakor ne bi smeli spreminjati sedanjega kreditne- 
ga sistema z nadomestilom za obresti do konca tega srednjeročnega programa 
razvoja kmetijstva. 2e danes je potrebna jasna usmeritev za naslednje obdob- 
je. Smo v zelo neugodnem položaju glede živinoreje, ki je naša najvažnejša 
kmetijska panoga. Zato je kreditiranje pod ugodnejšimi pogoji skoraj edina 
spodbuda za vlaganje v živinorejo. Vedno bolj pa te razmere pritiskajo na hi- 
trejše reševanje naših hribovitih in gorskih krajev, kjer se dohodkovni polo- 
žaj kmeta iz dneva v dan slabša in bo treba poiskati še nove spodbude. 

Zadružna zveza in Zveza hranilno-kreditnih služb je skupno z vsemi za- 
družnimi organizacijami zelo zainteresirana, da se zadružno hranilništvo kar 
najbolje uredi. 

Osnutek zakona so obravnavali na številnih območnih posvetovanjih. Ob- 
likovala so se stališča, ki so bila podlaga za pripravo predlogov, ki so jih že 
obravnavali in tudi sprejeli odbori Zbora združenega dela. Vsi naši predlogi 
težijo za tem, da bi bilo delo naših hranilno-kreditnih služb, vključenih v naš 
kreditni in bančni sistem, še boljše. Menim, da so bili naši predlogi tudi v 
odborih in danes v zboru tako ocenjeni. 

Opozoril bi še na dvoje zelo perečih vprašanj. Prvo je subsidiarno jam- 
stvo za hranilne vloge. Naše vloge se ne bi smele razlikovati od ostalih vlog. 
Ne gre za neko problematično jamstvo, ki bi terjalo sredstva, morda za slabo 
gospodarjenje. Z veseljem poudarim, da doslej ni bilo niti enega primera, ki 
bi ga bilo treba reševati s subsidiarnim jamstvom. Subsidiarno jamstvo je bilo 
uporabljeno le ob valorizaciji vlog ob gospodarski reformi, tako kakor za vse 
ostale vloge. 

Drugo vprašanje je, kje dobiti sredstva za nadomestilo za del obresti za 
vloge, ki se vlagajo v investicije združenih kmetov. Menimo, da to ni vpraša- 
nje tega zakona. Kreditiranje oziroma pogoji kreditiranja so stvar politike, ki 
spodbuja in usmerja naložbe v kmetijstvo. Ta politika pa mora biti za repu- 
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bliko enotna in so razlike lahko samo glede namenov in za hribovite m gor- 
ske kraje. Ne more biti odvisna od denarne pomoči posameznih območij pri 
čemer mislim na predlog, da naj združeno delo prek svojih bank pokriva razlike 
v obrestih Pravilo je, da je v kmetijskih regijah najmanj sredstev. Iz razvitejših 
krajev pa se sredstva prepočasi prelivajo oziroma združujejo za razvoj kme- 
tijstva in večkrat tudi ni pravega razumevanja, ker jih ne pesti težka proble- 
matika kmetijstva. Združevanje sredstev poteka ponavadi prepočasi in ce bi 
bile potrebne vsakoletne akcije, bi to povzročalo negotovost, tako pri kmetih 
kot v njihovih organizacijah. Zato predlagamo, da naj se pridobijo sredstva za 
nadomestilo za del obresti iz sredstev, namenjenih za kompenzacije. Ne spušča- 
mo se v to, ali je to sistemska rešitev. Smo za vsako rešitev tega vprašanja, 
ki bo stalna in brez večjih zapletov tudi pravočasna. 

Prepričani smo, da bodo naši predlogi upoštevani pri izdelavi predloga 
novega zakona. Z doslednim uresničevanjem zakona se bodo hranilno-kreditne 
službe še okrepile in dobro opravljale zaupane jim naloge. Rezultati takega 
delovanja pa bodo vidni pri združevanju kmetov v sodobnih oblikah pridelo- 
vanja. Hvala lepa. 

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

1. Osnutek zakona o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne 
pomoči se sprejme. 

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

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

(Ne.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša dr. Antona 
Fazarinca, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obrav- 
navala Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodaj no-prav- 
na komisija. Oba sta dala poročili. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Da.) Besedo ima dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Sedaj veljavni zakon o sanitarni inšpekciji je bil pripravljen v letu 
1972 in sprejet marca 1973 ter objavljen v Uradnem listu SRS ,št. 8 iz leta 
1973. 
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V preteklih sedmih letih je naš družbenopolitični ter ekonomski razvoj na- 
predoval do take mere, da mu sedanji zakon o sanitarni inšpekciji ne sledi 
in zato ne omogoča več učinkovitega delovanja sanitarne inšpekcije. Da bi 
odpravili ta neskladja, predlaga Izvršni svet Skupščini SR Slovenije, da iz- 
pelje postopek za spremembo in dopolnitev zakona o sanitarni inšpekciji. 

Predložene spremembe in dopolnitve so usmerjene predvsem k novi opre- 
delitvi oziroma razmejitvi nalog med republiškim in občinskimi organi sani- 
tarne inšpekcije z osnovnim ciljem, da se dejavnost sanitarne inšpekcije čim- 
bolj približa in uveljavi v občini kot temeljni družbenopolitični skupnosti ter 
prispeva k poenostavitvi postopka za izdajo poprejšnjih soglasij k odločbam o 
lokaciji, gradbenem in uporabnem dovoljenju. Po sedaj veljavnem zakonu se 
vrsta nalog še zadržuje v pristojnosti republiških organov. Menimo, da zato 
ni več niti strokovnih niti organizacijskih razlogov. Zato menimo, da bi neka- 
tere od teh nalog lahko opravljali občinski organi sanitarne inšpekcije, še po- 
sebno, če se zmanjša obseg dela pri izdaji poprejšnjih soglasij, ki naj bi v 
bodoče v primerih soglasij k odločbi o gradbenem dovoljenju temeljili pred- 
vsem na tehnološki dokumentaciji. Zato je Izvršni svet predložil Skupščini SR 
Slovenije predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o sani- 
tarni inšpekciji. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Leopold Horvat, delegat za Zbor 
združenega dela s področja kulture in prosvete, 8. okoliš Ljutomer. Prosim! 

Leopold Horvat: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delega- 
tov občin Pomurja s prosvetno-kulturnega področja je na svoji seji dne 23. 
marca 1979 obravnavala predlog za spremembo zakona o sanitarni inšpekciji 
in predlaga naslednje pripombe oziroma predloge: 

K 1. točki: Po sedanjem besedilu te točke morajo organi sanitarne inšpek- 
cije dajati poprejšnje soglasje za vrsto objektov, ki nimajo praktično nobenega 
zdravstvenega vpliva, kot so: mostovi, antenski stolpi, telefonski kabli in po- 
dobno. Iz te točke na se črtajo vsi našteti in podobni objekti. 

Občinski organ sanitarne inšpekcije je zelo obremenjen tudi z izdajo po- 
prejšnjih soglasij h gradbenim dovoljenjem za individualno stanovanjsko iz- 
gradnjo. Ta postopek ni povsem pravilen, ker pogojev iz poprejšnjih soglasij 
sanitarne inšpekcije nihče ne kontrolira; pri individualnih stanovanjskih hišah 
pa so tehnični prevzemi zelo redki, tako da praktično ne moremo kontrolirati 
izvajanja pogojev, predpisanih v soglasjih. 

Predlagamo, da bi za individualno stanovanjsko gradnjo dal organ sani- 
tarne inšpekcije poprejšnje soglasje le k lokacijskemu dovoljenju, v ostalem pa 
naj bi bil ta organ pooblaščen za kontrolo med gradnjo, kjer bi lahko s svojo 
intervencijo vplival na upoštevanje pogojev iz soglasja. Tudi v predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je predlagano, da republi- 
ški sanitarni inšpektorat ne bi dajal soglasja h gradbenemu dovoljenju, ampak 
bi pregledal le tehnološki postopek. 

K 3. točki: Ta točka govori o nadzorstvu organov sanitarne inšpekcije v 
zvezi z izvajanjem predpisov in ukrepov za varstvo zdravja delavcev pri delu. 
Vsi temeljni in izvršilni predpisi, ki obravnavajo to področje, pooblaščajo za 
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tako delo organe delovne inšpekcije. V praksi ni popolnoma razčiščena pri- 
stojnost med tema dvema organoma in prihaja do primerov, da inspektor s 
tehnično izobrazbo nadzoruje izvajanje zdravstvenih ukrepov. 

K 4. točki: Po tej točki je dana pristojnost za nadzor nad proizvodnjo in 
prometom živil. V praksi pa ni razčiščena in razmejena pristojnost med sani- 
tarno, veterinarsko in tržno inšpekcijo. Tako prihaja občasno do podvojitve 
opravil. 

K 10 točki- Po tej točki so organi sanitarne inšpekcije pooblaščeni za 
nadzor nad vsemi vodami. Tudi tu prihaja do situacije, ko ni rešena medse- 
bojna pristojnost vodnogospodarske inšpekcije in sanitarne inspekcije. 

K 11. točki: V sedanjem tekstu te točke je sanitarna inšpekcija poobla- 
ščena za nadzor nad vsemi odpadki, kar pa v praksi ni izvedljivo, saj sanitar- 
na inšpekcija ne nadzira ravnanja s tistimi odpadki, ki kvarijo videz okolja 
in bi zato moralo biti to besedilo dopolnjeno s tem, da se ta nadzor opravlja 
le z vidika varstva in zdravja prebivalcev. 

V zakon bi bilo potrebno vnesti tudi možnost mandatnega kaznovanja po 
zakonu o sanitarni inšpekciji, ker je sedaj ta možnost dana le za kršitve pred- 
pisov o zdravstvenem nadzorstvu nad živili. 

Po našem mnenju tudi ni povsem primerna pristojnost republiške sanitar- 
ne inšpekcije za nadzor nad objekti vodovodnega sistema za dve ali več občin. 
Tako bi v praksi prišlo do situacije, da bi republiški organ kontroliral male 
vodovodne sisteme, ker so slučajno na področju dveh občin, občinski organ pa 
velike vodovodne sisteme, ki na primer oskrbujejo območje skoraj cele občine. 

Predlagamo, da bi se ta pristojnost med občinskimi in republiškim orga- 
nom razmejila, ali po številu odjemalcev ali pa po kapaciteti vodnega vira. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Stanislav Jereb, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija! 

Stanislav Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
s področja gospodarstva, 9. okoliš, občina Idrija, je ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji spre- 
jela naslednje stališče: 

V zvezi s 5. točko predloga za izdajo zakona, ki govori o tem, da bi orga- 
ni sanitarne inšpekcije dajali v bodoče poprejšnje soglasje le k tehnološkemu 
delu dokumentacije, menimo, da je potrebno to rešitev dobro in vsestransko 
osvetliti in pretehtati ter predvideti tudi posledice, ki bi v praksi spremljale 
tako rešitev. Čeprav je na prvi pogled videti logično, da zadostuje, če sanitar- 
na inšpekcija pregleda le tehnologijo in da k temu svoje pripombe, menimo, da 
bi s takim načinom lahko nastale določene težave v fazi poskusnega obratova- 
nja, zlasti v primeru, ko v skladu s ponujeno rešitvijo sanitarna inšpekcija v 
fazi poskusnega obratovanja ugotovi pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpra- 
viti. Sanacija proizvodnega procesa, pa vemo, je mnogo dražja, kot je ustrezna 
korekcija projekta. Vprašujemo se, kdo bo v takem primeru odgovoren za 
povečanje stroškov investiranja. 

Vsekakor menimo, da je v tem smislu potrebno predloženo rešitev pre- 
tehtati in dati k njej, v smislu naše razprave, ustrezno pojasnilo. 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Branko Baje, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, Brežice, Krško, 
Sevnica! 

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz 23. okoliša, je na svoji seji dne 
26. maja 1979 razpravljala o predlogu za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o sanitarni inšpekciji, na podlagi pripomb medobčinskega 
inšpektorata občin Brežice, Krško in Sevnica, in sprejela naslednja stališča: 

Predlagamo, da vodovodni objekti, speljani skozi dve ali več občin, pre- 
idejo v nadzor občinske sanitarne inšpekcije, nadzor nad odplakami ter dru- 
gimi odpadnimi snovmi iz naselij pa v pristojnost republiške sanitarne inšpek- 
cije. Prav tako naj bi glede na zahtevnost postopka ostaila v pristojnosti re- 
publiške sanitarne inšpekcije razširitev in rekonstrukcija pokopališč. Predla- 
gamo, da nadzor in izdajo poprejšnjih soglasij k industrijskim objektom oprav- 
lja republiška sanitarna inšpekcija. 

Nadalje predlagamo, da podrobnejšo opredelitev del in nalog, po izidu za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji, opredelijo 
posebni predpisi, ki se bodo nanašali na posamezno področje in ki naj bi bili 
sprejeti hkrati z zakonom o sanitarni inšpekciji. 

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

1. Piedlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sani- 
tarni inšpekciji se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

_ Pri Popravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega predlo- 
ga sklepa? (Ne.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo! Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo Edvarda Kardelja 
v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

V zvezi s postopkom obravnave predloga odloka o potrditvi samoupravne- 
ga sporazuma o združitvi v Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani in o so- 
glasju k statutu Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani vas seznanjam, da so 
spremembe m dopolnitve k samoupravnemu sporazumu in k statutu obravna- 
vala delovna telesa Skupščine in zborov na podlagi že v prejšnjem mandatu 
sprejetih stališč Skupščine SR Slovenije. 

V skladu s takšno usmeritvijo Odbor za družbenoekonomske odnose Zbo- 
ra združenega dela predlaga odlok o potrditvi samoupravnega sporazuma o 
združitvi v Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Uni- 
verze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 
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Oba akta je proučil tudi Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
ugotovil, da sta v skladu s sprejetimi stališči Skupščine SR Slovenije. Mne- 
nje komiteja smo tudi dobili. 

Prav tako smo prejeli tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Želita 
poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje 

predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo 
Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Edvarda Kar- 
delja v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (128 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. . , „v. 

Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi dveh članov Komisije Skupščine 
SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu je predložila 
v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovariša Stanka Jakija, čla- 
na Komisije. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 
predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi dveh članov Komisije Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi dveh članov Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu soglasno sprejet. 

Prehajam na 11. in zadnjo točko dnevnega reda, to je na 
predloge in vprašanja delegatov. 

Obveščam vas, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije odgovoril na 
delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost, 5. okoliš, in 
skupine delegatov za gospodarsko področje, 17. okoliš —■ Ptuj, na prihodnji 
seji zbora. O tem nas je obvestil s posebnim dopisom, ki ste ga prejeli na klop. 
Poleg tega bo na naslednji seji Zbora združenega dela Izvršni svet odgovoril 
tudi na danes zastavljeno delegatsko vprašanje delegatov iz 16. okoliša — Ma- 
ribor. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Zaključujem to točko dnevnega reda. S tem je dnevni red današnje seje 

izčrpan. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in udeležbo in zaključujem 17. 
sejo Zbora združenega dela. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 13.50.) 
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(24. aprila 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 18. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Današnje seje zbora se udeležuje tudi razširjeno Predsedstvo Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, in sicer k 3. točki dnevnega reda. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Janka Murausa, za člana 
pa Romana Žabota in Alojza Borinca. 

So predlagani prisotni? Prosim, da dvignejo roko! Hvala. 
Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da preidemo n& 

glasovanje. Glasovali bomo javno, z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj pro- 
sim dvigne roko! (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 Komisijo, da se sestane v avli, pregleda pooblastila delegatov in 
pripravi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva 
Slovenije, Družbenega pravobranilstva samoupravljanja SR Slovenije, Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skup- 
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nosti Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, Republiške skupnosti za ceste Slovenije, Narodne banke Slovenije, 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet Socialistične republike Slove- 
nije in Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

Na današnjo sejo zbora so povabljeni tudi predstavniki odborov našega 
zbora, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Francka 
Herga, poročevalka Odbora za finance in Igor Bončina, poročevalec Odbora za 
družbenoekonomske odnose ter Tone Kugonič, poročevalec Zakonodaj no-prav- 
ne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo vprašanja tovarišici sekretarki sedaj, na začetku seje zbora, ta- 
ko da bi lahko z vprašanjem seznanili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške 
funkcionarje in na ta način omogočili pripravo odgovora na zastavljena vpra- 
šanja že na današnji seji zbora. 

Kot običajno ste tudi tokrat dobili nekaj gradiva na klop, zato predla- 
gam, da to gradivo pregledate, dokler čakamo na poročilo verifikacij ske ko- 
misije. 

Dovolite, da izkoristim čas in vprašam, ali ste se delegati znašli v novem 
sedežnem redu ali sedite po predloženem sedežnem redu. Razlogi za takšen se- 
dežni red so bili navedeni v našem dopisu in upam, da ste ga z razumevanjem 
sprejeli. Hvala! 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija končala z delom. Prosim pred- 
sednika, da posreduje poročilo komisije. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združe- 

nega dela Skupščine SR Slovenije je za 18. sejo dne 24. aprila 1979 ugotovila, 
da Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 138 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 87 dele- 
gatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 10 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 14 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 delegati, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih si- 
lah SFRJ en delegat. 

Skupina delegatov iz 9. okoliša je k 4. točki dnevnega reda poslala poseb- 
nega delegata. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 4. okoliš en delegat, 21. okoliš 2 delegata 
skupno 3; s prosvetno-kulturnega področja za 7. okoliš en delegat, s socialno- 
zdravstvenega področja za prvi okoliš 2 delegata, 3. okoliš 1 delegat — skupno 
3; iz kmetijske dejavnosti za 3. okoliš en delegat, 6. okoliš en delegat, 8. okoliš 
en delegat, 9. okoliš en delegat — skupno 4; iz državnih organov za 4. okoliš en 
delegat, torej skupno 12 delegatov. Komisija je pregledala predložena poobla- 
stila in ugotovila, da so v skladu z zakoni in ustavo Socialistične republike Slo- 
venije, zato predlaga, da Zbor združenega dela pooblastila verificira. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Ne.) Če nihče, predlagam, da o poročilu glasujemo, in sicer 
javno, z dviganjem rok, in to v celoti, ker nobeno delegatsko pooblastilo ni 
sporno. 

Kdor je za poročilo komisije, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? .(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 18. sejo Zbora združenega dela. 

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

Prehajamo na določitev dnevnega reda. 
Z dnevnega reda današnje seje umikam 7. točko, to je volitve in imenova- 

nja, ker nam Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije ni predložila v obravnavo nobenega predloga odloka. 

Tako predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 18. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 1<6. in 17. seje Zbora združenega dela, 
3. analiza zaključnih računov za leto 1078, 
4. predlog zakona o Rudniku živega srebra Idrija, 
5. zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1978, 
6. finančni načrt prihodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za le- 

to 1979, 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ce 

nihče, 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 za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
ka 16. in 17. seje Zbora združenega dela. 

Oba zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge za do- 
polnitev obeh zapisnikov? K besedi se javlja tovariš Ciril Umek, delegat z 
gospodarskega področja, 1. okoliš, Celje! 

Ciril Umek: K zapisniku 16. seje Zbora združenega dela imamo pri- 
pombo k 8. točki dnevnega reda, na 7. strani zapisnika, kjer je rečeno, da je 
zbor prejel pismeni prispevek od skupine delegatov za gospodarsko področje 
1. okoliša. Vendar odgovora na naše vprašanje v zapisniku ni. 

Vprašanje pa se je glasilo: »Kako naj poteka koordinacija v območjih, 
ogroženih zaradi elementarnih nesreč, predvsem toče, ki so pod okriljem Aero- 
droma v Zagrebu? Priprave za delovanje proti toči lahko začnejo šele po pre- 
jemu telefonskega dovoljenja te baze.« 

Nadaljnje vprašanje se je glasilo: »Kako se spremembe v delovanju proti 
toči lahko korigirajo v obmejnih območjih, tako na avstrijski kot na italijan- 
ski strani, ki niso povezane z bazo v Zagrebu?« 

Predsednik Emil Tomažič: Na sami seji je bil dan odgovor, in sicer 
ga je posredoval tovariš Marenk. 
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Predlagate morda dopolnitev zapisnika? 

Ciril Umek: Zapisnik bi moral vsebovati odgovor na naše vprašanje. 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagate, da zapisnik razširimo s tem 
vprašanjem in ugotovitvijo, da je odgovor na vprašanje dal tovariš Marenk? 

Ciril Umek: Delni odgovor na vprašanje je bil dan, vendar tako, 
kot nam ga je posredoval naš delegat, z odgovorom nismo zadovoljni. 

Predsednik Emil Tomažič: Zapisnik naj bo na nek način verna po- 
doba dogajanja na sami seji zbora. Vprašanja in odgovori se v zapisniku re- 
gistrirajo. 

Ciril Umek: Da, tovariš predsednik. Taka je praksa. 

Predsednik Emil Tomažič: Ima še kdo kakšne pripombe k zapis- 
niku? (Nihče.) Predlagam, da oba zapisnika odobrimo s pripombo, ki jo je 
podal delegat iz Celja. Se zbor strinja? (Da.) Hvala lepa. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na analizo zaključ- 
nih računov za leto 1978. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije nam je v zvezi z analizo za- 
ključnih računov za leto 1978 predložil gradivo »Ocena družbenopolitične ak- 
tivnosti pri obravnavi zaključnih računov 1978«. Za svojega predstavnika 
tej točki dnevnega reda je določil tovariša Emila Šuštarja, člana Sekretariata 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Prosim tovariša 
Šuštarja za uvodno besedo! 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši delegati! Sklepi 9. kongresa 
Zveze sindikatov Slovenije in drugi družbenopolitični dokumenti, posebej pa še 
stališča in sklepi 9. seje Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Jugoslavije in Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije poudarjajo, 
da smo dosegli velik napredek pri samoupravni organiziranosti združenega 
dela, medtem ko se dejanski položaj delavca pri odločanju o razširjeni repro- 
dukciji in uresničevanju dohodkovnih odnosov prepočasi spreminja, ter da 
kljub pomembnim rezultatom pri uresničevanju ciljev in nalog tega srednje- 
ročnega planskega obdobja v prvih treh letih bistveno zaostajamo v usmerit- 
vah za povečanje družbene produktivnosti dela, stabilnejših gospodarskih gi- 
banjih, odločnejšemu uveljavljanju strukturnih sprememb v gospodarskih m 
družbenih dejavnostih ter pri skladnejših odnosih v delitvi družbenega pro- 
izvoda. Skladno s temi ugotovitvami in ob spoznanjih, da je le hitrejše raz- 
vijanje samoupravnih odnosov ter odgovornejšega odnosa delavca do uprav- 
ljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi pogoj za preseganje teh sla- 
bosti samo v Zvezi sindikatov Slovenije organizirano pristopili k akciji za 
celovito oceno gospodarjenja za leto 1978 v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela materialne proizvodnje in v družbenih dejavnostih, kakor tudi 
v družbi kot celoti. 

Da bi bila aktivnost delavcev pri obravnavanju analiz poslovanja za mi- 
nulo leto čimbolj celovita, smo v Republiškem svetu Zveze sindikatov Slo- 
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venije sodelovali s Službo družbenega knjigovodstva, organi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Republiškim pra- 
vobranilcem samoupravljanja in opredelili tista vsebinska področja gospo- 
darjenja, ki so najpomembnejša za celovit prikaz gospodarjenja in ki izra- 
žajo tudi doseženo stopnjo preobrazbe družbenoekonomskih odnosov na pod- 
lagi zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov. 

Ta področja smo strnili v priročnik, ki je bil podlaga za aktivnost osnov- 
nih organizacij Zveze sindikatov, zlasti pa za ocenjevanje celovitosti poročil 
poslovodnih organov, pripravljenih na podlagi tega priročnika. 

Na današnji seji Zbora združenega dela bomo ocenili, koliko smo bili 
pri obravnavanju zaključnih računov za minulo leto uspešni in katere so bile 
glavne pomanjkljivosti te pomembne družbenopolitične aktivnosti. 

Na podlagi ocene družbenopolitične aktivnosti pri obravnavi zaključ- 
nih računov za lansko leto, ki jo je sprejel Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, ter na podlagi poročil in gradiv Službe družbenega knjigovodstva 
Slovenije, Gospodarske zbornice ter družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja povzemam naslednje temeljne ugotovitve: 

1. Pred obravnavo poročila o gospodarjenju v minulem letu so bile izve- 
dene dobro organizirane in usklajene priprave vseh družbenih dejavnikov. 
Zlasti aktivnost članov Zveze komunistov in usklajena družbena aktivnost sta 
pripomogli k temu, da smo v relativno kratkem času uspeli mobilizirati ve- 
liko večino delavcev za obravnavo temeljnih vprašanj, ki zadevajo gospodar- 
jenje oziroma njihov družbenoekonomski položaj. 

Pomembno vlogo pri tem so odigrala tudi sredstva javnega obveščanja, 
ki so poglobljeno spremljala aktivnost in tako pomembno prispevala k spod- 
bujanju delavcev za obravnavanje temeljnih vprašanj gospodarjenja. Poleg 
osrednjih glasil, radia in televizije kaže še posebej poudariti vlogo glasil v or- 
ganizacijah združenega dela. Tako ni bilo malo primerov, ko so pripravili po- 
sebne izdaje in v njih objavili poročila o gospodarjenju, tako da so jih de- 
lavci prejeli pravočasno in so se zato lahko pripravili na razpravo. 

2. Vsebinsko je bila akcija usmerjena v obravnavo temeljnih vprašanj 
v zvezi s položajem delavca, uveljavljanjem novih družbenoekonomskih od- 
nosov, zlasti pa dohodkovnih odnosov na podlagi združevanja dela in sred- 
stev. Rezultatov te široke aktivnosti doslej še ni bilo mogoče celovito oceniti, 
zlasti pa še ni mogoče odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri se je na pod- 
lagi te aktivnosti resnično spremenil družbenoekonomski položaj delavca in 
okrepila njegova zavest in odgovornost za uspešno gospodarjenje. 

Toda zanesljivo lahko ugotovimo, da pomeni ta aktivnost, ki jo zastav- 
ljamo kot trajno aktivnost, veflik prispevek k hitrejšemu spreminjanju druž- 
benoekonomskih odnosov na podlagi zakona o združenem delu. 

3. Iz vseh dosedanjih ocen lahko povzamemo, da so se poslovodni delavci 
kot nosilci nalog, opredeljenih v 151. in 152. členu zakona o združenem delu, 
v večini primerov vključili v akcijo, čeprav je bilo sprva nekaj nespora- 
zumov glede tega, kakšna naj bo vsebina poročil. 

Tako so poslovodni delavci zlasti pa delavci iz računovodstev sodili, češ 
da takšne informacije ni mogoče pripraviti brez dokončnih knjigovodskih po- 
datkov, da so takšna poročila že doslej obravnavali in podobno. Zato bomo 
morali v prihodnje doseči, da se bo Zveza računovodskih delavcev Slovenije še 
bolj neposredno in pravočasno vključila v to aktivnost. 
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4. Kvaliteta poročil je bila dokaj različna. Ugotavljamo sicer bistveni 
napredek glede razumljivosti in obsežnosti poročil, na drugi strani pa tudi 
ugotavljamo, da v večini primerov vendarle niso zadovoljila vsebinskih iz- 
hodišč in namena akcije, zato delavcem niso omogočala razprave o vseh naj- 
pomembnejših vprašanjih pridobivanja in razporejanja dohodka ter gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi v temeljni organizaciji združenega dela. 

To se je zlasti pokazalo tam, kjer so bila poročila preobsežna ali pa so 
vsebovala zgolj nekatere finančne kazalce brez potrebne obrazložitve, pa tudi 
tam, kjer so se sestavljalci omejili le na temeljno organizacijo združenega dela 
in tako zanemarili njeno povezanost v delovni in sestavljeni organizaciji zdru- 
ženega dela. 

Poudariti pa velja tudi to, da ponekod razprav niso izvedli, kljub inter- 
vencijam osnovnih organizacij sindikatov, kar še posebej velja za dislocirane 
obrate in za nekatere druge organizacije. V teh primerih bomo morali za- 
ostriti odgovornost poslovodnih organov zavoljo neizpolnjevanja sprejetih ob- 
veznosti. 

Pomanjkljivost poročil je bila tudi v tem, da so bila usmerjena predvsem 
na področje delitve, manj pa v obravnavanje pogojev pridobivanja dohodka. 
Pri tem očitno prevladuje mnenje, da so pogoji za pridobivanje dohodka po- 
vsem odvisno od »sistemskih ukrepov«, ne pa od delavcev v temeljni organi- 
zaciji združenega dela, ki z združevanjem dela in sredstev v dohodkovni po- 
vezanosti in soodvisnosti zagotavljajo tudi pogoje za pridobivanje večjega do- 
hodka in s tem za uresničevanje vseh svojih obveznosti in potreb. Premalo so 
bile upoštevane predvsem lastne slabosti pri gospodarjenju z družbenimi sred- 
stvi in premalo so bili opredeljeni ukrepi za njihovo odpravo. 

Redke so bile organizacije združenega dela, ki so v svojih poročilih do- 
sledno uporabile kazalce, s katerimi je potrebno prikazati rezultate dela de- 
lavcev in poslovanja temeljne organizacije. Teh kazalcev sestavljalci poročil 
tudi niso primerjali s kazalci v prejšnjem letu, s kazalci predvidenimi v letnih 
in srednjeročnih planih razvoja, še manj pa je bilo primerjav z drugimi do- 
hodkovno povezanimi temeljnimi organizacijami ter z doseženimi rezultati v 
panogi. 

Vzrok za takšno stanje moramo iskati predvsem v neuveljavljenosti sistema 
družbenega planiranja ter v pomanjkanju ustreznega informacijskega sistema 
za potrebe združenega dela. 

Ne glede na resne pripombe k vsebini poročil pa vendarle lahko ugo- 
tovimo v primerjavi s prejšnjimi leti pri obravnavanju zaključnih računov 
velik napredek. 

5. Med vprašanji, ki še vedno ovirajo hitrejše uresničevanje novih druž- 
benoekonomskih odnosov, moramo poudariti predvsem naslednja: 

Prvič: Uveljavljanje sistema družbenega planiranja. Uveljavljanje sistema 
samoupravnega družbenega planiranja je eden od temeljnih pogojev, da bodo 
delavci v združenem delu obvladovali in usmerjali vse tokove družbene repro- 
dukcije ter na tej podlagi, v skladu s predvidenimi rezultati svojega dela, ures- 
ničevali vse svoje interese in potrebe. 

Kljub doseženim premikom na področju samoupravnega družbenega pla- 
niranja pa ocene sprejetih planskih dokumentov kažejo, da ta sistem še ni 
dosledno uveljavljen. Tako mnoge samoupravne organizacije in skupnosti še 
niso sprejele svojih planov za tekoče srednjeročno obdobje in imajo le letne 
plane, kar kaže na njihovo izrazito kratkoročno usmerjenost. 
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Pri marsikaterem subjektu planiranja so obšli demokratične postopke spre- 
jemanja planov in so vse premalo uveljavili določilo o sprejemanju smernic in 
elementov za samoupravne sporazume in dogovore o temeljih planov, ki jih 
morajo delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih sprejeti z osebnim 
izjavljanjem. 

Veliko število temeljnih organizacij združenega dela namreč še nima 
sprejetih samoupravnih sporazumov o temeljih plana, v kolikor pa so ti spo- 
razumi sprejeti, so jih sprejeli pretežno le za delovne organizacije, v veliko 
manjši meri pa v dohodkovnih povezavah. 

Planiranje v večini primerov še ni spremenilo urejanja odnosov pri ustvar- 
janju oziroma pridobivanju dohodka in njegovem razporejanju za osebno, skup- 
no in splošno porabo ter za razširitev materialne osnove združenega dela in za 
rezerve. 

Veljavni planski dokumenti še ne vsebujejo v zadovoljivi meri ukrepov za 
povečanje produktivnosti dela, ukrepov in programov za izboljšanje organi- 
zacije dela, izboljšanje učinkovitosti poslovanja in izrabe delovnega časa, kri- 
terijev za razporejanje skupnega prihodka, obsega in načina združevanja 
dohodka ter osnov za delitev skupaj ustvarjenega dohodka. 

Plani v znatnem številu primerov ne vsebujejo vseh elementov, ki bi 
izhajali iz celovitega interesa delavcev za svoj razvoj in odnose v reproduk- 
ciji. Le redki so plani, ki zajemajo ekonomske, socialne, kulturne in ekološke 
osnove in pogoje pridobivanja in povečevanja dohodka ter njihovo razpore- 
janje v odvisnosti od skupno opredeljenih ciljev, interesov in nalog. 

Planski dokumenti se še vedno ne pripravljajo in sprejemajo sočasno. Tako 
so se delavci v temeljnih organizacijah združenega dela odločali za potrebe, ki 
jih uresničujejo v samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih, 
v družbenopolitičnih skupnostih ter v delovnih in sestavljenih organizacijah 
združenega dela, posamično in potem, ko so že sprejeli svoje srednjeročne plane. 
Le v redkih primerih povezujejo delavci v razpravah o poslovanju in gospo- 
darjenju ob zaključnih računih tudi razprave o uresničevanju srednjeročnega 
plana in o sprejemanju ukrepov za njegovo uresničevanje v prihodnjem letu 
oziroma za zagotavljanje kontinuiranega planiranja. 

V mnogih organizacijah združenega dela se je pokazalo, da prihaja pri 
uresničevanju planskih ciljev do odstopanj, pri čemer je bilo zelo pogosto 
prisotno sklicevanje na to, da je v nestabilnih pogojih pridobivanja dohodka 
težko realno planirati. Ob tem velja omeniti, da so v razpravah v večini pri- 
merov opozarjali na visoke obveznosti temeljnih organizacij združenega dela 
za odplačilo predvsem bančnih kreditov in obveznosti do samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, ki izhajajo iz svobodne menjave dela, niso pa predlagali 
dovolj konkretnih pobud za usklajevanje planov v interesnih skupnostih in 
bankah. 

Zato moramo v pripravah za naslednje srednjeročno plansko obdobje za- 
gotoviti, da se pri sprejemanju planov vsebinsko celoviteje uveljavijo temeljna 
načela družbenega planiranja. 

Sprejemanje samoupravnih in družbenih planov, zlasti pa samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov, mora postati podlaga za usklaje- 
vanje in usmerjanje razvoja ter temeljna oblika samoupravnega sporazume- 
vanja in dogovarjanja o skupnih in posebnih razvojnih interesih vseh nosilcev 
družbene reprodukcije. 
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Drugič: Pogoji pridobivanja dohodka. Ugotovitve na tem področju ka- 
žejo na dejansko stopnjo preobrazbe družbenoekonomskih odnosov. Delavci 
so kritično ocenjevali položaj temeljne organizacije združenega dela in pri tem 
poudarjali različen položaj, kar zadeva pogoje pridobivanja dohodka in vpliv 
administrativnih ukrepov na njihov materialni položaj. 

Ponekod pa so tudi opozarjali na subjektivne slabosti za prepočasno uve- 
ljavljanje dohodkovnih odnosov, tako med temeljnimi organizacijami v de- 
lovni organizaciji pa tudi v drugih dohodkovnih povezavah. 

Na splošno pa so razprave opozorile na prepočasno uveljavljanje dohod- 
kovnih odnosov na vseh področjih in na še vedno zakoreninjeno mnenje, ki so 
ga spodbujala ponekod tudi poročila poslovodnih organov, da so za slabosti 
v gospodarjenju krivi predvsem »sistemski ukrepi«, pri čemer so najpogosteje 
mišljeni administrativni ukrepi na področju cen. 

Zagovorniki takšnega mnenja vidijo rešitev položaja temeljne organi- 
zacije združenega dela le v administrativnih ukrepih, seveda takih, ki bodo 
njim v prid. 

Posledice takšne prakse se deloma kažejo tudi v politiki cen. Skozi vse 
leto 1978 so bili prisotni močni pritiski na rast cen. Te so se v Socialistični re- 
publiki Sloveniji povečevale znatno hitreje kot v preteklih treh letih, pa tudi 
hitreje kot v Jugoslaviji. Ti trendi so se prenesli tudi v leto (1979, torej v 
prve mesece letošnjega leta, in le s skrajnimi napori in z maksimalno odgo- 
vornostjo vseh delavcev bomo uspeli obdržati cene v mejah družbenega dogo- 
vora o politiki cen v letu 1979. 

Na področju pridobivanja dohodka sta bili deležni velike pozornosti še 
dve vprašanji. 

Gre za prevladovanje kupoprodajnih odnosov med proizvodnjo in trgo- 
vino, ko zlasti v nekaterih dejavnostih trgovina ohranja privilegiran položaj teh 
delavcev v primerjavi z delavci v proizvodnih temeljnih organizacijah. To pa 
je tudi vzrok, da skorajda ni bilo razprav o združevanju dohodka za skupna 
vlaganja. 

Drugo, še bolj občutljivo vprašanje pa zadeva položaj delavcev v skup- 
nih službah oziroma urejanje odnosov med temi delavci in delavci v material- 
ni proizvodnji. Kljub intenzivni akciji vseh družbenopolitičnih dejavnikov se 
stari odnosi spreminjajo vse prepočasi, tako da o resnični svobodni menjavi 
dela še ni mogoče govoriti. To kaže, da bomo morali tudi v prihodnje posve- 
titi temu področju veliko pozornost v vsaki temeljni organizaciji združenega 
dela. Še vedno so namreč redki primeri, da delavci v skupnih službah pri- 
dobivajo celotni prihodek in dohodek v odvisnosti od dohodka, ki ga ustvar- 
jajo, torej ne v odvisnosti od dohodka, ki ga ustvarjajo temeljne organizacije 
združenega dela, za katere opravljajo administrativno-tehnična in strokovna 
opravila. Delavci so v razpravah zahtevali, da se položaj delavcev v skupnih 
službah čimprej spremeni, na podlagi realnih programov dela teh služb, pro- 
gramov, ki bodo usklađeni s potrebami delavcev v temeljnih organizacijah. 
Zahtevali so, da osnove in merila za delitev osebnih dohodkov delavcev v skup- 
nih službah dosledno upoštevajo izpolnjevanje programov dela skupnih služb 
in prispevek teh delavcev k dohodku posamezne temeljne organizacije. 

Tretje vprašanje je gospodarjenje v temeljni organizaciji, razporejanje do- 
hodka in čistega dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo. 
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Podatki o poslovanju temeljnih organizacij združenega dela kažejo, da smo 
v prvih treh letih uresničevanja srednjeročnega plana dosegli pomembne uspe- 
he na področju materialne proizvodnje in krepitve družbenega standarda. 
Tako se je v letu il978 povečal fizični obseg proizvodnje za 8,4 odstotka, kar je 
več kot en odstotek iznad predvidevanj resolucije za lansko leto. Ob takšnem 
povečanju fizičnega obsega proizvodnje se je družbeni proizvod v letu 1978 
realno povečal za 5,8 %>, nominalno pa za 22,6 °/o. Visoka rast vseh oblik do- 
mačega povpraševanja je omogočala realizacijo proizvodnje na domačem trgu 
po sorazmerno višjih cenah, zato ni bilo dovolj interesa za izvoz, ki se je v 
letu 1978 nominalno povečal le za 8,8 °/o, realno pa je celo stagniral. Ker je 
uvoz v preteklem letu naraščal počasneje od predvidevanj, smo kljub ne- 
ugodnemu izvozu dosegli relativno ugodna razmerja v plačilnobilančnem po- 
ložaju Slovenije. 

Razprave o gospodarjenju v lanskem letu so mnogo bolj kot v prejšnjih 
letih osvetljevale vsa tista vprašanja, ki jih delavci občutijo pri svojem delu 
in ki so bistveni izraz njihovih resničnih prizadevanj za boljše gospodarjenje. 
Tako so delavci v svojih razpravah pogosto opozarjali na pomanjkljivo orga- 
nizacijo dela, slabo izkoriščanje delovnega časa, povečanje odsotnosti z dela, 
zlasti zaradi bolniškega staleža, na naraščanje materialnih stroškov, nesmo- 
trno uporabo družbenih sredstev, zlasti pa sredstev za reprezentanco, za raz- 
lična potovanja in nagrade. V ilustracijo navajam podatek, da so se stroški 
reklame, propagande in reprezentance v preteklem letu povečali za 28 °/o, kar 
je za približno 5 % več, kot se je povečal celotni prihodek. 

Razprava je dala veliko pobud za odpravo pomanjkljivosti v gospodar- 
jenju; na nekatere probleme pa so delavci opozarjali, ne da bi pri tem dobili za- 
dovoljive odgovore. Tu se morajo družbenopolitični dejavniki odločno zavzeti, 
da bodo delavci dobili ustrezne odgovore na vsa vprašanja, ki so jih postav- 
ljali na zborih, in da bodo uresničene vse njihove pobude za boljše gospodar- 
jenje, zlasti pa da bodo v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih spre- 
jeti programi varčevanja, ki morajo izhajati iz ciljev in nalog, opredeljenih 
v razvojnih načrtih. Programi varčevanja morajo biti usmerjeni predvsem v po- 
večanje produktivnosti dela, izboljšanje organizacije dela in odpravo eksten- 
zivnega zaposlovanja, učinkovitejše izkoriščanje delovnega časa, relativno zni- 
ževanje poslovnih stroškov in stroškov režije, učinkovitejšo izrabo obstoječih in 
novih proizvodnih zmogljivosti, večjo učinkovitost naložb ter večje izkoriš- 
čanje znanja, pri čemer se misli predvsem na inovacije. 

Ob vsakokratnih razpravah o gospodarjenju pa je potrebno tudi kritično 
oceniti izvajanje sprejetih varčevalnih ukrepov in v primeru odstopanj ali 
celo njihovega neizvajanja sprejeti ustrezne ukrepe. 

V razpravah o gospodarjenju v preteklem letu so delavci v temeljnih or- 
ganizacijah osrednjo pozornost namenili delitvi sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo. Pri tem so izpostavljali predvsem nedograjenost samouprav- 
nih sporazumov, ki urejajo skupne osnove in merila, ter pravilnikov o delitvi 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. Ti samoupravni splošni akti 
pogosto ne izhajajo iz pravilnikov o razporejanju čistega dohodka ali pa se 
sredstva za osebne dohodke oblikujejo ne glede na ustvarjeni čisti dohodek. 

Iz teh in drugih ugotovitev, izoblikovanih v zadnjem času, ocenjujemo, da 
smo pri uresničevanju načela delitve po delu in rezultatih dela kljub in- 
tenzivni aktivnosti vseh dejavnikov vendarle šele na začetku. To nas obvezuje, 
da v periodičnih obračunih gospodarjenja sproti in temeljito ocenjujemo si- 
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stem razporejanja čistega dohodka in v tem okviru tudi delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, delovno organizacijo ter dohodkovno po- 
vezanost. Podlaga za dograditev sistema razporejanja čistega dohodka ter de- 
litev sredstev za osebne dohodke, so tudi stališča Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije o pridobivanju in razporejanju dohodka ter uveljavljanju 
načela delitve po delu. 

V teh stališčih, ki bodo sprejeta na jutrišnji seji Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, po mesec dni trajajoči razpravi, so konkretno oprede- 
ljene naloge, predvsem sindikatov, za dosledno uveljavljanje načela delitve 
po delu in rezultatih dela. V njih je podana tudi usmeritev za dograjevanje 
samoupravnih sporazumov dejavnosti, tako da bodo postali ti samoupravni spo- 
razumi podlaga tudi za primerjave gospodarjenja temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, za primerjavo sorodnih s sorodnimi organizacijami ter da bodo po- 
stali skupni dogovor temeljnih organizacij o skupnih izhodiščih za metodo vred- 
notenja značilnih del oziroma nalog in podobno; torej ne toliko instrument, 
ki določa potrebno maso za delitev sredstev za osebne dohodke. 

V stališčih so opredeljene tudi drugačne osnove za izplačevanje nekaterih 
prejemkov, ki smo jih doslej urejali v tako imenovani »sindikalni listi«. Tudi 
ta izplačila povezujemo z ustvarjenim dohodkom. V nekaterih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela so delavci v razpravah o gospodarjenju v letu 1978 
ta stališča že upoštevali ter sprejeli programe za uskladitev lastnih rešitev 
z usmeritvijo stališč Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Kaže pa 
vendarle opozoriti, da je bilo vse preveč razprav o gospodarjenju v preteklem 
letu, v katerih so prevladovale zahteve za povečanje osebnih dohodkov ne 
glede na dosežene rezultate gospodarjenja. Takšne zahteve so posledica urav- 
nilovskih teženj, ki so še močno prisotne. To ugotovitev se da podkrepiti z na- 
slednjimi podatki: 

Od leta 1974 do leta 1978 se je v strukturi vseh temeljnih organizacij po- 
večala udeležba takih, ki imajo razpon med najnižjim in najvišjim osebnim 
dohodkom le ena do dva, od 20 na 40 °/o. Udeležba temeljnih organizacij z raz- 
ponom od ena do tri oziroma štiri, pa se je zmanjšala od 28 na 19% vseh 
organizacij. 

Četrto je vprašanje izgube v poslovanju. 
Obseg izgub v preteklem letu ni bil takšen, da bi pomenil resnejši pro- 

blem, vsaj kar zadeva pokritje. Od 125 temeljnih organizacij združenega dela, 
ki so poslovno leto zaključile z izgubo in ki zaposlujejo okoli 21 500 delavcev, 
je ob predaji zaključnega računa Službi družbenega knjigovodstva izkazovalo 
nepokrito izgubo le še 58 temeljnih organizacij. Na dan 25. marca letos pa je 
bilo z nekrito izgubo le še 25 temeljnih organizacij, ki zaposlujejo 4793 de- 
lavcev. 

Bolj kot pokrivanje predstavljajo problem izgube nekaterih dejavnosti, 
kot npr. v lesni industriji, kjer so vsi proizvajalci ivernih plošč poslovno leto za- 
ključili z izgubo; dalje so vredne posebne pozornosti izgube mesno-predelovalne 
industrije ter pri proizvodnji cementa. 

Med vzroki nastalih izgub velja omeniti predvsem tele: nizka produk- 
tivnost in neustrezno gospodarjenje s sredstvi, neracionalno investiranje, slaba 
izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, slabo gospodarjenje z obratnimi sred- 
stvi, prezadolženost in visoke obremenitve z obrestmi na kredite, izplačevanje 
višjih osebnih dohodkov, kot to dovoljuje doseženi dohodek, prehitra rast 
sredstev za splošno in skupno porabo, nerešeni dolgoročni in razvojni problemi 
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v sistemu razširjene reprodukcije, neusklajenost sistema primarne delitve z 
značilnimi cilji zakona o združenem delu in podobno. 

V razpravah o gospodarjenju niso bile dovolj kritično ocenjene lastne 
slabosti v teh organizacijah in niso bile dovolj ocenjene slabosti z vidika vzro- 
kov nastalih izgub. Upoštevaje spremembo zakona o pogojih in postopkih za 
sanacijo — rok za izdelavo sanacijskih programov je podaljšan od 30 na 90 
dni, je torej dovolj časa za pripravo sanacijskih programov, ki bodo v resnici 
pomenili predvidene ukrepe za trajno odpravo vzrokov izgub in ne le za fi- 
nančno pokritje. 

Vsekakor bomo morali več pozornosti posvetiti tistim organizacijam zdru- 
ženega dela, pri katerih je prišlo do motenj v poslovanju v smislu 152. člena 
zakona o združenem delu. Gre torej za organizacije, ki poslujejo na robu ren- 
tabilnosti. V bodoče bomo morali celotno družbenopolitično aktivnost usmeriti 
v odstranjevanje temeljnih vzrokov, ki stalno vzdržujejo določeno število or- 
ganizacij združenega dela na meji rentabilnosti in vodijo do nizke učinkovitosti 
gospodarjenja s sredstvi in premalo racionalno porabo ustvarjenega dohodka. 
Vse to pa se kaže v stalnem zmanjševanju akumulativne in reproduktivne spo- 
sobnosti gospodarstva. Ugotavljamo, da je akumulativna in reprodukcijska 
sposobnost družbe sicer sorazmerno visoka, toda ob odtujevanju dela ustvar- 
jenega dohodka mimo odločanja delavcev v temeljnih organizacijah je re- 
produkcijska in akumulacijska sposobnost zgolj na ravni materialne proiz- 
vodnje praviloma nizka. 

Peto vprašanje je aktivnost samoupravnih interesnih skupnosti. 
Da bi se lahko delavci celovito seznanili z razporejanjem dohodka in z 

uresničevanjem svojih potreb, smo v aktivnost pritegnili tudi samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje. Le-te 
naj bi delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela posredovale svoja 
poročila o uresničevanju programov dela do 10. februarja 1979. Čeprav so 
si samoupravne interesne skupnosti prizadevale to nalogo uresničiti, vendarle 
ne moremo reči, da je bila delavcem omogočena celovita razprava o razpo- 
rejanju dohodka. Vzrok za to je predvsem v tem, da so poročila samouprav- 
nih interesnih skupnosti prihajala z zamudo, tako da so bili zbori delavcev 
že opravljeni. V nekaterih primerih pa smo tudi ugotovili, da delavci v temelj- 
nih organizacijah združenega dela poročil samoupravnih interesnih skupnosti 
niso prejeli. Kljub temu pa so delavci v svojih razpravah pokazali veliko za- 
nimanja za problematiko združevanja svojih sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih interesov in potreb. Opozarjali so predvsem na preveliko obveznost pri 
združevanju dohodka za te namene, na premajhen vpliv delavcev na obliko- 
vanje usklajevanja programov, na marsikdaj neracionalno porabo sredstev, 
na še vedno zakoreninjeno proračunsko miselnost pri zagotavljanju sredstev 
za posamezno dejavnost, na pomanjkljivo načrtovanje in na skromna stabi- 
lizacijska prizadevanja, na preveč počasno uveljavljanje delegatskih odnosov 
v interesnih skupnostih in podobno. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob koncu naj poudarim, da je akcija ob- 
ravnavanja analiz gospodarjenja v preteklem letu dobila polno podporo delav- 
cev in da je bila izvedena s polno mero odgovornosti njenih nosilcev. Tako 
smo že odpravili formalno potrjevanje zaključnih računov. Utrjuje pa se tudi 
samoupravni položaj delavca pri odločanju o pogojih in rezultatih dela. 

Aktivnost delavcev ob razpravah o gospodarjenju v preteklem letu je 
prispevala tudi k uveljavljanju temeljne organizacije združenega dela kot te- 
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meljne asociacije delavcev v procesu družbene reprodukcije. Prav zaradi tega 
mora postati ta aktivnost stalna naloga vseh družbenopolitičnih dejavnikov, 
še posebej pa ob periodičnih obračunih poslovanja, saj bomo tako spodbudili 
čedalje bolj učinkovito ukrepanje za zboljšanje pogojev gospodarjenja. V Re- 
publiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije smo v ta namen sprejeli ustiezna 
vsebinska izhodišča za obravnavanje periodičnih obračunov, in to skupno z 
Gospodarsko zbornico Slovenije in Službo družbenega knjigovodstva, in ta vse- 
binska izhodišča poslali vsem temeljnim organizacijam združenega dela v Slo- 
veniji. 

Izkušnje, spoznanja in ugotovitve obravnavanja analiz gospodarjenja v 
preteklem letu nam bodo služile tudi v nadaljnjih prizadevanjih za še hitrejše 
uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov in hkrati tudi za temeljito 
oceno naših lastnih slabosti. Pri tem nam bodo celovita podlaga predvsem sta- 
lišča in sklepi nedavne seje Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 
za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Vitja Ro- 
deta, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in tovariša Mar- 
jana Oblaka, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pra- 
vosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Z dopisom z dne 11. 4. 1979 smo prejeli prve podatke o poslovnih rezul- 
tatih organizacij združenega dela s področja gospodarstva v letu 1978 v naši 
republiki in v SFRJ, ki jih je zbral Zavod SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje, in pismo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije in Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, po- 
slano tudi vsem samoupravnim organom, osnovnim organizacijam Zveze sin- 
dikatov in poslovodnim organom temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela v Socialistični republiki Sloveniji. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor 
za finance našega zbora. Oba sta dala skupno poročilo. 

Z dopisom z dne 18. 4. 1979 smo prejeli tudi delovni osnutek stališč Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije ter analizo rezultatov poslovanja organi- 
zacij združenega dela s področja materialne proizvodnje v letu 1978. Izvršni 
svet nas je naknadno obvestil, da je na seji 19. 4. 1979 spremenil naslov nave- 
denih stališč, ki se pravilno glasi: »Mnenja k osnutku ocene družbenopoli- 
tične aktivnosti pri obravnavi zaključnih računov 1978.« 

Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za finance našega zbora 
sta pripravila predlog stališč in priporočil o nadaljnji aktivnosti pri spreje- 
manju periodičnih in zaključnih računov. Hkrati sta odbora pooblastila tudi 
skupino delegatov, ki jo sestavljajo tovariši: Igor Bončina, Vitomir Dekleva, 
Francka Herga in Stanka Pospiš, z nalogo, da spremlja razpravo na današnji 
seji zbora in po končani razpravi pripravi morebitne spremembe in dopolnitve 
predloga stališč in priporočil. 

Danes smo prejeli na klop pozitivno mnenje Izvršnega sveta k predlogu 
stališč in priporočil o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in za- 
ključnih računov. 

Želita poročevalca odborov poročili še ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Francka Herga! 
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Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije je predložena v obravnavo ocena družbenopoli- 
tične aktivnosti pri obravnavi zaključnih računov za leto 1978. Na osnovi te 
ocene ter na osnovi današnje razprave mora zbor sprejeti usmeritve ter ukrepe 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v gospodarjenju. Odbor Zbora zdru- 
ženega dela za družbenoekonomske odnose in Odbor za finance sta na osnovi 
razprav na svojih sejah pripravila predlog stališč in priporočil o nadaljnji 
aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov. Odbora sta ugo- 
tovila, da daje ocena, ki jo je predložil Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, celovito analizo aktivnosti ob sprejemanju zaključnih računov ter 
navaja vrsto pomembnih področij, katerim bodo morali delavci v nasled- 
njem obdobju posvetiti posebno pozornost, da bodo res postali nosilci odlo- 
čanja o pogojih in rezultatih svojega dela ter s tem presegli prakso, po ka- 
teri so o rezultatih poslovanja v predhodnem letu delavci odločali brez po- 
globljene analize in praviloma le s formalnim potrjevanjem zaključnih ra- 
čunov 

Predložena ocena je tako pomemben akcijski dokument, ki mora služiti 
delavcem kot napotilo za nadaljnjo aktivnost pri kontinuiranem spremlja- 
nju in uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v organizacijah združe- 
nega dela, kot jih opredeljujeta ustava in zakoni, ter pri spremljanju uspeš- 
nosti gospodarjenja. 

Zato odbora predlagata, da je ob prihodnjih obravnavah periodičnih ob- 
računov in zaključnih računov potrebno v poročilih, ki so predložena delav- 
cem, obravnavati ne samo uspešnost gopodarjenja temeljne organizacije, am- 
pak tudi poglobljeno oceniti, kako se uresničujejo novi družbenoekonomski 
odnosi, posebej dohodkovni odnosi, združevanje dela in sredstev, gospodar- 
jenje z deviznimi sredstvi, gospodarjenje z denarjem in podobno. Aktivnost na 
tem področju je potekala samo v tej smeri, da se je kritično opozarjalo na po- 
manjkljivosti oziroma nedorečenost predpisov, da se je kritizirala vloga druž- 
benih organov in administrativni ukrepi. Takšen pristop do uveljavljanja no- 
vih družbenoekonomskih odnosov je zelo enostranski. S tem, da je dana v 
upravljanje delavcem celotna družbena reprodukcija, je hkrati prenesena na 
delavce tudi velika odgovornost in obveznost. V temeljnih organizacijah bodo 
morali delavci zahtevati od svojih poslovodnih in samoupravnih organov po- 
ročilo o tem, koliko se uresničujejo novi družbenoekonomski odnosi oziroma 
ali so vsi sploh opredeljeni v ustreznih sporazumih in dogovorih. 

Glede na zapletenost odnosov na področju denarja, kredita in bančništva, 
ekonomskih odnosov s tujino in glede na to, da delavci v združenem delu ne 
razpolagajo s potrebnim znanjem in informacijami, da bi lahko obvladovali 
navedena področja, je potrebno izpostaviti odgovornost vseh dejanskih no- 
silcev odnosov na teh področjih za neizvajanje oziroma za nedosledno in pre- 
počasno izvajanje sistemskih rešitev. 

Posebno pozornost bi morali delavci posvetiti ob svojih razpravah plani- 
ranju, ki je ena izmed bistvenih sestavin in ni samo osnova za uspešno gospo- 
darjenje, temveč tudi osnova za uveljavljanje dohodkovnih odnosov, združe- 
vanja dela in sredstev. Ob tem je potrebno tudi obravnavati in zaostriti odgo- 
vornost za izvajanje zakonsko sprejetih ali samoupravno dogovorjenih ob- 
veznosti. 

Navedenih je le nekaj izpostavljenih točk, ki so opredeljene v stališčih 
in priporočilih, ki so predložena zboru v obravnavo in sprejetje. 
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Odbora menita, da ima Zbor združenega dela v Skupščini SR Slovenije, 
kot zbori združenega dela v občinskih skupščinah, pomembno vlogo pri uve- 
ljavljanju družbenoekonomskega položaja delavca ter bo jtako z uresničeva- 
njem delegatskih razmerij oziroma z razreševanjem družbenoekonomskih od- 
nosov v delegatskih skupščinah tudi hitreje uveljavljen takšen položaj de- 
lavca, kot je opredeljen z ustavo in zakoni. 

Kot je bilo že povedano, sta odbora imenovala izmed članov odborov de- 
lovno skupino, ki bo spremljala razpravo in po končani razpravi predložila 
morebitne spremembe in dopolnitve predlaganih stališč in priporočil. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Anton Prebil, delegat za Zbor združenega dela s področja gospo- 
darstva, 9. okoliš, Idrija. Prosim! 

Anton Prebil: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Idrija smo akcijo zaključni računi vzeli dokaj resno in lahko rečemo, 
da so rezultati njenega poteka pozitivni in ohrabrujoči. Začetek akcije je si- 
stematično organiziral občinski sindikalni svet s sodelovanjem vseh družbeno- 
političnih organizacij. Akcija je bila pozitivno izvedena v vseh delovnih orga- 
nizacijah, kar se kot rezultat kaže v poglobljenem samoupravljanju in bolj 
odgovornem odnosu do delitve dohodka. 

Slabše pa so bili delavci seznanjeni s porabo dela dohodka, ki so ga iz- 
ločili za samoupravne interesne skupnosti, kar kaže na to, da delavci tega dela 
dohodka še ne obvladujejo v celoti. 

Združeno delo v občini ugotavlja, da nam je pri akciji zaključni računi 
nemalo preglavic povzročala neprimerljivost računovodskih podatkov, ki iz- 
vira iz pogostih sprememb kontnih planov, predpisov in podobnega. To ima 
v združenem delu večkrat za posledico upravičeno nejevoljo, ker se dohodek 
in rezultati dela prikazujejo vsako leto po novem sistemu. 

Predlagamo, da bi se v družbi dogovorili, da bi vse spremembe računo- 
vodskih in gospodarskih predpisov dobro pripravili, predvsem pa se v zdru- 
ženem delu dogovorili o potrebnosti takih sprememb. 

Po oceni delegatov je bila akcija najbolje zastavljena in izvedena v cerk- 
ljanski »Eti«. V tej delovni organizaciji, ki je kadrovsko dobro organizirana, 
so ugotovili, da že obstaja vrsta služb, ki se ukvarjajo z zbiranjem in obdelavo 
podatkov. Njihovo delo je bilo potrebno za izpeljavo akcije le smiselno po- 
vezati v celoto in kvalitetne informacije so bile pripravljene. 

Informacijo o poslovanju v letu 1978 so delavci prejeli že v januarju. V 
februarju 1979 so temeljito obdelali poslovanje v letu 1978. Akcijo »zaključni 
računi« je ta delovna organizacija vzela kot stalno akcijo preverjanja in usmer- 
janja svoje posiovne politike. Tako lahko že danes povemo, da je že v začetku 
aprila stekla med delavci razprava o rezultatih periodičnega obračuna za prvi 
kvartal 1979. Za ilustracijo pozitivnega učinka akcije želimo na konkretnem 
primeru opozoriti na rezultate, ki jih tak način daje. V »Eti« so delavci v lan- 
skem letu z bojaznijo sprejemali gospodarski plan za leto 1979, meneč, da so za- 
stavljeni cilji previsoki. Dobro organizirana razprava ob zaključnem računu in 
po istem načinu obravnavan obračun poslovanja v prvem kvartalu leta 1979 
sta imela za posledico, da so delavci že sprejeli rebalans plana za 1979. leto, v 
katerem so bili zastavljeni še višji cilji kot v prvotnem gospodarskem planu. 
Prišli so do spoznanja, da je za doseganje dobrih rezultatov pomembna pred- 
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vsem naslonitev na lastne moči in znanje, z upoštevanjem vseh pogojev go- 
spodarjenja v družbi kot celoti, v okviru katerih moramo iskati optimalne 
ugodnosti za svojo, delovno organizacijo. 

V razpravi ob pripravi na današnjo sejo so delegati iz drugih delovnih 
oiganizacij v občini opozorili na to, da so bile ob razpravah o zaključnih ra- 
čunih, poleg slabosti znotraj samih tozdov, ugotovljene tudi slabosti v okviru 
nekaterih sistemov, kot so sistem cen, devizni sistem in tako dalje, in da bo za 
učinkovitost gospodarjenja tudi na tem področju potrebno hitro in smotrno 
ukrepati, če bomo hoteli, da bodo učinki našega dela boljši. Vsekakor pa smo vsi 
enotnega mnenja, da je treba zastaviti sistem spremljanja podatkov v vsaki de- 
lovni organizaciji tako, da bo obravnava rezultatov gospodarjenja v vsakem tre- 
nutku možna, in to v primerjavi z gospodarjenjem v družbeno-politični skup- 
nosti, kot tudi glede na uresničevanje dogovorjenih ciljev, zastavljenih z let- 
nimi in dolgoročnimi plani. Hvala. 

TT ,.Prf1
dsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Slavko 

ic, član Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Slavko Uršič; Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
JNekaj osnovnih ugotovitev iz ocene poteka in vsebine akcije razprav o re- 
zultatih dela in poslovanja v občini Maribor. 

V skladu z akcijami in akcijskim programom uresničevanja kvalitetnih 
sprememb pri rezultatih dela in poslovanja smo sindikati v občini sproti 
ocenjevali potek aktivnosti ob zaključnih računih za leto 1978 in za prvo tri- 

org^nov !egdo Ug°t0vili s™° Povsem naslednje. Večina poslovodnih organov je do dogovorjenega roka predložila informacije in poročila V večini 

vrretu^ na T?111 0blikOVale Str°k0Vne SlUŽbe' kai^e V veliki vST- vaio tudi na vsebino same razprave. 

, r,Iz a™!iZJe nadalJ'e razvidno, da je bil dan največji poudarek vprašaniu delitve dohodka, produktivnosti, investiranju, doseganju proizvodnega plana 
p ana izvoza m uvoza ter dohodkovnemu povezovanju. Ugotavljamo tudi da so 
bila v predhodnih razpravah oblikovana in izpostavljena" stališč^izSih od- 
borov osnovnih organizacij Zveze sindikatov v veliki meri odvisna od kvalitete 
in časa posredovanega poročila. 

V organizacijah združenega dela, kjer so bila poročila kvalitetna, so bili 
tudi sprejeti ukrepi za odpravo ugotovljenih slabosti pri delu in samem poslo- 
vanju. cene aktivnosti pri obravnavi rezultatov dela in poslovanja za leto 1973 
se niso zaključene in jih bomo ponovili konec tega meseca oziroma v maju, ko 
bodo znani primerjalni podatki sorodnih organizacij in posameznih dejavnosti. 

Na občinskem svetu smo po akciji zaključnih računov za leto 1978 ugotovili 
naslednje značilnosti finančnih rezultatov organizacij združenega dela iz gospo- 
darstva: 

Kljub nižji stopnji rasti celotnega prihodka v primerjavi z republiko je v 
Mariboru indeks rasti 121, v republiki 123, v primerjavi z letom 1977, kar je po- 
sledica precejšnjega zaostajanja dinamike fizičnega obsega industrijske proiz- 
vodnje. V Mariboru smo dosegli nekoliko močnejše povečanje dohodka ter ena- 
ko povečanje čistega dohodka kot v republiki. Ob enaki stopnji rasti čistega 
dohodka kot v republiki pa so pri delitvi čistega dohodka bistvene razlike. Med- 
tem ko se je del čistega dohodka za osebne dohodke povečal tako v republiki 
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kot v občini za 24 %>, se pojavlja v občini precej hitrejša rast tako pri izločitvah 
za skupno porabo v organizacijah združenega dela kot pri izločitvah za sredstva 
rezerv. Nasprotno pa je zaostajanje dela čistega dohodka za razširitev in iz- 
boljšanje materialne osnove dela v občini občutno. 

Pri stopnji produktivne sposobnosti smo dosegli neznatno izboljšanje, vse- 
eno pa še zaostajamo za republiko; v Mariboru je to 7,6 °/o, v republiki pa 8,5 /o. 
Ugodnejše kot v republiki je stanje pri izgubah. Višina le teh je v občim mzja 
kot v letu 1977 za okoli 80 %>. Od 7 temeljnih organizacij, ki so v letu 1978 kon- 
čale z izgubo, ima nekrito izgubo le Tovarna mesnih izdelkov »Košaki« Mari- 
bor, kjer vzroke izgube sistemske narave rešujemo s samoupravnim sporazume- 
vanjem, slabo gospodarjenje in subjektivne vzroke pa z ukrepi družbenega var- 
stva Izplačani čisti osebni dohodki na delavca so se v občini povečali za 23 %>, 
v republiki za 22 %, kar pomeni, da je v občini povprečni mesečni osebni doho- 
dek na delavca znašal 5490 dinarjev, v republiki pa 5640, ali za 150 dinarjev več. 

Ob analizi finančnih razmerij ugotavljamo, da povečanje denarnih sredstev 
za 10% znatno zaostaja za splošno finančno aktivnostjo. V okviru denarnih 
sredstev so se sredstva na žiro računih zmanjšala za 2%. To znižanje pripisu- 
jemo predvsem odpiranju žiro računov v izpostavljenih temeljnih organizacijah 
združenega dela oziroma drugih občinah. Po drugi strani pa se čezmerno pove- 
čujejo terjatve in obveznosti. Povečuje se torej medsebojno kreditiranje, kar 
prav tako kaže na slabšanje likvidnosti. 

Tudi kvaliteta virov financiranja se slabša, povečujejo se kratkoročni kre- 
diti, relativno pa zaostajajo dolgoročni krediti. Primerjava s postavkami repu- 
bliške resolucije je pokazala, da se vse postavke iz resolucije v letu 1978 niso 
uresničevale. Stopnja rasti družbenega proizvoda naj bi se realno povečevala za 
6 %■ Če pri doseženem družbenem proizvodu oziroma bruto dohodku izločimo 
vpliv sistemskih sprememb ter dvig cen, ugotovimo, da realna rast komaj dose- 
ga predvideno rast. Močno zaostaja za predvideno rastjo industrijska proizvod- 
nja, saj je bilo predvideno povečanje za 7%, doseženo pa le 2,8 °/o. Rast realnih 
osebnih dohodkov naj bi znašala 2 %>, dejansko pa so se realni osebni dohodki 
povečali za 7,3%. V mejah resolucije se giblje edino stopnja zaposlenosti, ven- 
dar tudi s povečanjem za 3 °/o v bodoče ne moremo biti zadovoljni. 

V tem obdobju so bili, zahvaljujoč aktivnosti družbenopolitičnih dejavnikov 
naše občine, vloženi veliki napori za odpravo navedenih negativnih odstopanj. 
Tako določene pozitivne premike že ugotavljamo v prvem trimesečju. Dosegli 
smo predvideni obseg industrijske proizvodnje. Nad predvideno stopnjo je po- 
rasla stopnja družbenega proizvoda, v manjši meri smo zavrli neproduktivno 
zaposlovanje. V mesecu juniju pa bo Zbor združenega dela obravnaval analizo 
gibanj osebnih dohodkov v odnosu na najbolj enostavno delo ter analizo dose- 
žene produktivnosti z ukrepi za naslednje obdobje. V bodočih razpravah ob pe- 
riodičnih obračunih vsekakor pričakujemo ugodnejše rezultate ter izboljšanje 
gospodarskega položaja v organizacijah združenega dela, ki so poslovale na meji 
rentabilnosti, saj so le te sedaj v ospredju naše pozornosti in aktivnosti. Hvala 
lepa. t 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Anton Bozovi- 
čar, član Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije! 
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Anton Bozovičar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Seznanil vas bom o vsebini akcije zaključnih računov v Iskri Elektome- 
haniki v Kranju. Na kratko bom orisal potek in izvajanje ter vsebino akcije 
zaključnih računov za leto 1978 v naši delovni organizaciji. 

Sklep o tem, da se mora v letošnjem letu napraviti kvalitativni in kvan- 
titativni napredek pri racionalnem gospodarjenju za preteklo plansko obdobje, 
nas ni dočakal nepripravljene. 

Podobne obravnave smo imeli že v preteklosti, spremenjena pa je vsebina 
obravnave. 

Uvod v akcijo je predstavljala že obravnava devetmesečnega poslovanja v 
letu 1978, v katerem so bili, glede na dosežene rezultate, postavljeni in pred- 
videni določeni elementi plana proizvodnje za leto 1979. V skladu z usmeritvijo 
Zveze sindikatov Slovenije smo organizirali razprave po sindikalnih skupinah, 
tako da je bila informacija dana na voljo slehernemu delavcu. Prizadevali smo 
si, da bi v razpravo vključili slehernega delavca, saj je delavčeva pravica in 
dolžnost ne le izključno opravljanje fizičnega in umskega dela, pač pa aktivno 
vključevanje v razporejanje in oblikovanje organizacije dela. 

Za izvedbo naloge smo mobilizirali strokovne službe, katerih naloga je bila, 
da čimprej pripravijo gradivo. Gradivo, ki je bilo namenjeno za širšo obravnavo, 
tako o problematiki gospodarjenja v temeljnih organizacijah kot o problematiki 
delovne organizacije, je bilo pripravljeno dovolj kvalitetno in v obliki, ki je bila 
razumljiva vsakemu delavcu. Posamezni strokovni sodelavci so sodelovali pri 
obravnavi v sindikalnih skupinah in na zborih delavcev. Menim, da je tako za- 
snovana akcija vključila v sodelovanje večino naših delavcev, kar je bilo raz- 
vidno tudi iz pripomb, ki so bile sprejete pri obravnavi zaključnih računov. Da 
bi delavci kritično obravnavali rezultate gospodarjenja na podlagi podatkov o 
letnem zaključnem računu, so strokovne službe zbirale podatke že ob koncu 
leta 1978. Pretežni del podatkov je bil s finančno-računovodskega področja, os- 
tali del pa je bil iz drugih služb oziroma temeljnih organizacij združenega dela. 

Da bi strokovne službe pomagale temeljnim organizacijam pri pripravlja- 
nju informacij in primerljivih podatkov o rezultatih gospodarjenja za leto 1978, 
so se posluževale internih virov kot interne analitike in zunanjih virov, pred- 
vsem publikacij Službe družbenega knjigovodstva. Informacije, ki so jih pri- 
pravljale strokovne službe za obravnavo zaključnih računov so bile predvsem: 
osnovni podatki o uspešnosti poslovanja in uresničevanja planov v temeljnih 
organizacijah za leto 1978 v primerjavi z letom 1977; primerjava rezultatov go- 
spodarjenja med temeljnimi organizacijami z drugimi temeljnimi organizacijami 
istih in sorodnih dejavnosti oziroma tistih temeljnih organizacij, s katerimi je 
bila določena temeljna organizacija povezana. 

Omenjene informacije je v večji meri oblikovala finančno-računovodska 
služba, pri tem pa se je posluževala tudi navodil in publikacij, ki jih je po- 
sredovala Služba družbenega knjigovodstva. 

Vse ostale podatke pa so te organizacije črpale iz naslednjih poročil in po- 
datkov, ki so jih pripravile službe, in sicer: poročila o izpolnjevanju plana uvoza 
in izvoza za leto 1978; struktura zalog, osebni dohodki, poročila o prodaji na 
domačem in tujem trgu; interni podatki o medsebojnem prometu med temelj- 
nimi organizacijami, komercialne informacije o konjunkturnem položaju na 
trgu; Zaključni računi za leto 1977 in periodični račun za leto 1978; nadalje sta- 
tistične informacije o doseženi proizvodnji zaposlenih, doseganju norm, nadurah 
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in o izgubljenih urah v letu 1978; druge informacije, ki so jih posredovali teh- 
nološko področje, področje za kakovost in kvaliteto ter druge službe. 

Na osnovi omenjenih informacij so temeljne organizacije oblikovale vse 
potrebne podatke za čimbolj izčrpno obravnavo in kritično presojo v doseženih 
rezultatih načrtovanja. Vsebina predlaganih gradiv je obsegala vse elemente 
poslovanja, od proizvodnje do delitve čistega dohodka. Podrobna obravnava po 
temeljnih organizacijah in sindikalnih skupinah je potekala po naslednjih ele- 
mentih poslovanja: . 

1. Doseganje proizvodnje. Pri obravnavanju doseganja proizvodnje so te- 
meljne organizacije ugotovile, da dosegajo načrtovano proizvodnjo in jo skoraj 
vse tudi presegajo. Kljub temu so delavci kritično razpravljali o problemih, ki 
so nastajali v proizvodnji. Dali so tudi nekaj konkretnih predlogov, in sicer 
za odpravo nekaterih pomanjkljivosti v proizvodnem procesu v njihovem okolju. 

Nadalje so razprave v temeljnih organizacijah potekale o izpolnjevanju pro- 
izvodnje glede na asortiment ter o vključevanju novih izdelkov v proizvodni 
program. Delavci so se skoraj v vseh temeljnih organizacijah zavzemali za po- 
večanje produktivnosti in za izboljšanje kvalitete izdelkov. Prav tako so se zav- 
zemali za uvedbo male avtomatizacije, da bi postopno lahko odpravili fizično 
delo. Ob upoštevanju vseh teh predlogov bomo v prihodnje dosegli se boljšo 
proizvodnjo. 

Ob koncu lahko ugotovimo, da je delovna organizacija Iskra-Elektromeha- 
nika dosegla za 29 % večji fizični obseg proizvodnje kot v letu 1977 ter za 19 /o 
več, kot smo načrtovali za leto 1978. 

2. Zaposlenost in produktivnost. Zaposlenost se je povečala za 4 °/o, kar je 
bilo tudi načrtovano. S takim številom zaposlenih je bila stopnja produktivnosti 
za dva odstotka večja, kot smo načrtovali, V temeljnih organizacijah so pri na- 
črtovanju obravnavali predvsem doseganje produktivnosti in kvalifikacijsko 
strukturo zaposlenih. _ 

Delavci so v glavnem ugotovili, da so v letu 1978 skoraj v vseh temeljnih 
organizacijah dosegli načrtovano produktivnost, in se zavzemali, da bi to v pri- 
hodnjem letu še izboljšali. Da bi znižali stopnjo zaposlenosti, so se delavci zav- 
zemali za čim boljšo izrabo delovnega časa, tehnologije in vloženih sredstev, 
za večjo modernizacijo in strokovnost pri delu. 

3. Nabava materiala na domačem in tujem trgu je bila prikazana v gradi- 
vih za obravnavo v temeljnih organizacijah. Podatke za te namene so temeljne 
organizacije dobile od nabavne službe v temeljnih organizacijah združenega 
dela. Delavcem je bilo predloženo, koliko materiala mora biti vsebovanega v 
izdelku, in problematika v zvezi z preskrbovanjem proizvodnje s tem materia- 
lom. Ločeno sta bila prikazana stanje nabave na domačem in tujem trgu ter na- 
čin pridobivanja deviz za nabavo uvoženega materiala. Delovna organizacija 
kot celota potrebuje letno 37,7 milijonov dolarjev za uvoženi material. Pri tem 
je delavce zanimala koordinacija med nabavno službo in temeljnimi organiza- 
cijami ter način nadomeščanja manjkajočih materialov. 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela so se zavzeli za večjo po- 
vezanost med nabavno službo in temeljnimi organizacijami, kakor tudi za boljše 
planiranje potreb po materialu v temeljnih organizacijah. 

4. Izvoz. V letu 1978 je bil v Elektromehaniki za 24°/o večji izvoz kot v 
letu 1977; po vrednosti smo dosegli 45 milijonov dolarjev. V celotni sestavljeni 
organizaciji združenega dela predstavlja to 53 %>. Delavci so v temeljnih organi- 
zacijah razpravljali o doseženem izvozu in ugotovili, da je potrebno tudi v pri- 
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hodnje dosegati načrtovani obseg izvoza. Delavci so se predvsem zanimali o 
povezavi med Iskro-Commercem in temeljnimi organizacijami ter o načinu pla- 
čila izvoženega blaga. Prav tako so se zanimali za samoupravni sporazum o iz- 
vozni stimulaciji med temeljnimi organizacijami v okviru delovne organizacije, 
kakor tudi v okviru sestavljene organizacije in širše družbene skupnosti. 

5. Naslednji element obravnave so bile investicije v osnovna sredstva v 
letu 1978. Zaradi nizke akumulacije po zaključnem računu za leto 1977 so bile 
investicije v osnovna sredstva v letu 1978 zelo skromne. Delavce so zanimali 
vzroki za takšno stanje. Ker je problematika podobna v večini temeljnih orga- 
nizacij, so se vse temeljne organizacije zavzemale za večjo investicijsko dejav- 
nost v letu 1979, kar omogoča tudi doseženi rezultat poslovanja v letu 1978. 

6. Povprečni mesečni osebni dohodek za leto 1978 se je gibal v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o delitvi osebnih dohodkov in je bil za 25 odstotkov 
večji kakor v letu 1977. S tem je delovna organizacija kot celota dosegla pov- 
prečni neto osebni dohodek na zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije. Raz- 
prave v temeljnih organizacijah so pokazale, da so se delavci zanimali pred- 
vsem za razne dodatke in stimulacije ter za izračun osebnega dohodka. Delav- 
cem je bilo obrazloženo, da je osebni dohodek odvisen od njihove produktivnosti 
in rezultatov poslovanja. Zato so se v nekaterih temeljnih organizacijah, kjer so 
dosegli zelo dobre rezultate, odločili za dodatno stimulacijo, kar je bilo v skladu 
s samoupravnim sporazumom o delitvi osebnih dohodkov. 

7. Pridobivanje celotnega prihodka in njegova delitev je bila v gradivih 
v temeljnih organizacijah predlagana v taki obliki, da so delavci lahko te ele- 
mente temeljito obravnavali. Delovna organizacija kot celota je dosegla za 25 
odstotkov večji celotni prihodek in kar za 60 odstotkov večji čisti dohodek. Del 
čistega dohodka za sklade se je v primerjavi z letom 1977 povečal za 3-krat. De- 
litev za sklade je bila opravljena v skladu s samoupravnim sporazumom o deli- 
tvi čistega dohodka v delovni organizaciji. V letu 1978 so se delitvena razmerja 
za delovno organizacijo bistveno izboljšala v prid sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela, medtem ko je ostal delež osebnih dohodkov v strukturi ce- 
lotnega prihodka nespremenjen. Bistveno pa se je povečal delež, namenjen za 
sklade. 

V temeljnih organizacijah so obravnavali način pridobivanja celotnega pri- 
hodka, porabljena sredstva, dohodek in njegovo delitev, čisti dohodek in njegovo 
delitev. 

Glede pridobivanja celotnega prihodka je bilo delavcem v temeljnih organi- 
zacijah pojasnjeno, da se le-ta dosega s prodajo na domačem in tujem trgu v 
okviru organizacije združenega dela ter od drugih prihodkov. Delavci so se za- 
nimali za prodajo, ki jo dosežejo na domačem trgu, in o tržnih razmerah. Po- 
datke o prodaji na domačem trgu so temeljne organizacije črpale iz poročil o 
prodaji. V razpravah je bilo ugotovljeno, da je bila prodaja v letu 1978 izredno 
uspešna, saj je bila za 27 odstotkov večja kot v letu 1977. 

Pri porabljenih sredstvih je bila delavcem prikazana vrednost po vrstah 
porabe, v primerjavi z letom 1977 ter z doseženo proizvodnjo v letu 1978. Raz- 
prava je pokazala, da se temeljne organizacije zavzemajo za zniževanje stroš- 
kov, hkrati pa opozarjajo na potrebo po nabavi bolj kvlitetnih surovin, kot so 
jeklena pločevina, žica in podobno. Po odstotku porabljenih sredstev ugotavlja- 
jo temeljne organizacije doseženi dohodek, ki je bil za leto 1978 za celotno orga- 
nizacijo izredno uspešen. V obravnavi je bila delavcem prikazana delitev do- 
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hodka na vse elemente, od izvajanja za samoupravne interesne skupnosti do 
plačevanja drugih obveznosti po zakonu ali samoupravnem sporazumu. Delavci 
so temeljito razpravljali o vseh elementih dohodka in kritično ocenili 1Z}°CŽ^J 
za samoupravne interesne skupnosti, ki so v letu 1978 ze v devetih mesecih ug - 
tavljale presežek sredstev. Iz razprav je bilo razvidno, da so delavci zahtevali, 
da se v primeru ugotovitve presežka sredstev za samoupravne interesne skupno- 
sti ta sredstva vrnejo gospodarstvu. 

Najbolj pomembno gradivo za razpravo je bil prikaz razporeditve ustvar- 
jenega čistega dohodka na del za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela 
in za rezerve ter del za osebne dohodke in skupno porabo, predvsem z vidika 
učinkovitosti sistema delitve osebnih dohodkov po rezultatih dela, v skladu z 
dogovorjenimi merili. Pri obravnavi so se delavci zanimali za delitvena razme - 
j a v okviru čistega dohodka ter večji del razprave namenih problematiki delitve 
osebnih dohodkov in oblikovanju skladov. 

Več vprašanj je bilo glede oblikovanja sklada skupne porabe ter o porabi 
le-tega V vseh temeljnih organizacijah so se delavci odločili, da največji 
čistega dohodka za sklade namenijo za razširitev materialne osnove, kajti vsi se 
zavedamo, da predvidevamo v letu 1979 močnejšo investicijsko dejavnost. Za 
namene je delovna organizacija razporedila 277 milijonov dinarjev. 

Ob zaključku razprav so bili v temeljnih organizacijah obravnavani tudi 
kazalci uspešnosti poslovanja. Le-ti so za delovne organizacije kot celoto v pri- 
merjavi s preteklim letom zelo uspešni. V temeljnih organizacijah so bili preže 
tirani tudi primerjalni kazalci temeljnih organizacij istih ali sorodnih dejavnost 
oziroma tistih temeljnih organizacij, s katerimi so dohodkovno povezan^ Na 
osnovi teh podatkov se v marsikateri temeljni organizaciji ugotavljajo razlike 
pri pridobivanju dohodka, kar je povzročilo tudi nekaj vprašanj, ki se nanašaj 
na to. Do teh razlik pa prihaja zaradi limitiranih cen ali mzje produktivnost 
oziroma prevelike porabe materiala. ^ 

Glede na pomembnost razprave o zaključnem računu, ki je v vse nasi^ 
temeljnih organizacijah potekala resnično organizirano in kvalitetno, smo spre- 
jeli poleg ukrepov v smislu izboljšanja poslovanja tudi nekaj sklepov o načinu 
poslovanja v letu 1979. 

Menimo, da naj pravočasna in ustrezna informacija ne bo le zahteva ne- 
kega organa izven delovne organizacije, pač pa mora pomeniti nujnost za pra- 
X in hitro odločanje, tako v proizvodnji in njenih elementih kot tudi pr 
ustvarjanju in delitvi dohodka. Letošnje razprave so pokazale, da je v veliki 
meri že spremenjena miselnost, da je neposredni proizvajalec zainteresiran le 
za obravnavo dokumentov o delitvi. Večina delavcev se ze vključuje v mnoga 
področja upravljanja in gospodarjenja. Seveda v celoti se ne moremo biti za- 
dovoljni. Zato bomo morali med delavci spodbujati tudi izobraževanje, kajti to 
ie izredno velik kapital pri spreminjanju in izboljševanju same proizvodnje m 
{udi element, ki v veliki meri vpliva na človeka - delavca, da se svobodneje 
vključuje v proces samoupravljanja. 

Dovolite mi, da se še enkrat povrnem k poglavju informacij. Prav temu 
področju je bil dan pri obravnavi v sindikalnih skupinah poseben poudare m 
kot rezultat tega je bil sprejet sklep o mesečni izdaji biltena, ki mora vsebova- 
ti vse bistvene elemente in sestavine gospodarjenja v preteklem mesecu. Ta in- 
formacija je nekakšno poslovno poročilo v malem, ki predstavlja kot dokument 
pomembno postavko pri delu in gospodarjenju v prihodnjem planskem obdobju 
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ter pri obravnavi četrtletnega, polletnega in devetmesečnega gospodarjenja v 
delovnih organizacijah. 

Končno naj omenim, da so organizacijo in potek obravnave zaključnih ra- 
čunov v naši delovni organizaciji aktivno spremljali tudi predstavniki Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov. Ob obisku v delovni organizaciji so bili temeljito 
seznanjeni s potekom in zaključkom akcije ter tako organizirano in sprejeto 
organizacijo ocenili zelo ugodno. Prepričani smo, da je letošnja akcija začetek 
novega obdobja in boljšega vključevanja neposrednih proizvajalcev v delo in 
organizacijo ter planiranje proizvodnje in pomemben element pri nadaljnji iz- 
gradnji socialističnih samoupravnih odnosov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Ilvala lepa! Besedo ima tovariš Ivo Klob- 
čar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš, Vele- 
nje. Prosim! 

Ivo Klobčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 6. okoliša je na svoji seji dne 23. aprila obravnavala analizo za- 
ključnih računov za leto 1978 in je v zvezi s tem oblikovala naslednje pripombe 
in predloge: 

1. Menimo, da bo akcija zaključni računi 1978 veliko prispevala k boljšemu 
gospodarjenju v temeljnih organizacijah združenega dela, saj je večina delavcev 
aktivno sodelovala pri obravnavi uspehov lanskega leta in obenem dajala kon- 
kretne predloge za boljše poslovanje v prihodnje. Kot najbolj pozitivno se je 
v akciji pokazalo, da so delavci sposobni samoupravljalci v svojih temeljnih or- 
ganizacijah, ob pogoju, da resnično odločajo o delitvi dohodka. Obenem ne mo- 
remo mimo slabosti, ki so se pokazale ob obravnavi zaključnih računov kot tudi 
o oceni teh obravnav. 

Akcija je bila preveč enostransko usmerjena na temeljne organizacije. Dru- 
gi udeleženci pri soustvarjanju in delitvi dohodka temeljnih organizacij so se 
postavili bolj v vlogo ocenjevalca in arbitra, niso pa aktivno sodelovali. Zave- 
dati se moramo, da bomo dosegli prave uspehe le tedaj, ko bomo redno ocenje- 
vali svoje delo in polagali račune družbi vsi, ne glede na raven v družbeno- 
ekonomskem življenju. 

2. Vsekakor je nujna nadaljnja aktivnost pri sprejemanju zaključnih in 
periodičnih računov. Vendar je pri tem potrebno upoštevati različne možnosti 
obravnave zaključnih računov, za razliko od periodičnih. Ob upoštevanju, da se 
všteva v celotni prihodek tudi prihodek, plačan 15 dni po preteku obračunske 
dobe, je za sestavo in predajo zaključnega računa na razpolago 40 dni, za perio- 
dične obračune pa le 10 dni. Za akcijo dvostopenjske razprave o zaključnem 
računu so temeljne organizacije kljub težavam dokazale, da so jih sposobne iz- 
vesti. Večji problem pa nastopa pri periodičnih obračunih. Da bodo akcije ob 
razpravi o periodičnih obračunih rodile tako plodne sadove kot ob zaključnih, 
je potrebno podaljšati rok predaje periodičnih obračunov Službi družbenega 
knjigovodstva ali pa spremeniti zakon, ki všteva v celotni prihodek tudi pri- 
hodek, sprejet 15 dni po preteku obračunske dobe, tako da bodo realne možno- 
sti za izdelavo in poglobljeno razpravo o periodičnih obračunih. 

Predlagamo, da zbor navedeno pripombo sprejme in jo vnese kot zadolžitev 
za realizacijo Izvršnemu svetu, in sicer v 3. poglavju stališč in priporočil o na- 
daljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov, ki sta jih 
pripravila Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za finance. 
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3. Ko ocenjujemo akcijo zaključni računi 1978, ne moremo mimo pomanj- 
kljivosti, da predvsem ugotavljamo, kako smo obravnavali zaključne račune, 
manj pa, kakšni so bili dejanski poslovni uspehi v lanskem letu. 

Menimo, da bi morali biti obe akciji enako poudarjeni in povezani. Pred 
sklicem seje smo pričakovali, da bomo poleg ocene akcije o obravnavi zaključ- 
nih računov poglobljeno razpravljali tudi o analizi rezultatov gospodarjenja, 
predvsem pa o najbolj perečem problemu, ki tare gospodarstvo, namreč o re- 
produkcijski sposobnosti gospodarstva. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je sicer dal prve podatke o 
poslovnih rezultatih organizacij združenega dela, vendar so podatki preskromni 
za poglobljeno razpravo in ukrepanje. Toda že iz prikazanih podatkov je razvid- 
no, da je reprodukcijska sposobnost temeljnih organizacij materialne proiz- 
vodnje v strukturi celotnega prihodka in dohodkov zaskrbljujoče nizka. 

Po podatkih Zavoda za planiranje je prikazano, da je bila udeležba sred- 
stev ki so bila izločena za razširitev materialne osnove, v dohodku le 10 °/o 
odstotna. V letu 1971 pa je bila ta udeležba okrog 20 odstotkov. Primerjava kaze 
na padec udeležbe. 

Nadalje, vprašljivi so podatki, pa tudi trditev, da so sredstva za enostavno 
in razširjeno reprodukcijo na ravni temeljnih organizacij v lanskem letu po- 
rasla v skladu z usmeritvami republiške resolucije, ki določa, da naj sredstva 
za razširitev materialne osnove dela rastejo hitreje od rasti dohodka. Vprašlji- 
vost te trditve postavljamo iz razloga, ker niso pri podatkih poleg posojila za ne- 
razvita področja upoštevane tudi izločitve iz poslovnih skladov temeljnih or- 
ganizacij za ostala posojila in združevanja na osnovi samoupravnih sporazumov 
ali zakonov. Za gospodarstvo, brez upoštevanja infrastrukture, lahko z gotovo- 
stjo postavimo trditev, da sredstva za razširitev materialne osnove dela niso ra- 
sla hitreje kot dohodek. 

Tudi stališča Izvršnega sveta k analizi rezultatov poslovanja organizacij 
združenega dela materialne proizvodnje v letu 1978 niso dovolj konkretna. Gle- 
de reprodukcijske sposobnosti gospodarstva so še posebej nedorečena, saj razen 
sklicevanja na republiško resolucijo ne prinašajo konkretnih predlogov ali 
predvidenih akcij ukrepanja. 

Očitki, ki prihajajo iz gospodarskih organizacij, da se delegati v Zboru 
združenega dela, posebej pa Izvršni svet, izogibajo obravnavi in potrebnim 
ukrepom glede reprodukcijske sposobnosti, so torej povsem upravičeni. Do 
sedaj v Zboru združenega dela temeljnemu problemu gospodarstva, to je re- 
produkcijski sposobnosti, nismo posvečali posebne pozornosti. O težavah in 
problematiki v zvezi s tem, ki jih temeljne organizacije v praktičnem življenju 
jasno občutijo in razumejo, se bomo pogovarjali v zboru šele v tretjem kvartalu. 
Ko je naša delegacija ob obravnavi periodičnega delovnega načrta zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za drugo trimesečje predlagala, da ta problem posebej ob- 
ravnavamo na današnji seji, je bil dan odgovor predstavnice Izvršnega sveta, da 
to ni mogoče, ker še ne bodo zbrani ustrezni podatki. To se nam zdi nerazum- 
ljivo, posebej glede na akcijo zaključni računi 1978. Ce smo bili sposobni v 
kratkih rokih izdelati in obravnavati zaključne račune na ravni temeljnih or- 
ganizacij, je logično, da se lahko v istem duhu izpeljejo tudi akcije za hitrejšo 
obdelavo podatkov in tako prej dobijo podatki o poslovnih rezultatih, ki so po- 
trebni za celoten slovenski gospodarski prostor. Zato ponovno predlagamo, da 
se čimprej in to že v drugem kvartu kot posebna točka zasedanja Zbora zdru- 
ženega dela vključijo obravnava reproduktivne sposobnosti gospodarstva ter 
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predvideni ukrepi, za kar je potrebno ustrezno zadolžiti Izvršni svet. Menimo, 
da bo to toliko lažje in realnejše, ker bodo do konca aprila republiški odbori 
sindikatov dejavnosti imeli pripravljene analize gospodarjenja temeljnih or- 
ganizacij po dejavnostih, ki jih velja uporabiti. 

Gospodarske organizacije vsekakor pričakujejo, da bodo v republiškem in 
v zveznem merilu že med letom sprejeti ukrepi, ki bodo izločanje sredstev za 
razširitev materialne osnove dela postavili na prvo, ne pa na zadnje mesto, kot 
je bilo doslej. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Silva Bauman, po- 
močnica družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije. Prosim! 

Silva Bauman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Družbeni pravobranilci samoupravljanja so se vključili v akcijo zaključnih ra- 
čunov tako, da so občinski pravobranilci neposredno sodelovali s sindikati v 
občinah že med samo akcijo, se pravi že v razpravah o zaključnih računih ozi- 
roma o poslovanju v minulem letu. In drugič tako, da bodo ukrepali v vseh ti- 
stih organizacijah združenega dela, kjer delavcem ob sprejemanju zaključnih 
računov ni bilo omogočeno, da bi razpravljali in odločali o pogojih in rezul- 
tatih svojega dela. V zvezi s tem se kaže vrsta možnih ukrepov, od najbolj mi- 
lih, se pravi od zahteve, da odgovorni organi naknadno, se pravi ob periodičnem 
obračunu poročajo o stanju, o poslovanju, o delu v vsem preteklem obdobju, se 
pravi v minulem letu in predlagajo ukrepe za izboljšanje poslovanja, nadalje, 
da uvajajo pravobranilci disciplinske postopke zoper odgovorne delavce, ki 
niso omogočili delavcem obravnave v zvezi s tem, možne so prijave sodniku za 
prekrške, predčasna razrešitev poslovodnih organov in v skrajnih primerih, ko 
gre za bistveno motenje samoupravnih odnosov ali bistvene kršitve družbene 
lastnine zaradi takega ravnanja, tudi začasni ukrepi družbenega varstva, se 
pravi vrsta možnih ukrepov, ki jih je mogoče uveljaviti glede na težo kršitev, 
glede na razmere v posamezni organizaciji. 

Poleg tega so pravobranilci izvršili neposreden vpogled v celotno doku- 
mentacijo, ki je bila predlagana v zvezi z razpravami in sprejemanjem zaključ- 
nih računov v 80 slučaijno izbranih organizacijah združenega dela, se pravi 
vpogled v poročila, v informacije, v zapisnike sej delavskih svetov, sej zborov 
delavcev. V zvezi s ugotovitvami ob tem vpogledu bi želela nekaj stvari pose- 
bej poudariti. Namreč gradiva in informacije, ki so jih delavci prejeli zato, da 
bi bili obveščeni o delu poslovanja, o dosežkih in problemih in zato, da bi odlo- 
čali, so v večini primerov zelo obsežna in številna, če pa bi ocenjevali možnosti 
za samoupravno odločanje, bi morali zaključiti, da so te možnosti v večini orga- 
nizacij združenega dela in skupnosti dokaj neugodne. Ko ocenjujemo učinke 
teh informacij, pogosto ugotovimo, da delavci vendarle ostanejo slabo obveščeni 
oziroma da niso obveščeni tako, da bi lahko sprejemali določitve, sklepe in izva- 
janje teh sklepov in odločitev tudi kontrolirali. 

Aktivna udeležba v razpravah ni povsod zadovoljiva in marsikje se vzrok 
za majhno aktivnost skuša prikazati v splošni nezainteresiranosti zaposlenih. 
Ugotavlja se, da je ta nezainteresiranost največkrat posledica tega, da so 
gradiva preobsežna in da so predvsem splošna, da razlagajo že znano pro- 
blematiko, ne dajejo pa osnove za odpravljanje in razreševanje problemov, ne 
dajejo argumentiranih predlogov za sprejetje ukrepov, zadolžitev, nalog posa- 
meznim organom, delavcev s posebnimi pooblastili in tako naprej. Na ta način 
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so bili delegati v samoupravnih organih in delavci na zborih pogosto postav- 
ljeni v položaj, da so sprejemali gradiva, da so sprejemali informacije in ocene, 
ki so bile predložene, namesto da bi sklepali o nalogah, o ukrepih za izboljša- 
nje ugotovljenega stanja. Zato tudi ne morejo kontrolirati, kako se sklepi izva- 
jajo. Od tod pojav, da se o istih problemih razpravlja na več sejah delavskih 
svetov, na več zborih delavcev, ne da bi se problemi tudi razrešili. Pri tem se, 
kot je bilo danes že omenjeno, iščejo vzroki za stanje zunaj organizacije zdru- 
ženega dela. Med delavci se zato pojavlja občutek neučinkovitosti samoupravne- 
ga sistema in lastne nemoči. 

Vpogled v zapisnike sej delavskih svetov in zborov delavcev ob razpravah 
o zaključnih računih kaže, da so ti zapisniki zelo pomanjkljivi. Pogosto zelo for- 
malni, izpisani na formularjih. Dobi se vtis, da se skuša zadostiti neki nalogi za- 
radi akcije, ne pa, da se zagotavlja ena od temeljnih pravic delavcev, pravica 
do odločanja o pogojih in rezultatih dela. 

V zapiskih zborov delavcev, ki naj bi bili osnova za predlaganje in 
sprejemanje sklepov, niso vedno zabeleženi sklepi o nalogah in zadolžitvah, da 
bi se ugotovljene pomankljivosti odpravile in rezultati izboljšali. Obstaja ne- 
varnost, da so te pobude in predlogi ter mnenja v bistvu neopaženi in da se bo 
na prihodnjih zborih in na prihodnjih sejah razpravljalo o istem, ne da bi imeli 
osnovo, da koga pokličemo na odgovornost, ker določene naloge ni opravil. 

Pa še ena ugotovitev. Nikjer, v nobeni od pregledanih temeljnih organizacij, 
to so izključno moje ocene, omejene na 80 temeljnih organizacij, ne pa na raz- 
prave in akcije kot celoto — nismo zasledili, da bi bilo v razpravah ob zaklju- 
čnem računu in o poslovanju govora o tem, da je treba sprejeti v smislu 152. 
člena zakona o združenem delu program ukrepov za odpravo motenj v poslova- 
nju, tudi tam ne, kjer je znano ali pa kjer je očitno, da organizacija posluje na 
meji rentabilnosti. Tako se dogaja, da temeljna organizacija direktno, da temu 
tako rečem, pade iz normalnega poslovanja v poslovanje z izgubo. Kaže raz- 
mišljati o vzrokih za to. Če se sprijaznimo ali pa odmislimo izgovor, da je od 
sprejetja zakona o združenem delu preteklo relativno malo časa, vendarle ugo- 
tovimo, da v samoupravnih aktih, zlasti v samoupravnem sporazumu o razpo- 
rejanju čistega dohodka, organizacije nimajo vgrajenih kriterijev o posledicah, 
če nastopijo motnje. 152. člen zakona o združenem delu določa minimalno 
akumulacijo. Minimalna akumulacija kot kriterij za ugotavljanje motenj v 
poslovanju ni vgrajena v samoupravne akte in tako sploh ne registriramo mo- 
tenj. Tudi planski dokumenti niso pripravljeni tako, da bi bila kontrola njiho- 
vega doseganja oziroma nedoseganja osnova za sprejetje določenih ukrepov v 
smislu 152. člena. To je eden od vzrokov, da teh programov ni. 

Pomembno je tudi dejstvo, da se program za odpravo motenj ne obravnava 
kot ukrep, ki sodi v normalno poslovanje, čeprav je zelo jasno, da v nobeni 
ekonomiji, pa tudi v naši ne, ni idealnih pogojev, da bi poslovanje katerekoli 
organizacije vedno teklo povsem normalno, ampak je treba poslovanje pri- 
lagajati spremenjenim pogojem na trgu, spremenjenim ukrepom ekonomske 
politike in tako naprej. V praksi pa ta program obravnavamo kot nek alarm za 
kritiko vodstva, za kritiko individualnih poslovodnih organov, skratka vodilne 
strukture, namesto da bi ga obravnavali kot sestavni del poslovanja. Zato ker 
ga tako obravnavamo, kot kritiko ali alarm, se dogaja, da poskušajo poslovodni 
organi z lastnimi ukrepi, z lastnimi ravnanji vzroke za motnje odpraviti in de- 

5 



66 Zbor združenega dela 

iavcem ne povejo zanje o-ziroma jih poskušajo čim dalj tako ali drugače prikri- 
vati. 

Drugih ugotovitev ne navajam. Zdi se mi, da niso tako bistvene. Vendarle 
kaže zaključiti, da bo treba pri pripravi gradiv in vodenju razprave posvetiti v 
bodoče veliko strokovnega in družbenopolitičnega dela, če naj bi delavce infor- 
mirali ne zato, da bi bili informirani, ampak zato, da bi lahko na osnovi infor- 
macij, na osnovi poročil tudi odločali. To je znano dejstvo. Če samo predočimo 
naše težave in probleme delavcu, se seveda vsak po svoje obnaša. Vsak išče 
svoje interese in ima svoje mnenje o zadovoljevanju svojih interesov. Zato je 
treba razprave voditi tako, da vendarle v predlogih in utemeljitvah nastopajo 
širši interesi vseh delavcev, združenih v temeljnih organizacijah in tudi širše. 

Na koncu bi želela nekaj reči samo še v zvezi z dvema gradivoma, ki smo 
ju prejeli s sklicem za današnjo sejo. Soglašamo z oceno, ki je dana v osnutku 
stališč. Mislim, da so to mnenja Izvršnega sveta k analizi rezultatov poslovanja 
organizacij združenega dela oziroma ocene, ki opredeljujejo slabosti pri izva- 
janju dogovorjene politike in ki izvirajo iz zaostajanja pri izvajanju si- 
stema samoupravnega planiranja. Zato je treba intenzivirati aktivnost ter 
zaostriti odgovornost vseh nosilcev planiranja. Pri tem je zlasti poudarjeno 
stališče, da je pomembna vloga vseh organiziranih družbenih sil in delovanje 
družbenih pravobranilcev, ki naj spremljajo izvajanje nalog v organizacijsko- 
programski fazi. Moram ugotoviti, da seveda pravobranilci tako zadolžitev in 
take naloge sprejemamo, ker še vključujemo v aktivnost na področju plani- 
ranja, saj s tem gotovo opravljamo eno svojih temeljnih nalog, namreč zaščito 
samoupravnih pravic in družbene lastnine. Menim pa, da bi bilo treba v sta- 
liščih Izvršnega sveta poudariti, da so vendarle izvršni sveti občinskih skup- 
ščin in upravni organi odgovorni za zakonitost in za stanje v svojem območju 
in da so zato dolžni spremljati izvajanje zakona o planiranju in občinskih od- 
lokov, ki se nato nanašajo, tako po formalni plati kot tudi po vsebinski. Izkuš- 
nje iz tega srednjeročnega obdobja nam kažejo, da je strokovna pomoč orga- 
nizacijam združenega dela nujno potrebna in da jim bo ob pripravah na novo 
srednjeročno obdobje prav tako potrebna. Menim, da morajo občinske skup- 
ščine s svojimi organi odigrati ustrezno vlogo. V zvezi s stališči in priporočili, 
ki naj bi jih današnji zbor sprejel, imam predlog, da se pod prvo točko priporočil 
tekst preoblikuje v tem smislu, da delavci v samoupravnih aktih določijo naloge, 
pravice-in obveznosti poslovodnih in drugih organov v zvezi z obveščanjem in 
da delavski svet in samoupravna delavska kontrola kontrolirajo in spremljajo, 
kako se te naloge izvršujejo, in ocenjujejo, ali je delavcem omogočeno, da sproti 
analizirajo stanje. V principu mislim, da ni mogoče sprejeti usmeritve, da bi 
delavci sproti sprejemali množico sklepov o vseh operativnih nalogah, saj tako 
enostavno ne bi mogli več nadzorovati njihovega izvajanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlagam vsem delegatom, 
ki bodo v svoji razpravi predlagali konkretna dopolnila k dokumentu, da bi se 
priključili k imenovani skupini delegatov, da bi skupaj oblikovali dokončen 
predlog za zbor. 

Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.30.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Za razpravo se je prijavil tovariš Rok 
Pavšič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 39. okoliš, 
L j ubij ana-V ič-Rudnik. Prosim! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
imenu skupine delegatov 39. okoliša Ljubljana-Vič-Rudnik dajem naslednji se- 
stavek : 

Na seji je skupina delegatov razpravljala o akciji zaključni računi in daje 
na podlagi svoje razprave na aprilski seji Zbora združenega dela Skupščine ob- 
čine in stališč občinskega sindikalnega sveta naslednja stališča in predloge: 

Akcija zaključni računi je dosegla svoj namen. Začela se je stalna akcija 
spremljanja notranje delitve dohodka v vsaki temeljni organizaciji združenega 
dela, kakor tudi spremljanje svobodne menjave dela. Pri obravnavi in razpra- 
vah o zaključnih računih se je pokazalo več nejasnosti pri prikazovanju kazalcev 
delitve in strukture posameznih ključnih prihodkov oziroma dohodkov ter 
skladov. 

V širši razpravi je bilo posebno izpostavljeno vprašanje organizacij zdru- 
ženega dela, ki so poslovno leto zaključile z izgubo in se izguba ponavlja že več 
let, in druge kategorije organizacij združenega dela, ki so zaključile preteklo 
poslovno leto sicer brez izgube toda brez skladov. Take organizacije ne morejo 
delovati in se razvijati. Zato bi morali v bodoče preiti na obvezno planiranje 
višine skladov, ki naj bi bili realizirani. Predvsem bi moral biti ključ notranje 
delitve drugačen od sedanjega, ki razdeljuje sredstva vnaprej na osebne do- 
hodke in preostanke na ostale obveznosti. Sklade, ki omogočajo reprodukcijo, 
bi morali izpolniti do višine plana, ostanek pa porazdeliti na dohodke. S takimi 
ukrepi bi se nedvomno lahko doseglo boljše izkoriščanje notranjih rezerv s 
stališča racionalizacije notranjih transportov, uvajanja inovacij v proizvodnji 
in ne nazadnje boljši izkoristek delovnega časa. 

Za tekoče odločanje po četrtletnih bilancah pa bi morali biti vedno na raz- 
polago vsi ključni kazalci. Zlasti je pomembno, da so letni kazalci pravočasno 
posredovani tudi družbenopolitičnim skupnostim občin, katere morajo bolj 
ažurno kot sedaj spremljati dogajanja na svojem področju. Zato bi morala 
Služba družbenega knjigovodstva hitreje posredovati četrtletne bilance, kar 
je potrebno tudi ustrezno regulirati. 

V razpravi je bilo opozorjeno na več problemov, ki so vezani na pro- 
blematiko strukture cene proizvodov, ki izredno veliko režijo na vseh ravneh 
obremenjujejo s fiskalnimi in drugimi prispevki, ki niso plod realne menjave 
dela na vseh področjih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Lista prijavljenih razprav- 
ljalcev je izčrpana. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, dajem besedo tovarišu 
Vitju Rodetu, podpredsedniku Izvršnega sveta Rpubliške skupščine. Prosim! 

Vitja Rode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Seda- 
nja razprava je že zelo izčrpno obravnavala problem zaključnih računov. 
Menim, da je že v uvodni besedi, kot tudi v gradivu, ki smo ga prejeli, že pred 
razpravo navedena vrsta vprašanj s konkretnimi priporočili in zaključki. 

Pomembnost te akcije je prav v tem, da se problema gospodarjenja lotevajo 
temeljne organizacije in da v tej razpravi osvetljujemo najpomembnejše do- 
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gajanje v temeljnih organizacijah, napore delovnih ljudi, pa tudi probleme, 
s katerimi se srečujejo. 

Ideja za akcijo je pravzaprav nastala ob razpravi o resoluciji o politiki 
izvajanja družbenega plana Slovenije za leto 1979, ko so bili ugotovljeni tudi 
nekateri problemi pri pripravi resolucije in pri sprejemanju resolucije. Na 
Predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije je bilo zato 
dogovorjeno, da se organizira kot nadaljevanje te razprave akcija zaključnih 
računov, v kateri naj bi se nosilci planiranja, delovni ljudje v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela, poglobili v te probleme, hkrati pa si določili tudi 
konkretne naloge. Menim, da je ta akcija, kot je bilo že ocenjeno, dobro 
uspela in že daje določene rezultate. 

Pri pripravi na resolucijo je bilo ugotovljeno, da zaostajamo v celotnem 
našem razvoju najbolj tam, kjer samoupravni družbenoekonomski odnosi ne 
sledijo predvidenemu razvoju. To velja tako za področje razširjene reproduk- 
cije, ki je eno od zelo pomembnih vprašanj za ekonomske odnose s tujino in 
za svobodno menjavo dela, kot tudi za druga področja družbene reprodukcije. 
Zato je tak pogled temeljne organizacije na položaj delovnega človeka toliko 
pomembnejši, saj se prav tu odpira vrsta problemov njihovega delovanja. 

Akcija zaključni računi je dala pomembne rezultate. V zelo širokem krogu 
delovnih ljudi so razpravljali o načinu seznanjanja delovnih ljudi in o nji- 
hovi možnosti, da o teh zahtevnih in težkih problemih res odločajo in sprejmejo 
vrsto konkretnih zaključkov. 

Izvršni svet je dal v stališčih nekatere ključne ugotovitve oziroma na- 
kazal vprašanja, ki so bila prisotna, predvsem z vidika celovitega doseganja 
rezultatov v preteklem letu, in ki tudi dajejo globalne usmeritve. Menimo, da 
so sklepi, ki jih je pripravila komisija odborov, dejanska konkretizacija 
priporočil k posameznim problemom. Osnovno je sočasno planiranje. 

Akcija naj se tudi v bodoče vključuje v sočasno planiranje, ki postaja 
čedalje bolj instrument delovnega človeka v njegovi borbi za odločanje o rezul- 
tatih svojega dela. Sklepi in priporočila navajajo na to, da bomo morali v 
bodoče v večji meri sprejemati konkretizirana stališča, tako na nivoju zveze 
kot na nivoju republike, v občini in v delovni organizaciji. Ugotavljamo, da 
stališč, ki jih sprejemamo, ne uveljavljamo v celoti in dostikrat ne ukrepamo 
ustrezno, tako da so stališča in sklepi v nekem smislu bolj želje kot pa dejansko 
neka skupna dogovorjena družbena akcija. 

Ob tej razpravi bi vas rad obvestil o ukrepih, ki jih danes pripravlja 
Zvezni izvršni svet in katerih posledice se odražajo že tudi pri nas v repub- 
liki. Gre za naloge, ki naj bi jih z realizacijo letošnje resolucije izvedli, in 
sicer z večjo doslednostjo. 

Znano je, da se nadaljujejo nekateri negativni trendi gospodarjenja, ki 
so bili značilni za preteklo leto. Se vedno je v porastu ekstenzivna proizvod- 
nja, ki bazira na prodaji predvsem na domačem tržišču, manj pa na plasiranju 
domačih izdelkov v tujino. Zaradi tega še vedno ne dosegamo predvidenih re- 
zultatov pri izvozu. V prvih mesecih letošnjega leta se je izvoz sicer povečal, 
ni pa presegel uvoza, tako da izkazuje plačilna bilanca negativen rezultat. 
Večajo se več ali manj vse oblike porabe, začenši z investicijsko, skupno, 
splošno in osebno porabo. Ti podatki pa ne veljajo za vso Jugoslavijo. V Slo- 
veniji imamo na primer pri izvozu boljše rezultate. Razlika med izvozom in 
uvozom je manjša, kot je sicer, rast uvoza je bila manjša kot v povprečju v 
Jugoslaviji, osebni dohodki so v prvih mesecih letošnjega leta v Sloveniji 
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porasli manj kot v Jugoslaviji. Večjo rast imamo pri skupni in splošni porabi 
in pri cenah, ki zlasti na nekaterih področjih rastejo hitreje, kot je bilo pred- 
videno. Takšno stanje ne omogoča enotnih ukrepov za vso Jugoslavijo in 
terja selektiven pristop na posameznih področjih. 

Takšen položaj je bil danes predmet intenzivne razprave, in kot je znano, 
je Zvezni izvršni svet že sprejel nekatere ukrepe, nekateri pa so še v fazi 
sprejemanja, pri čemer sodeluje v določeni meri tudi Republiški izvršni svet. 
Ti ukrepi so v osnovi usmerjeni v omejevanje porabe, tako investicijske kot 
tudi skupne, splošne in osebne; nadalje zajemajo področje cen in preskrbe na- 
sploh, področje ekonomskih odnosov s tujino in nekatera vprašanja iz kreditno- 
monetarne politike. 

Danes še ni celovitega pregleda o vseh teh ukrepih, čeprav so znane nji- 
hove tendence. Kot sem že omenil, so nekateri ukrepi že sprejeti in prihajajo 
tekoče na dnevni red Zveznega izvršnega sveta, so pa še nekateri zakoni, ki 
jih bo sprejela Zvezna skupščina. 

Pri omejevanju investicij, ki rastejo čezmerno, čeprav v Sloveniji manj, 
so predvideni ukrepi, ki naj bi pri vsaki investiciji zahtevali zagotovilo o 
zadostnih lastnih sredstvih. Te ukrepe sicer že imamo. Zakon o zagotovitvi 
plačil je dovolj varna osnova za to, potrebno bi ga bilo samo dosledno izva- 
jati Izvršena bo razmejitev med dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi, ker 
so sedanje možnosti dopuščale transfer kratkoročnih sredstev v dolgoročna, 
kar je bil tudi vir inflacijskih teženj. Nadalje so predvideni ukrepi, ki bodo 
zagotovili kvalitetnejšo izvedbo investicij, od priprave do izvedbe, ter ukrepi 
o večji lastni udeležbi. Sodimo, da je to eden od zelo pomembnih ukrepov. 
Sprememba strukture sredstev pri investiranju, kjer še vedno prevladuje 
kreditni odnos, s povečanimi lastnimi vlaganji, bo imela za posledico dosled- 
nejšo izpeljavo omejitev čezmerne rasti investicij. 

Drugi ukrepi zadevajo negospodarske investicije, kjer je rast precej visoka 
in kjer so potrebne večje restrikcije, predvsem pri kreditni politiki v obliki 
depozitov, v obliki eventualne prepovedi, z izjemo stanovanjske gradnje, ki 
naj se stimulira v večji meri, s težnjo, da bi se tudi večji del sredstev iz oseb- 
ne porabe prelival v stanovanjsko gradnjo in da bi na ta način sproščali večja 
sredstva delovnih organizacij. _ 

Za področje splošne, skupne in osebne porabe trenutno še m predvidenih 
posebnih ukrepov. To je seveda področje, kjer lahko delujejo le republike. Ta 
področja še niso stabilizirana, pravkar izvedena sindikalna akcija pa je ze v 
dosedanjem poteku imela pozitivne posledice, posebno pri delitvi dohodka in 
bo pomenila novo kvaliteto. 

Pri splošni porabi je potrebno nadaljevati z akcijo čiščenja proračunov 
oziroma manjšanja splošne porabe. 

Pri skupni porabi je vrsta problemov. Menim, da moramo v Izvršnem 
svetu tem problemom posvetiti posebno pozornost. Imeli smo,-kot veste, že 
nekaj posegov pri skupni porabi, in sicer v obliki omejevanja porabe v odnosu 
do presežkov. Ukrepi, ki so v teku, se še ne uveljavljajo tako, kot bi bilo 
potrebno, ob tem pa bi morali položaj kritično oceniti na vseh ravneh, tako na 
republiški kot tudi na občinski. 

Izvedena je bila že akcija omejevanja potrošniških kreditov in zvišanja 
lastne udeležbe, torej ukrepa, ki sicer ne bo dal večjih učinkov pri prodaji 
oziroma nakupu, ker gre zlasti za nekatere izdelke, kot so to na primer avto- 
mobili, ki so sicer razprodani in ni mogoče računati, da bi zato dosegli večja 
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prestrukturiranja v potrošnji. Pripominjamo, da pomeni večanje udeležbe pri 
gradbenem materialu, z vidika večjega prenašanja osebnih sredstev na sta- 
novanjsko izgradnjo, neprimeren ukrep. Na dnevnem redu so še nekateri do- 
datni ukrepi, ki zadevajo obdavčenje luksuznih predmetov, ki pa najbrž ne 
bodo bistveno prispevali k uveljavljanju stabilizacijskih gibanj. 

Na področju cen in oskrbe je v ospredju varčevanje oziroma zagotavljanje 
preskrbe, odprto pa je vprašanje energetike, zlasti nafte in naftnih derivatov. 
Nastopa tudi problem zadostne preskrbe z letalskim bencinom oziroma kero- 
zinom, ki ga primanjkuje, kar je trenutno tudi posledica sorazmerno nizkih 
cen in povzroča resnejše motnje na tržišču ter vpliva na plačilno bilanco in 
obseg deviznih sredstev. Zato je varčevanje na tem področju izredno na mestu. 
Tu je še uredba o omejevanju v prometu, o omejevanju vožnje, znižanju hi- 
trosti in podobno. 

Na področju cen zaenkrat ni nekih posebnih ukrepov. Težnja je, da se 
uveljavi družbeni dogovor, ki limitira rast cen. Ob tem se javlja vprašanje, 
če naj bi to limitiranje veljalo kot splošno načelo, čeprav je znano, da je 
limitiranje lahko le globalno in da je treba k reševanju problema cen kot 
posledice odnosov v delovnih organizacijah pristopiti življenjsko, na način, da 
se poskušajo odpravljati vzroki, ne pa samo posledice. Danes vidijo vsi 
rešitev iz svojih težav z zviševanjem cen, ponekod celo upravičeno. Menim, da 
je področje cen pomembno področje, kjer se je potrebno tako v zveznem kot 
tudi v republiških okvirih pa tudi v delovnih organizacijah resneje ukvarjati 
z izvajanjem stabilizacijskih ukrepov. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino imamo nekaj sprejetih sklepov 
o dodatnem zadolževanju v tujini, o začasni omejitvi uvoza. Sprejeti so bili 
nekateri ukrepi, ki delujejo restriktivno na večanje uvoza. Problemi s tega 
področja so v glavnem posledica ne dovolj hitre transformacije ekonom- 
skih odnosov s tujino v našem samoupravnem sistemu. V letošnjem letu še 
nismo uspeli sprejeti plačilnobilančnih izhodišč po republikah. Lansko leto 
so sicer bili dani, vendar se niso izvajali, kar povzroča nesorazmerja na tem 
področju. Združeno delo pri medsebojnem povezovanju temeljnih organizacij 
v dohodkovnih verigah na deviznem dohodku še ni uspelo. Prisotne so težnje, 
da se tovrstne usmeritve opravijo z administrativnimi ukrepi. Obstaja celo 
predlog, da naj bi samoupravne interesne skupnosti določale te dohodkovne ve- 
rige tam, kjer jih ni. Je se vrsta ukrepov, ki naj bi v celoti spodbujali hitrejše 
delovanje na tem področju. 

Na področju kreditno-monetarne politike so ukrepi predvsem pri omeje- 
vanju denarne mase. Kreditna masa naj bi narasla le za 19 odstotkov, kar 
ne bo enostavno. Podobno je pri emisiji, ki naj bi bila namenjena za namene 
selektivnih kreditov, delno za proračun, pri čemer so pritiski za dodatno emi- 
sijo sorazmerno veliki. Menim, da ne bi smeli od teh ukrepov pričakovati 
končnih rešitev. Ti ukrepi bi morali predvsem pospešiti razvoj našega sistema. 
Sprejeti bi morali še druge sistemske ukrepe, kot na primer zakon o razširjeni 
reprodukciji, o cenah in kompenzacijah. Prav tako bi morali v Sloveniji po- 
spešiti sprejetje zakona o planiranju, pa tudi druge sistemske zakone, ki bodo 
v celotno našo družbeno in gospodarsko življenje vnesli čimveč samoupravnega 
planiranja in stalne kontrole o vsem, kar delamo. 

Izvršni svet že sedaj pripravlja poročilo o uresničevanju družbenega plana 
SR Slovenije za razdobje 1976-1980 v letu 1979, s prvo dispozicijo resolucije 



18. seja 71 

o politiki izvajanja družbenega plana za prihodnje leto. V tem okviru se pri- 
pravljajo tudi separati, ki naj bi posamezne probleme podrobnejše analizi- 
rali. 

Dotaknil bi se še nekaterih vprašanj, ki so bila omenjena v razpravi, 
predvsem vprašanje pravilnega informiranja, pravilnih kazalcev, o čemer je 
govorilo več razpravljalcev. Ni enostavno priti do enotnih kazalcev in do 
tekoče primerljivosti, ker razvoj teče zelo hitro in se neprestano pojavljajo 
spremembe. Letošnje zaključne račune je težko primerjati z lanskimi, kar 
terja podrobnejše primerjave s celo vrsto korekturnih računov, ki so v naših 
gradivih tudi izvedeni in dajejo primerljive veličine. Sodimo, da se je treba 
resnično zavzeti za to, da bomo čimprej dobili primerljive podatke, ki bodo 
omogočali delovnemu človeku v temeljni organizaciji, pa tudi drugim, da lahko 
realno ocenijo doseženo stanje in gibanja v razvoju. 

To sicer tehnično vprašanje ima lahko tudi politično dimenzijo, saj je de- 
jansko treba omogočiti delovnemu človeku, da sklepa in odloča o rezultatih 
svojega dela. .. 

V razpravi j6 bilo posebej poudarjeno vprašanje reprodukcijske sposob- 
nosti gospodarstva. Menim, da problem resnično terja posebno obravnavo. 
V pripravi imamo poseben separat, ki bo vseboval te probleme. Vprašanje je 
vseobsežno in zajema tudi problem združevanja dela in sredstev, razširjeno re- 
produkcijo, kreditne odnose in sovlaganja. Prav kreditni odnos je eno od klju- 
čnih vprašanj izgub, ker se preprosto nekatere delovne organizacije v resnici 
srečajo s takimi obveznostmi, ki jih s svojim dohodkom težko pokrivajo. Ob tem 
je potrebno vedeti, da je bil vendarle v preteklem letu dosežen določen na- 
predek in da smo dosegli določeno rast. Seveda bi se težko strinjali s tem, da so 
obveznosti, zlasti za združevanje sredstev za potrebe energetike, nepotrebne 
oziroma da naj se pri ugotavljanju reproduktivne sposobnosti izločijo. To je 
naš skupni dogovor, energijo potrebujemo, brez energije se ne da poslovati. 
Isto velja za druga združevanja. Podoben je položaj pri sredstvih, ki so na- 
menjena za sklad manj razvitih. Postavlja se vprašanje, kako naj bo temeljna 
organizacija v večji meri nosilec sredstev, ki jih vlaga v razširjeno reprodukcijo, 
v sovlaganja na osnovi medsebojnih sporazumov. Še vedno so sredstva občanov 
višja kot sredstva temeljnih organizacij. Tako se postavlja ob tem tudi vpra- 
šanje delitve dohodka. Nesporno je, da osebni dohodki rastejo prehitro. To 
je bilo ugotovljeno. Dejstvo je, da zato tudi skupna poraba raste prehitro. 
Obstaja vrsta problemov, kako sredstva skupne porabe obdržati v temeljnih 
organizacijah, dokler dejansko niso porabljena. Trenutno še ni tako. Izvršni 
svet navedene probleme proučuje in pripravlja separat, ki bo predložen Skup- 
ščini skupaj z omenjeno analizo oziroma poročilom. 

Menim, da je potrebno ob obravnavi zaključnih računov posebej pod- 
črtati vlogo občinskih skupščin pri spremljanju delitve dohodka in pri rea- 
giranju na nekatere probleme neustreznega gospodarjenja, kar omogoča tudi 
zakon o združenem delu, ki daje občinam posebna pooblastila, česar pa se 
občine v dosedanji praksi niso dovolj posluževale. Sodimo, da je to pomembno 
vprašanje, kar terja predvsem kvalitetno delo, kvalitetno gospodarjenje, kva- 
litetne naložbe, poznavanje tržišča itd. 

Sodim, da so bila v obravnavi prikazana tekoča vprašanja z vseh vidikov 
in zelo podrobno. Poudarjam, da naj pri srečujočem planiranju, v katerem 
delovni človek dejansko tekoče spremlja rezultate svojega dela in ugotavlja 
slabosti in hibe, oblikuje tudi smeri nadaljnjega razvoja, zlasti danes, ko smo 
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že sredi priprav naslednjega srednjeročnega plana, katerega bi se morali lotiti 
boljše organizirani, z bolj jasnimi usmeritvami, pa tudi z bolj jasno postavlje- 
nimi nalogami. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda. Skupino delegatov prosim, da se sestane v sobi 209 in 
pripravi dopolnitve in spremembe za zbor in pri tem upošteva razpravo. Sku- 
pini se lahko pridružijo vsi tisti delegati, ki so imefli v svoji razpravi konkretne 
dopolnitve oziroma predloge k predloženemu dokumentu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Rudniku živega srebra Idrija. 

Skupščini Socialistične republike Slovenije ga je predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Toneta Koviča, člana Izvršnega sveta in re- 
publiškega sekretarja za industrijo in tovariša Andreja Miklavčiča, namestnika 
republiškega sekretarja za industrijo. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose, ki sta dala skupno poročilo ter Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki je dala poročilo. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Tone 
Kovič, republiški sekretar za industrijo, ki bo v uvodni obrazložitvi odgovoril 
tudi na postavljena vprašanja delegatov 11. okoliša s prosvetno-kulturnega 
področja, Kranj,. Prosim! 

Tone Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred 
Zbor združenega dela prihajamo danes s predlogom zakona o statusu in na- 
činu poslovanja Rudnika živega srebra, s katerim spreminjamo status orga- 
nizacije, z leti 1979 in 1980 pa zagotavljamo sredstva za vzdrževanje rudnika. 

Usmeritve v tem zakonu so v skladu z intencijami zakona, ki ga je spre- 
jela Skupščina SR Slovenije ob začasni prekinitvi proizvodnje živega srebra 
v Idriji. 

Predlog zakona, ki je pred vami, je odraz teženj delovnih ljudi Rudnika 
živega srebra, družbenopolitične skupnosti Idrija pa tudi političnih dogovorov, 
ki so povezani z reševanjem zapletene problematike Rudnika živega srebra 
in nadomeščanja izpadlega dohodka zaradi prekinitve proizvodnje, kakor tudi 
odraz interesa republike, da se ohrani obstoječe rudno bogastvo. 

Osnutek zakona, o katerem je Zbor združenega dela razpravljal in ga pred 
mesecem dni tudi sprejel, je naletel na ugoden odmev v Slovenski javnosti. 

Glede na to, da predlagatelj nima dodatnih vsebinskih pripomb in dopol- 
nitev k obrazložitvi zakona, mi dovolite, da poskušam odgovoriti na vprašanja, 
ki jih je pismeno predložila predsedniku Zbora združenega dela skupina de- 
legatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
s področja gospodarstva, 11. okoliš in skupina delegatov, ki delegira delegate 
za okoliš prosvetno-kulturnega področja, 4. okoliš. 

V prvem vprašanju delegati sprašujejo, na kakšen način in iz katerega 
vira bodo pokrita manjkajoča sredstva za raziskave v Rudniku živega srebra 
v letu 1979 v višini 2 756 000 din in v letu 1980 v višini 15 300 000 din, kot je 
predvideno v predlogu zakona. Na vprašanje dajem naslednji odgovor: 
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Predlagatelj zakona se zaveda, da Raziskovalni skupnosti Slovenije, ki naj 
bi bila po dogovorih financer teh raziskav, ne more in niti ne želi z zakonom 
predpisovati obveznosti, ker samoupravne interesne skupnosti svoje obveznosti 
urejajo s svobodno menjavo dela. Zavedajoč se tega je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejel na svoji 44. seji dne 8. 3. 1979 sklep, da se Raziskovalni 
skupnosti Slovenije naslovi priporočilo, s katerim se jo pozove k poglobljeni 
razpravi in oceni problematike Rudnika živega srebra in k sklepu, s katerim 
naj bi zagotovila potrebna sredstva za raziskave, ki temelje na programu, ka- 
terega je predlagala, pregledala in dala zanj tudi soglasje posebna strokovna 
delovna skupina Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Pričakujemo, da bo Raziskovalna skupnost Slovenije v najkrajšem času 
obravnavala priporočilo ter v zvezi s tem sprejela ustrezne sklepe. 

V zvezi z drugim vprašanjem, v katerem delegati sprašujejo, kaj je vpli- 
valo na tolikšen porast sredstev za raziskave v letu 1980 v primerjavi z letom 
1979, dajem naslednje pojasnilo: 

V letih 1977 in 1978 je bil obseg raziskav v Rudniku živega srebra skrčen 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za raziskave, kot tudi zaradi zastarelih 
delovnih naprav rudnika. 

Iz omenjenih razlogov so raziskave zaostale za predvidevanji sanacijskega 
programa. Strokovna delovna skupina Izvršnega sveta je skupaj s kolektivom 
Rudnika živega srebra ugotovila, da je potrebno v letu 1980 izpad nadoknaditi, 
da bi bila rudišča živega srebra vsestransko pripravljena za obnovitev proiz- 
vodnje. Pri tem poudarjam, da gre za skupno 37 000 metrov vrtin, s čimer se 
zagotavlja raziskanost rudišča od drugega obzorja do površine, kjer naj bi se 
osredotočila tudi bodoča izkoriščanja rude. Te raziskave bodo zagotovile naj- 
manj 15-letno proizvodnjo v rudniku. 

V tretjem vprašanju delegati sprašujejo, kakšne so ocene in kdaj se bo 
konjunktura izboljšala, in ali se sploh že lahko računa na ponovno izkoriščanje 
rudnega bogastva. Na postavljeno vprašanje dajem naslednji odgovor: 

Cene živega srebra so v zadnjih 8 mesecih porasle od 140 na 265 dolarjev za 
jeklenko. Po nekaterih napovedih je trend rasti cen še vedno v porastu. Vendar 
pa danes še ni jasno, kolikšne so zaloge živega srebra na svetu niti kakšna je 
vse namembnost porabe te kovine, glede na izredno hitro uveljavljanje sub- 
stitutov zaradi ekoloških in zdravstvenih razlogov v različnih delih sveta. 

Hitra rast cene živega srebra zahteva od Rudnika živega srebra in ostalih 
dejavnikov mobilno stanje. V skladu s tem je bil sprejet tudi dogovor o ta- 
kojšnji pripravi projektov za morebitno obnovitev proizvodnje v trenutku, ko 
bi nastopili ustrezni pogoji za plasma živega srebra in za rentabilno proizvodnjo. 

Stroški za tak projekt, ki naj bi zagotovil tehnološko najsodobnejšo pro- 
izvodnjo, ob zmanjšanju števila delavcev od prejšnjih 900 delavcev na 200, 
so že vključeni v zneskih raziskave. Iz navedenega lahko zaključim, da v tem 
trenutku proizvodnje še ni mogoče obnoviti, da pa je potrebno pozorno in vse- 
stransko spremljati razmere na svetovnem trgu in se tudi pripravljati na ta 
trenutek. 

Seveda je pri tem še nekaj neznank, zlasti s področja porabe živega srebra, 
vendar je razumljivo, da ima vsaka taka ali podobna aktivnost v sebi tudi 
nekaj tveganja. 

Upam, da sem s tem dovolj podrobno odgovoril na postavljena delegatska 
vprašanja 'in prosim Zbor združenega dela, da sprejme zakon v predloženi 
obliki. 
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Predsednik Emil Tomaži č : Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov* 
in komisije poročila še ustno dopolniti? (Ne.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Umek, 
delegat za Zbor združenega dela iz Celja! 

Ciril Umek: V zvezi s pojasnilom, ki nam je bilo posredovano, želim 
postaviti še naslednja vprašanja: 

— Ali tudi rudniki živega srebra v tujini obratujejo na osnovi podobnega 
zakona, kot ga bomo sprejeli v Skupščini SR Slovenije? 

—- Za kako dolgo je predviden tak način obratovanja rudnika? 
— Kako se deponira, skladišči ruda, živo srebro in koliko od tega gre v 

prodajo? 
— Ali bo delovna sila na razpolago, ko bo rudnik ponovno obnovljen? 
Poudarjam, da so navedena vprašanja za nas izrednega pomena glede spre- 

jemanja tega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik predlagatelja odgovoriti 
na postavljena vprašanja? (Ne.) Glede na to, da je na današnji seji navzoč tudi 
tovariš Jakob Martini, predlagam, da poskuša odgovoriti na postavljena vpra- 
šanja, ker je s problematiko tudi najbolje seznanjen. Vprašujem zbor, če se 
s predlogom strinja? (Da.) 

Prosim tovariša Martinija, da vzame besedo! 

Jakob Martini: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poskušal bom na kratko odgovoriti na postavljena vprašanja. 

Prvo vprašanje, kako obratujejo rudniki v tujini? V tujini je v času ko- 
njunkture, to je v obdobju od leta 1968 do 1972, delovalo nekaj deset rudnikov. 
Danes deluje le še nekaj rudnikov, in sicer na zahodu kot največji rudnik Al- 
maden v Španiji, potem v Alžiriji ter v Združenih državah Amerike rudnik 
McDermit. Aktivni proizvajalci živega srebra pa so tudi v Sovjetski zvezi in 
Ljudski republiki Kitajski. 

Ostali rudniki, v Kanadi, Italiji, Peruju, Mehiki, Turčiji in na Filipinih, pa 
so danes zaprti. Rudniki v Sovjetski zvezi in na Kitajskem ne poslujejo po 
tržnih načelih, ki prevladujejo na svetovnem trgu, saj gre pri njih za dru- 
gačno gospodarjenje. Rudniki v zahodnih državah tudi ne poslujejo rentabilno, 
piedvsem pa je to rudnik McDermit v ZDA, ki je v zadnjih dveh letih po- 
sloval z izgubo. Izgubo mu pokriva podjetje Placer Amex, v kateri imajo del- 
nice potrošniki živega srebra v ZDA, ki torej pokrivajo to izgubo. Rudnik Al- 
maden je v zadnjih nekaj letih posloval predvsem za zalogo, s tem, da je 
španska vlada v lanskem letu sprejela podoben zakon, kot je danes pred nami, 
na podlagi katerega so pričeli vlagati sredstva v sam rudnik in v razvoj kme- 
tijstva v pokrajini, medtem ko se na idrijskem področju razvija industrija. 
Rudnik v Alžiriji deluje v sklopu državne družbe, ki ima v ozadju tudi nafto, 
tako da tudi tukaj prihaja do prelivanja sredstev. 

Predlog zakona, ki je danes pred nami, bo veljal za leto 1979 in za leto 
1980. V tem času, kot je povedal že tovariš sekretar za industrijo, bo rudnik 
pripravil investicijski program, ki bo dal odgovor, kdaj in kako pričeti s po- 
novno proizvodnjo. Investicijski program bo pripravljen v roku enega leta, 
tako da se bomo na podlagi rezultatov investicijskega elaborata lahko oprede- 
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lili, kaj in kako z Rudnikom živega srebra v Idriji v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

V zvezi z vprašanjem, koliko živega srebra gre za zaloge in koliko za pro- 
dajo, dajem naslednje pojasnilo. Podatki zadnjih let kažejo, da je bila v letu 
1977 svetovna proizvodnja 228 tisoč jeklenk, poraba pa kar 240 tisoč jeklenk, 
kar kaže na večjo porabo od proizvodnje. Razlika je bila krita iz zalog, ki so 
bile ustvarjene v nekaj zadnjih desetih letih, teh zalog je danes v svetu že 
okoli 190 tisoč jeklenk. 

Za leto 1978 razpolagamo le z ocenami, kajti končnih podatkov še ni. Pro- 
izvedenih je bilo okoli 210 tisoč jeklenk živega srebra, medtem ko je potrošnja 
narasla na približno 250 tisoč jeklenk. Vsekakor je problem zalog živega srebra 
še vedno aktualen. Z največjim deležem živega srebra v zalogi razpolaga ame- 
riška državna agencija, del živega srebra v zalogi ima tudi Sovjetska zveza, 
ki v letu 1978 na svetovnem trgu ni prodala niti jeklenke. 

V zvezi z zadnjim vprašanjem, kako je z delovno silo, bi pojasnil, da je 
bilo v rudniku ob prekinitvi proizvodnje zaposlenih okoli 900 delavcev, danes 
je zaposlenih okoli 270 delavcev. Večina jih je bila prerazporejena, vendar je 
ostala v rudniku skupina zaposlenih, to so visoko kvalificirani rudarji, in stro- 
kovnjaki rudarske in geološke smeri, ki bo lahko takoj pričela z delom, ko bo 
rudnik ponovno obnovljen. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovariš delegat iz Celja, ali 
ste z odgovorom zadovoljni? (Da.) Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o statusu in načinu poslovanja Rud- 
nika živega srebra Idrija. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (138 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o statusu in načinu poslovanja Rudnika 
živega srebra Idrija soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun 
Narodne banke Slovenije za leto 1978. 

Zaključni račun je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Narodna 
banka Slovenije, ki je za svoja predstavnika k tej točki in k naslednji, 6. točki 
dnevnega reda določila tovariša dr. Janeza Vidmarja, pomočnika direktorja Na- 
rodne banke Slovenije in tovarišico Libušo Hrausky, direktorico finančnega 
sektorja Narodne banke Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej in 
k naslednji točki dnevnega reda določil tovariša Zvonka Drakslerja, pomočnika 
republiške sekretarke za finance. 

Z dopisom z dne 29. 3. 1979 smo kot gradivo prejeli tudi poročilo o ures- 
ničevanju skupne emisijske denarne in devizne politike in skupnih osnov kre- 
ditne politike ter kreditne politike, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije, 
ter o ugotovitvah kontrole denarno-kreditnega in deviznega poslovanja bank in 
drugih finančnih organizacij ter deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja 
organizacij združenega dela v letu 1978, ki ga je predložila Narodna banka 
Slovenije. 

Zaključni račun sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal predlog od- 
loka o potrditvi zaključnega računa prihodkov in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1978 z obrazložitvijo in dodatno poročilo k predlogu odloka, 
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katerega ste prejeli danes na klop, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. 

Danes smo prejeli na klop amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k predlogu odloka. 

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

Besedo ima tovarišica Stanka Pospiš, članica Odbora za finance Zbora zdru- 
ženega dela. Prosim! 

Stanka Pospiš: Odbor za finance se je danes zjutraj sestal in podprl 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z utemeljitvijo, da je po- 
trebno presežke prihodkov Narodne banke Slovenije čimprej razdeliti temelj- 
nim organizacijam združenega dela. Hkrati vas opozarjam, da je potrebno be- 
sedilo stališč Izvršnega sveta na 2. strani, v drugem odstavku drugega po- 
glavja, ki se glasi »Temeljne banke so dolžne v 30 dneh od dneva sprejetja svo- 
jega zaključnega računa poslati Narodni banki. ..«, spremeniti tako, da se 
glasi: »Temeljne banke so dolžne v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka poslati 
Narodni banki.. .«. 

Predsednik Emil Tomažič : Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Janko Muraus, delegat za Zbor združenega dela, gospo- 
darsko področje, 16. okoliš, Maribor! 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob obravnavi poročila o uresničevanju skupne emisijske, denarne in devizne 
politike in skupnih osnov kreditne politike ter kreditne politike, ki jo je do- 
ločila Skupščina SR Slovenije, smo delegati skupine delegatov 16. okoliša iz 
Maribora ugotovili, da vsebuje predloženo poročilo le kritično analizo uresni- 
čevanja denarno-kreditne politike, ki naj bi stabilizacijsko vplivala na tokove 
v gospodarstvu in s tem dosegla usklajenost med blagovnimi in denarnimi 
tokovi. 

Delegati pa se ne moremo zadovoljiti le s kritično analizo. Poročilo naj bi 
vsaj za nekatera področja bolj konkretno nakazalo vzroke takšnega stanja in 
možnosti oziroma ukrepe za postopno odpravljanje teh vzrokov. 

Menimo, da je zelo zaskrbljujoč podatek, da je bila 21-odstotna predvidena 
rast denarnih sredstev organizacij združenega dela gospodarstva uresničena le z 
9 odstotki, medtem ko se je v negospodarstvu 14-odstotna predvidena rast po- 
višala kar na 54 odstotkov. To kaže, da sredstva, s katerimi naj bi upravljali de- 
lavci v materialni proizvodnji, prehajajo v druge sfere, kar negativno vpliva na 
gospodarjenje, hkrati pa to tudi pomeni, da ne uresničujemo z ustavo in zakoni 
opredeljenih usmeritev, da mora delavec postati upravljalec celotne družbene 
reprodukcije. V sedanjem obdobju so še izrazito ločeni materialni oziroma pro- 
izvodni tokovi od denarnih tokov. 

Delavci v temeljnih organizacijah odločajo le o enostavni reprodukciji, ker 
v temeljnih organizacijah združenega dela nimajo zadostnih sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo, saj precej sredstev prek raznih oblik odteka iz proizvodnje 
v obliki delovanja monetarnega sistema in vseh njegovih nosilcev. Tako so or- 
ganizacije združenega dela finančno odvisne od zunanjih dejavnikov, pretežno 
od bank, ki imajo odločujoč vpliv na proizvodnjo in menjavo proizvodov in 
tudi na razvoj in ekonomske odnose s tujino. 



18. seja 77 

V ukrepih emisijske in denarne politike ni čutiti prizadevanj, da bi do- 
segli višjo stopnjo samofinanciranja temeljnih celic družbene reprodukcije. 
Proizvodnjo bi morali osvoboditi oziroma preprečiti bi morali, da se z raznimi 
sistemi, metodami in sredstvi vpliva in posega v procese družbene reproduk- 
cije, da se črpa novo ustvarjena vrednost iz proizvodnje. 

Podatek, da so se kratkoročni krediti povečali v večjem obsegu kot dolgo- 
ročni, podkrepi ugotovitev velike odvisnosti organizacij združenega dela od 
bank. Kljub na eni strani pomembnim depozitom organizacij združenega dela 
v bankah morajo te organizacije za najetje kreditov iz lastnih sredstev plače- 
vati obresti, kar ponovno krepi moč bank. 

V lanskem letu sprejeti ukrepi za odpravo pojavov neusklajenosti denar- 
nih in blagovnih tokov so bili preveč enostranski, s prevelikim številom izjem, 
ter tako niso mogli imeti predvidenih učinkov. Nedoslednost in popuščanje ne 
vodita v uresničevanje zastavljene ekonomske politike. Delegati menimo, da 
je takšno stanje posledica odtujenosti denarno-kreditne politike od temeljnih 
organizacij, prevelike centralizacije sredstev ter dogovarjanja o prelivanju sred- 
stev zunaj temeljnih celic družbene reprodukcije. 

Prizadevanje kreditno-monetarne politike bi moralo biti v večji meri 
usmerjeno v samofinanciranje temeljnih organizacij v prelivanje denarnih 
sredstev med temeljnimi organizacijami, ne pa prek mnogih posrednikov. 
Prav tako bi morala prevladovati večja prizadevanja v smeri, da bi emisijska 
politika temeljila na realnih blagovnih tokovih med temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ne pa na izmišljenem denarju. 

Dovolite, da ob zaključku poudarim in predlagam tole: 
1. Glede na to, da poročilo o uresničevanju skupne emisijske denarne in 

devizne politike ugotavlja, da sredstva v negospodarstvu naraščajo hitreje kot 
sredstva v gospodarstvu, bi bilo nujno potrebno, da se za pokrivanje obvez- 
nosti, na primer za samoupravne interesne skupnosti, doseže dogovor ali sprej- 
me predpis, ki bi določil, da gospodarske organizacije združenega dela vpla- 
čujejo v sredstva skladov samoupravnih interesnih skupnosti le tolikšen del, 
da samoupravne interesne skupnosti pokrijejo potrebne stroške, ne pa da se 
odvajajo sredstva po vnaprej določenih stopnjah, ki so višje od dejanskih po- 
treb samoupravnih interesnih skupnosti. V tem smislu predlagamo Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da sprejme vse ustrezne ukrepe. 

2. Zaključni račun prihodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 
1978 izkazuje 120,8 milijona presežka prihodkov, kar predstavlja 30,7 od- 
stotkov skupnega prihodka, kar je posledica določenih obrestnih mer in tarif, 
ki jih obvezno uporabljajo vse narodne banke republik in avtonomnih pokrajin. 
Tako visoke obrestne mere in tarife čezmerno obremenjujejo gospodarske or- 
ganizacije, zato predlagamo, da naj Narodna banka Jugoslavije, upoštevajoč 
presežke prihodkov, zniža višino obstoječih obrestnih mer in tarif ali pa naj 
Narodna banka Jugoslavije določi najvišje obrestne mere in tarife, ki bi jih 
zaračunavale narodne banke republike in pokrajin, pri čemer bi vsaka na- 
rodna banka določala svoje obresti in tarife v odnosu na svoje skupne prihodke 
in odhodke v okviru teh najvišje določenih obrestnih mer in tarif. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo razpravo. Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Najprej bomo glasovah o amandmajih Izvršnega sveta k predlogu odloka. 
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Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija s predlaganimi amand- 
maji soglašata. 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta k naslovu odloka in novi 
2. in 3. točki odloka. 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (140 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k naslovu odloka in k novi 
2. in 3. točki odloka soglasno sprejeti. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi zaključnega računa pri- 
hodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1978 in o vrnitvi ugotov- 
ljenih presežkov dohodkov v celoti. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi zaključnega računa prihod- 
kov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1978 in o vrnitvi ugotov- 
ljenih presežkov dohodkov soglasno sprejet. 

V zvezi s poročilom Narodne banke Slovenije o uresničevanju skupne emi- 
sijske, denarne in devizne politike predlagam dodatni sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema na znanje poročilo Narodne banke Slo- 
venije o uresničevanju skupne emisijske, denarne in devizne politike in skupnih 
osnov kreditne politike ter kreditne politike, ki jo je določila Skupščina SR 
Slovenije, ter o ugotovitvah kontrole denarno-kreditnega in deviznega in zu- 
nanjetrgovinskega poslovanja organizacij združenega dela v letu 1978, skupaj 
s pripombami Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predlogi, pripombami 
in mnenji Odbora za finance in pripombami, ki so bile dane v razpravi na seii 
zbora. 

2. Narodna banka Slovenije naj v skladu z zakonom o Narodni banki Slo- 
venije Skupščini SR Slovenije ob koncu leta ponovno poroča o uresničevanju 
skupne emisijske, denarne in devizne politike in skupnih osnov kreditne poli- 
tike ter kreditne politike, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije, ter o ugo- 
tovitvah kontrole denarno-kreditnega in deviznega poslovanja bank in drugih 
finančnih organizacij ter deviznega in zunanjetrgovinskega poslovanja orga- 
nizacij združenega dela v letu 1978. 

Predlagam, da o dodatnem sklepu glasujemo. 
Kdor je za dodatni sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
Ugotavljam, da je tudi dodatni sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt pri- 
hodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1979, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila v obravnavo Narodna banka Slovenije. 

Finančni načrt sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal predlog odloka 
o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov Narodne banke Slove- 
nije za leto 1979 z obrazložitvijo in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. 

Danes smo prejeli na klop tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročilo še 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. ^ 

Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi finančnega načrta pri- 
hodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1979. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo prpti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi finančnega načrta prihodkov 
in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1979 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na predloge in vprašanja 
delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov s področja kmetijske dejav- 
nosti, 5. okoliš, in skupine delegatov gospodarskega področja, 17. okoliš, Ptuj 
bo odgovoril tovariš Marjan Trebežnik, podsekretar v Republiškem sekretariatu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim! 

Marjan Trebežnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz 5. okoliša s področja kme- 
tijske dejavnosti ter skupina delegatov s področja gospodarstva, 17. okoliš sta 
postavili delegatsko vprašanje glede usklajenosti interesov kmetijstva in lov- 
stva v območju Pohorja. Delegati menijo, da je številčnost divjadi, posebno je- 
lenjadi in prašičev, prevelika in da povzročena škoda resno ogroža normalno 
kmetijsko proizvodnjo ter s tem onemogoča hribovskim kmetijam normalne 
življenjske pogoje. Predloženi osnutki družbenih dogovorov po lovsko-gojit- 
venih območjih izpostavljajo le interese lovcev in lovskih družin, pri tem pa 
zanemarjajo njihove obveznosti glede vzdrževanja optimalne številčnosti po- 
pulacij posameznih vrst divjadi. 

V zvezi s tem sprašujejo: 
1. Ali je družbeni interes lovstva večji od družbenega interesa pridelovanja 

hrane in ohranjanja naseljenosti hribovskih in planinskih predelov? 
2. Kdo lahko zagotovi hribovskim kmetijam normalne življenjske pogoje 

in kasneje zanje jamči? 
Na postavljeni vprašanji dajem naslednji odgovor: 
Nedvomno obstaja družbeni interes za čim večjo proizvodnjo kvalitetne 

hrane in ohranjanja naseljenosti hribovskih in planinskih predelov. Obstaja pa 
tudi interes za ohranitev in gojitev avtohtone divjadi kot sestavnega dela bio- 
topa, pri čemer je potrebno težiti k čim večjemu naravnemu ravnotežju. Prav 
gotovo lovno gospodarjenje ne more imeti vnaprej postavljene prednosti v 
določenem prostoru. V vsakem območju je potrebno kot temeljno izhodišče za 
usklajevanje različnih interesov upoštevati skupno dogovorjene cilje in tem 
ciljem podrediti cilje posameznih dejavnosti ter na podlagi tega način in in- 
tenzivnost gospodarjenja. 

Dejstvo je, da se je iz različnih vzrokov številčnost nekaterih vrst div- 
jadi v nekaterih predelih sorazmerno zelo povečala in dejansko predstavlja 
oviro za normalen razvoj ostalih gospodarskih dejavnosti v prostoru. Na drugi 
strani pa lahko ugotovimo, da z različnimi posegi v prostor in z uporabo raz- 
ličnih kemičnih spojin zožujemo življenjski prostor divjadi in poslabšujemo po- 
goje za gojitev in ohranitev nekaterih vrst divjadi. 

Da bi dosegli čim večjo medsebojno usklajenost, je zakon o varstvu, go- 
jitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč predvidel v 5. poglavju, kjer 
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ureja uresničevanje posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju z div- 
jadjo, sklenitev družbenega dogovora v okviru lovsko-gojitvenih območij. 

Namen družbenega dogovora je, da se problemi usklajevanja biološkega 
ravnotežja rešujejo tam, kjer nastajajo, in to med vsemi uporabniki konkret- 
nega prostora. Ni mogoče, da bi družbeni dogovor dopuščal tako stanje, o ka- 
terem je govora v delegatskem vprašanju. Družbeni dogovor po svoji vsebini 
ne more ščititi izključno in predvsem interesov lovstva. K takemu družbenemu 
dogovoru ne morejo pristopiti ne predstavniki kmetijstva niti ne krajevne skup- 
nosti in ne občine. Zato takega družbenega dogovora tudi ne moremo skleniti. 
In če je dejansko stanje takšno, kot je opisano v delegatskem vprašanju, je bio- 
loško ravnotežje krepko porušeno na škodo kmetijstva in gozdarstva, kakor 
tudi obstanka tamkajšnjih občanov. Zato bi v takem primeru prav družbeni 
dogovor moral omogočiti vzpostavitev ravnotežja, in to v najkrajšem času. 

V SR Sloveniji v tem času potekajo pogovori o vsebini družbenih dogo- 
vorov po vseh lovsko-gojitvenih območjih in so v nekaterih območjih že do- 
segli visoko stopnjo usklajenosti. 

Določila teh družbenih dogovorov pa se uresničujejo prek lovsko-gospo- 
darskih načrtov in letnih načrtov gospodarjenja, ki jih v občini predlagajo v 
potrditev lovske organizacije. Če ti načrti ne zagotavljajo uresničitve dogovor- 
jenih ciljev udeležencem družbenega dogovora, torej tudi kmetijskim proizva- 
jalcem, zaradi spremenjenih okoliščin in prevelike škode, ki jo povzroči divjad, 
je v zakonu o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč predvi- 
dena pravica krajevne skupnosti, ki v interesu občanov v občinski skupščini 
sproži postopek za spremembo lovsko-gospodarskega načrta, da bi se zagotovili 
osnovni cilji, dogovorjeni v družbenem dogovoru. 

Urejanje teh problemov je torej podružbljeno. V primeru, da stvari ne 
potekajo tako, kot bi bilo potrebno, je predvidena intervencija občinskih skup- 
ščin. Seveda sam zakon ne ureja stvari samodejno. Urejajo jih občani sami, 
s svojo družbeno aktivnostjo. Zato menimo, da je uspeh pri razreševanju teh 
problemov tudi v konkretnem primeru pohorskega lovsko-gojitvenega območja 
mogoče doseči le z aktivnim pristopom vseh udeležencev družbenega dogovora. 

S tem je hkrati odgovorjeno tudi na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov 2. okoliša s področja kmetijske dejavnosti za Zbor združenega dela Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije z dne 20. aprila 1979, ki je bilo danes 
predloženo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Sprašujem delegate 17. oko- 
liša, Ptuj, in delegate 2. okoliša, Ljubljana-Moste-Polje, če so zadovoljni z od- 
govorom! (Da.) Odgovor bo objavljen v Poročevalcu. 

Na delegatsko vprašanje tovariša Gojmira Vizoviška, delegata skupine de- 
legatov za gospodarsko področje, 16. okoliš, Maribor, bo odgovoril tovariš An- 
drej Sotelšek, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za ekonomske od- 
nose s tujino. Prosim! 

Andrej Sotelšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi s problematiko porabe lastnih deviznih sredstev kulturno-umet- 
niških društev, dajem naslednji odgovor: 

Za zagotovitev enotnega sistema in enakopravne udeležbe pri določanju in 
izvajanju skupne devizne politike in politike plačilne in devizne bilance Jugo- 
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slavije so temeljne in druge organizacije združenega dela ter druge družbene 
pravne osebe, članice Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino, sklenile v decembru leta 1978 samoupravni sporazum 
o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev ter' odliva deviz za leto 1979. 

5 tem sporazumom določajo člani skupnosti, v skladu s projekcijo pla- 
čilnobilančnega in deviznobilančnega položaja SR Slovenije, merila, pogoje, 
načine in postopke za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz, omejujejo pa tudi svoje pravice do razpolaganja z ustvarjenimi 
devizami. 

Kolikor člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tu- 
jino ugotovijo, da devizne pravice, s katerimi razpolagajo po sporazumu, ne 
ustrezajo njihovim potrebam, ker so prevelike ali premajhne, so v skladu s 16. 
členom sporazuma dolžni, da do 31. marca 1979 v enoti skupnosti, v katero so 
vključeni, proučijo uvozne pravice, s katerimi razpolagajo, tako glede višine 
absolutnega zneska pri članih, ki ne ustvarijo deviznega priliva oziroma ga ne 
ustvarijo dovolj za svoje potrebe, kot tudi višino določenega razmerja pri čla- 
nih, kateri prilivi so večji od odlivov, ter se dogovorijo za njihovo najučin- 
kovitejšo in najustreznejšo uporabo. 

Kulturno-umetniška društva so v skladu s 57. členom zakona o Samo- 
upravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino vklju- 
čena v 18. enoto, to je v Kulturno skupnost Slovenije, ki vključuje vse samo- 
upravne interesne skupnosti, temeljne organizacije združenega dela ter orga- 
nizacije združenega dela s področja kulturne dejavnosti. 

Po informacijah strokovne službe Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino kulturno-umetniška društva te problematike niso spro- 
žila niti v Skupščini Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino, prek svoje enote, niti ne v organih skupnosti. 

Kolikor kulturno-umetniška društva ugotavljajo, da samoupravni spora- 
zumi v preveliki meri omejujejo razpolaganje z ustvarjenimi deviznimi sred- 
stvi oziroma da jim s samoupravnim sporazumom določene pravice ne za- 
doščajo ter si manjkajočih deviznih pravic ne morejo zagotoviti z dogovorom 
z drugimi člani svoje enote skupnosti, lahko po 22. členu sporazuma Skup- 
ščina skupnosti, na predlog enotne skupnosti, dodeli enoti dodatne uvozne pra- 
vice, pod pogojem, da to dopušča realizacija četrtletne projekcije plačilnobi- 
lančnega položaja SR Slovenije. 

Predložene rešitve so možne v okviru veljavnega samoupravnega spora- 
zuma, ki predstavlja veljavni devizni režim za leto 1979. 

Kolikor kulturno-umetniška društva svoje problematike v predloženih 
smereh ne morejo rešiti, je možna le še sprememba samoupravnega sporazuma, 
ki jo člani skupnosti sprožijo prek enote skupnosti, kateri pripadajo. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovariš Vizovišek na da- 
našnji seji ni navzoč, bo pa o odgovoru vsekakor obveščen. Na posredovano 
delegatsko ^vprašanje, ki nam ga je poslal Zbor združenega dela Skupščine 
občine Kamnik, bo dan odgovor na eni prihodnjih sej. 

6 
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Želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Če nihče, zaključujem to 
točko dnevnega reda. Ker skupina delegatov še ni končala z delom, odrejam 
10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.05) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo zbora. Ker je skupina 
delegatov zaključila svoje delo, pozivam tovarišico Francko Herga, da posre- 
duje zboru poročilo. Delegatom predlagam, da vzamejo v roke predloženi do- 
kument in da spremljajo poročilo, glede na to, da se nekatere spremembe in 
dopolnitve nanašajo na konkretna mesta v predloženem dokumentu. 

Francka Herga: Skupina delegatov, ki ji je bilo naloženo, da sprem- 
lja razpravo in prouči morebitne spreminjevalne in dopolnilne predloge v raz- 
pravi, ocenjuje, da je bila razprava na seji zbora v skladu s predloženimi sta- 
lišči in priporočili. 

V zvezi s tem delovna skupina predlaga, da se predložena stališča in pri- 
poročila dopolnijo: 

V 1. točki se v drugi vrsti tretjega odstavka črta beseda »zaključnih« in 
nadomesti z besedo »gospodarjenje«. 

V tretji vrsti pa se črtata besedi »računov« in »gospodarjenje« ter se na- 
domestita z besedami »svoj gospodarski in samoupravni položaj«. 

Prvi stavek tretjega odstavka se s temi spremembami in dopolnitvami 
glasi: »Akcija je v večini organizacij združenega dela zadolžila delavce, da so 
aktivno sodelovali pri obravnavi gospodarjenja za preteklo leto in kritično oce- 
nili svoj gospodarski in samoupravni položaj v letu 1978«. 

V tretji vrsti na drugi strani zgoraj se med besedi »gospodarjenje« in »in« 
vstavijo besede »krepitev njihovega samoupravnega položaja«. 

K 2. točki: Prva alinea se spremeni tako, da se glasi: »S samoupravnimi 
akti opredelijo naloge in odgovornost poslovodnih organov pri obveščanju de- 
lavcev nasploh in posebej za razprave o delu in poslovanju ob sprejemanju pe- 
riodičnih in zaključnih računov. Informacije, podatki in kazalci o rezultatu 
gospodarjenja morajo omogočati tekoče analiziranje pogojev pridobivanja do- 
hodka, osnove za razporejanje dohodka in delitev čistega dohodka za osebne 
dohodke in skupno porabo, za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela 
ter za ustvarjanje in obnavljanje rezerv«. 

V tretji vrsti šeste alinee se besede »pospešiti sprejem le-teh« nadomestijo 
z besedami »te nemudoma sprejeti«. S to spremembo se šesta alinea glasi: »Mo- 
rajo v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih, kjer še nimajo samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov za tekoče srednjeročno obdobje, te 
nemudoma sprejeti«. 

Sedma alinea: Predzadnja in zadnja vrsta se dopolnita tako, da se gla- 
sita: »ki bodo osnova za načrtovanje nadaljnjega lastnega in skupnega druž- 
benega razvoja«. 

Osma alinea: V četrti vrsti na tretji strani se beseda »ugotavljanjem« na- 
domesti z besedo »uresničevanjem«. 

Na koncu drugega poglavja se doda nov odstavek, ki glasi: »Za nadaljnjo 
aktivnost pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije priporoča delavcem v združenem delu, da upo- 
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števajo tudi usmeritve, ki so jih samoupravnim organom, osnovnim organiza- 
cijam Zveze sindikatov in poslovodnim organom v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih organizacijah združenega dela posredovali Repu- 
bliški svet zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Služba 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji«. 

K 3. točki: V sedmi vrsti prvega odstavka se med besedi »podatkov« in »ki« 
vnesejo besede »ter zakonske roke«, med besedi »analizo« in »zaključnih« pa 
se vneseta besedi »periodičnih in«. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo o po- 
ročilu skupine delegatov. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Klobčar 
iz Velenja! 

Ivan Klobčar: K predlogu stališč smo dali predloge, ki so bili upo- 
števani, posredovali pa smo tudi predlog, da bi problematiko reproduktivne 
sposobnosti obravnavali že v drugem četrtletju. Menim, da bi se morali odlo- 
čiti o tem predlogu. Tovariš Rode, ki je sicer izpostavil problem reproduktivne 
sposobnosti, je hkrati že pojasnil, da tudi v Izvršnem svetu niso razčiščena vsa 
vprašanja. Ta vprašanja so povezana s tem, da smo se s sporazumi odločili za 
razvoj energetike, cestne infrastrukture in podobno, pri čemer pa je vpraš- 
ljivo ali smo sposobni ob takem obsegu dogovorjenih nalog zagotoviti razvoj 
vsega gospodarstva. Problemi nastajajo v tistem delu gospodarstva, ki združuje 
sredstva in mu ne ostaja sredstev za razširjeno reprodukcijo; stroji m oprema 
mu zato zastarevajo. Izvršni svet in zbori Skupščine SR Slovenije morajo spre- 
jeti odgovornost za takšne odločitve. Poudariti hočem, da bi lahko o tem dolgo 
razpravljali, vendar je dejansko bolj potrebno hitro spfejeti ukrepe za zbolj- 
šanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva, predvsem glede sredstev skup- 
ne porabe, in o tem, kaj naj najprej izločamo v delitvi dohodka: sredstva za 
osebne dohodke, skupno porabo ali za razširitev materialne osnove dela. Naša 
skupina še vedno meni, da bi morali o teh problemih razpravljati že v dru- 
gem četrtletju in predlagati in sprejeti določene ukrepe. Tovariš Rode je sicer 
pojasnil, da Izvršni svet pripravlja ustrezno gradivo, o katerem bomo v krat- 
kem razpravljali. Ce se torej ne sprejme naš predlog, naj se potrdi zadolžitev 
Izvršnega sveta, da pripravi gradivo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tudi mi, ki delamo v zboru, 
se tako kot vi vsi zavedamo pomembnosti tega problema. Tovariši delegati iz 
Velenja so na problematiko že opozorili v razpravi na seji zbora, ko smo spre- 
jemali periodični delovni načrt. Povedati moram, da smo razpravo posredovali 
tovarišem na Izvršnem svetu, ki se tudi zavedajo pomembnosti vprašanja. 
Kljub izredno zahtevni problematiki pa bo Izvršni svet storil vse, da bi bilo 
to vprašanje v najkrajšem času na dnevnem redu našega zbora. Današnjo raz- 
pravo bomo ponovno posredovali Izvršnemu svetu, vendar pa menim, da mo- 
ramo dati vsem, ki bodo pripravljali gradivo, dovolj časa, da bo gradivo kva- 
litetno pripravljeno. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče, potem zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog stališč in priporočil o nadaljnji aktivnosti pri 
sprejemanju periodičnih in zaključnih računov s predlaganimi spremembami in 

6» 
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dopolnitvami, ki smo jih poslušali in ki jih je posredovala tovarišica Francka 
Herga v imenu skupine delegatov. 

Kdor je za predlog stališč in priporočil, naj prosim glasuje! (136 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč in priporočil o nadaljnji aktivnosti pri 
sprejemanju periodičnih in zaključnih računov s predlaganimi dopolnitvami 
sprejet z večino glasov. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in zaključujem 18. sejo Zbora zdru- 

ženega dela. 

(Seja je bila končana ob 13.15.) 



19. seja 

(23. maja 1979) 

Predsedoval: Emil T o m a ž i č , 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 19. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 1. odstavka 
97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednico Olgo Mastnak, za člana pa 
Franca Malusa in Marjana Pelhana. 

Ali so predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli kdo o predlogu razpravljati? 
(Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Predlagam, 
da glasujemo javno, z dviganjem rok. 

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

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 19. sejo zbora izvoljeni predlagani delegati. 

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

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Ustavnega sodišča SR Slovenije, Jav- 
nega pravobranilstva Socialistične republike Slovenije in Republiškega od- 
bora Zveze borcev narodnoosvobodilne vojske Slovenije. 
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Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije 
ter poročevalci odborov in komisij, in sicer Francka Herga, poročevalka Od- 
bora za finance, Franc Pristan, poročevalec Odbora za družbenopolitični si- 
stem, Anton Jelenko, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Mar- 
jan Grabnar, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Dušan Žorž, poročevalec Komisije za pravosodje, Cveto Gatnik, 
poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Bre- 
da Kolarič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatsko vprašanje, 
da posredujejo ta vprašanja tovarišici sekretarki v pismeni obliki na začetku 
seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške 
funkcionarje. S tem bi Izvršnemu svetu oziroma posameznim funkcionarjem 
omogočili, da se na odgovore pripravijo in na vprašanja odgovore, če le mo- 
goče, že na današnji seji. 

Ugotavljam, da je Komisija končala svoje delo. Prosim predsednika ko- 
misije, da poroča zboru! 

Olga Mastna k: Poročilo Verifikacij ske komisije za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije za 19. sejo dne 23. 5. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 140 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 85 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih silah 
SFR Jugoslavije 3 delegati. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 12. okoliš 1 delegat; 23. okoliš 1 delegat, 
27. okoliš 2 delegata;34 okoliš 1 delegat, skupaj pet delegatov; s prosvetno- 
kulturnega področja za 2. okoliš 1 delegat, 4. okoliš 1 delegat, skupaj dva de- 
legata; iz kmetijske dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat, 7 okoliš 1 delegat, skupaj 
dva delegata; iz obrtne in podobnih dejavnosti za 5. okoliš 1 delegat, skupaj je 
odsotnih 10 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 predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o poro- 
čilu? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila dele- 
gatov za 19. sejo Zbora združenega dela. 



19. seja 
37 

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 8. 5. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje z osnut- 
kom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za od- 
pravo posledic elementarnih nesreč. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 19. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 18. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
4. osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v 

družbeni lastnini, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oseb- 

ni izkaznici, z osnutkom zakona, _ v . .. 
6. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistič- 

ne republike Slovenije za leto 1978, 
7. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem 

davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po kate- 
rem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od pro- 
meta proizvodov in storitev, z osnutkom zakona. 

8. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunava- 
nja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sred- 
stev za leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona, 

9. predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe, z osnutkom za- 
kona, . v 

10. predlog za spremembo 57. člena zakona o srednjem šolstvu, 19. člena 
zakona o organizacijah za izobraževanje odraslih, 32. člena zakona o izobraže- 
vanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in du- 
ševnem razvoju, 89. člena zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o vzgojno- 
varstveni dejavnosti za predšolske otroke in 18. člena zakona o poklicnem izo- 
braževanju in urejanju učnih razmerij, 

11. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o financiranju izgradnje objektov za obeleževanje 
zgodovinskih krajev in dogodkov v zvezi z bitko za ranjence na Neretvi, 

12. predlog odloka o pristopu SR Slovenije k dogovoru republik in avto- 
nomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja ce- 
lotnega prihodka državljanov, 

13. predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega 
senata za prekrške, 

14. osnutek zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje 
programa tretje etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih sred- 
stev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v 
obdobju od leta 1979 do leta 1983, 

15. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona, 
16. osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 

programa gradnje objektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času od leta 
1979 do leta 1983, 
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17. osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu, 

18. osnutek zakona o kritju tečajnih razlik po deviznih računih in deviznih 
hranilnih vlog občanov za obdobje od 1. januarja 1975 do 30. septembra 1978. 

19. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč, 

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

nega reda? (Nihče.) 
Če nihče, prosim, da o njem 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. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
ka 18. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik smo prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnika? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb niti predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da je 
zapisnik 18. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Dušana Šinigoja, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, ki bo podal uvodno obrazložitev. Prosim, tovariš Dušan Sinigoj! 

Dušan Šinigoj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O temeljnih izhodiščih predlaganega zakona o skupnih osnovah svobodne men- 
jave dela so delegati Skupščine SR Slovenije razpravljali že v novembru 1977. 
leta. Temeljna izhodišča so bila opredeljena tudi v gradivu Republiškega sve- 
ta za vprašanja družbene ureditve z naslovom Osnove družbenoekonomskih 
odnosov med delavci v družbenih dejavnostih in porabniki njihovih storitev. 

V prvi fazi oblikovanja izhodišč za urejanje odnosov v svobodni menjavi 
dela so se upoštevale predvsem izkušnje in spoznanja na področju družbenih 
dejavnosti. Stališča prvih razprav, tako v delegatski bazi kot v skupščini, so 
nas napotila, da smo celotno materijo začeli proučevati celoviteje. Tako' je 
že osnutek zakona obsegal skupne osnove in načela družbenoekonomskih od- 
nosov, ki se oblikujejo pri svobodni menjavi dela na vseh področjih družbene 
reprodukcije, z omejitvijo le za področja družbenih dejavnosti. 

Pri oblikovanju zakona je sodelovala vrsta strokovnih in družbenopoliti- 
čnih delavcev, razprave o vprašanjih svobodne menjave dela so bile na vseh 
ravneh, konkretne naloge s tega področja so postale sestavni del vrste politič- 
nih dokumentov. Na ta način je zakon nastajal prav do zadnjih dni pred da- 
našnjo razpravo. Predlog zakona, ki je danes v razpravi in vam je predložen 
v sprejetje, je v primerjavi z osnutkom jasnejši in v mnogočem izpopolnjen, 
upoštevajoč rezultate in pripombe številnih razprav ob osnutku. 
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Predlog zakona celoviteje opredeljuje področja, na katerih se uresničuje 
svobodna menjava dela. Med izvajalce svobodne menjave dela šteje predlog 
zakona tudi delovne ludi, ki z osebnim samostojnim delom kot poklic oprav- 
ljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno 
dejavnost. Predlog zakona določa, da s svobodno menjavo dela pridobivajo 
sredstva za opravljanje svoje dejavnosti tudi družbene organizacije in društva, 
v katerih delovni ljudje in občani izvajajo programe na področju družbene ali 
druge dejavnosti. Dopolnjene in razčlenjene so določbe o družbenoekonomskih 
odnosih. Natančneje je opredeljen predmet svobodne menjave dela ter tudi 
obveznosti in odgovornosti udeležencev svobodne menjave dela. 

Izpopolnjene so določbe o normativih in standardih, še posebej za primer, 
ko gre za obvezno, enotno zagotavljanje pravic, pa tudi določbe o virih, me- 
rilih in osnovah za pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela. Razčle- 
njeni so elementi cene, natančneje opredeljena razširjena reprodukcija v 
skladu z zakonom o razporejanju in delitvi dohodka. Pri tem je dana možnost, 
da delavci temeljnih organizacij izvajalcev združujejo del sredstev amortiza- 
cije pa tudi rezerv. Zlasti glede rezerv pomeni predlagana rešitev novost. Do- 
ločbe o solidarnosti so dopolnjene, natančno je opredeljeno, kdaj se sredstva 
solidarnostno zagotavljajo. Pri tem je osnova v samoupravnem sporazumu o te- 
meljih plana in v dogovoru o temeljih plana opredeljen zagotovljeni pro- 
gram, z dogovorjenimi normativi in standardi. Zakon posebej opredeljuje tudi 
vzajemnost. 

Določbe o samoupravnih interesnih skupnostih so dopolnjene zlasti glede 
posebnih skupnosti, kakor tudi glede pristojnosti skupščine samoupravne in- 
teresne skupnosti, ki je opredeljena kot mesto sporazumevanja in dogovarja- 
nja. Določbe o pristojnosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki so 
del skupščinkega sistema so v skladu z danimi pripombami in predlogi raz- 
členjene in dopolnjene. Določbe, ki govore o organiziranju enot ali temeljnih 
skupnosti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, so splošne, omogočajo 
pa podrobnejšo razčlenitev v posebnih zakonih za posamezna področja druž- 
benih dejavnosti. 

Pomembna novost v predlogu zakona so jasnejše določbe o načinu soodlo- 
čanja delegatov uporabnikov v organih upravljanja temeljnih organizacij izva- 
jalcev, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena. Z vsemi temi 
dopolnitvami so po mnenju predlagatelja v predlogu zakona upoštevane tudi 
bistvene pripombe, ki so bile izražene v razpravah ob osnutku zakona v skup- 
ščinskih delovnih telesih in zborih, kakor tudi stališča in mnenja ter predlogi, 
ki nam jih je posredovala Skupščina SR Slovenije po razpravah v zborih skup- 
ščine o predlogih z^ izdajo zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na 
posameznih področjih družbenih dejavnosti. 

Predlagatelj vam je v želji, da upošteva prav vse konstruktivne predloge, 
ki lahko prispevajo h kvaliteti tega zakona, pred desetimi dnevi predložil z 
amandmaji še nekatere dopolnitve in izboljšave, izoblikovane v razpravah 
o predlogu zakona v skupščinskih delovnih telesih. Amandmaji predstavljajo 
integralni tekst predloga zakona. V uvodu v vašo razpravo bi vas želel na 
kratko opozoriti na bistvene amandmaje. 

Ze iz obrazložitve amandmaja k 8. členu predloga zakona je razvidno, da 
so v tem členu opredeljeni bistveni elementi samoupravnega sporazuma o te- 
meljih planov in podčrtani razločki med samoupravnimi sporazumi o teme- 
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1 jih planov ter ostalimi samoupravnimi sporazumi oziroma pogodbami. Zaradi 
celovitosti in da bi bil podčrtan razloček med navedenimi planskimi doku- 
menti, so v ta člen vključena tudi določila, ki udeležence v svobodni menjavi 
dela zavezujejo, da v drugih samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah ne 
morejo sprejemati določb, ki bi preprečevale izpolnitev obveznosti, ki so bile 
sprejete s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. 

Ugotavljamo, da so vse določbe v predlogu zakona, ki se nanašajo na druž- 
beno planiranje, usklajeno z zveznim zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o- družbenem planu Jugoslavije in v ničemer ne preprečujejo na- 
tančnejše ureditve teh vprašanj v republiškem zakonu o sistemu družbenega 
planiranj a. 

V 26. členu so tri spremembe, od katerih sta dve redakcijskega značaja. 
Vsebinsko dopolnitev predstavlja le dopolnitev tretje alinee, točke a, kjer 
se kot element pri ugotavljanju materialnih stroškov ne upošteva samo obseg, 
temveč tudi kakovost dela. Ker so se tudi v zadnjih razpravah o predlogu za- 
kona pojavile pripombe k 35. členu, kjer je bilo v prvotnem besedilu dolo- 
čilo o načinu uresničevanja svobodne menjave dela in o mestu, kjer se ta 
menjava uresničuje, se je predlagatelj odločil, da ta člen spremeni tako, da v 
njem določa le način svobodne menjave dela, to je v neposrednih odnosih ali v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 

S predlaganim amandmajem postaja bolj jasen 42. člen, ki predstavlja 
enega od uvodnih členov v poglavju o uresničevanju svobodne menjave dela 
in se nanaša na vsa področja, kjer se uresničuje svobodna menjava dela. 

V razpravah je bilo ugotovljeno, da veljajo določila 49. člena, ki opredelju- 
jejo svobodno menjavo dela v samoupravni interesni skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti tudi za druga področja. Zato je potrebno to opredelitev 
vključiti že v ta splošni člen. Z novim drugim odstavkom, ki vam je bil pred- 
ložen kot amandma, je to tudi opravljeno. 

Amandma k 63. členu predstavlja uskladitev z 5,1. členom ustave, ki določa 
v četrtem odstavku, kako se zagotovi posebni družbeni interes pri opravljanju 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Za dosego tega med drugim določa 
tudi soodločanje uporabnikov v izvajalskih temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena. Po- 
pravek v drugem odstavku tega člena je redakcijskega značaja. 

V razpravah smo bili posebej opozorjeni, da je potrebno spremeniti dolo- 
čilo četrtega odstavka 66. člena, ker s samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi samoupravne interesne skupnosti in statutom ni možno zavezati družbeno- 
političnih organizacij in organov družbenopolitičnih skupnosti k sodelovanju 
v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. S predloženim amandmajem 
smo skušali to pripombo upoštevati. 

Z amandmajem k 75. členu pa je kot način odločanja v skupščini samou- 
pravne interesne skupnosti vključeno tudi odločanje delegatov po prejšnjem iz- 
javljanju delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Ob koncu bi želel opozoriti še na pripombo, ki se je pojavila v nekaterih 
razpravah v skupščinskih delovnih telesih in v nekaterih samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, zadeva pa določilo 15. člena. Ta člen določa, da se lahko 
pod določenimi pogoji, in sicer, če je v skladu z ugotovljenimi interesi delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov, če je v skladu z zastavljenimi osnovnimi cilji 
družbenega plana in temeljnimi cilji ekonomske politike družbenopolitične 
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skupnosti in če s samoupravnim sporazumom ni bilo mogoče zagotoviti sred- 
stev ali drugih potrebnih pogojev za izvršitev take naloge oziroma programa, 
z zakonom naloži obvezna združitev sredstev v ta namen in določijo drugi 
ukrepi. Po mnenju nekaterih razpravljalcev bi morali omogočiti, da se tak 
ukrep lahko določi tudi z odlokom skupščine občine. Predlagatelj te pripom- 
be ni mogel sprejeti iz naslednjih razlogov. 

15. člen predstavlja splošno določbo in se torej nanaša na vsa področja 
družbenih dejavnosti. Navezuje se na planske člene, ki določajo način sporazu- 
mevanja in dogovarjanja ter usklajevanje skupnih potreb in interesov z ma- 
terialnimi možnostmi v procesu srečujočega, sočasnega in celovitega planira- 
nja. Zagotavlja uresničevanje temeljnih planskih ciljev tudi takrat, če tega 
s sporazumevanjem ni bilo mogoče doseči. Ta člen temelji na 25. členu ustave 
Socialistične republike Slovenije, ki določa, da se lahko delavcem v temeljnih 
organizacijah združenega dela z zakonom začasno omeji razpolaganje z delom 
sredstev družbene reprodukcije, če jo to neobhodno potrebno zaradi prepreče- 
vanja ali odprave večjih motenj na trgu, zaradi bistvenega odstopanja od te- 
meljnih ciljev sprejete gospodarske politike ali če to zahtevajo interesi ljud- 
ske obrambe. ' 

Z zakonom se lahko določi obvezno združevanje dela sredstev družbene 
reprodukcije za financiranje tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od 
katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določe- 
nih v družbenem planu Socialistične republike Slovenije. Vendar pa z obvez- 
nim združevanjem dela sredstev družbene reprodukcije ni mogoče trajno od- 
vzeti pravic delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela glede teh 
sredstev. 

Podobno določilo o združevanju sredstev je tudi v 89. členu republiške 
ustave, v poglavju o družbenem planiranju. Ustava torej predvideva za take 
primere le zakon in obvezno združevanje sredstev kot začasen ukrep. 

Obenem želim opozoriti na 42. člen tega zakona, ki določa intervencijske 
ukrepe družbenopolitičnih skupnosti v primeru, ko so dejavnosti posebnega 
družbenega pomena in se uresničuje tisti del programa, ki je v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana in v dogovoru o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti opredeljen kot zagotovljen program. V takih primerih zakon o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela določa, da se obveznost plačevanja pris- 
pevkov za izvajanje zagotovljenega programa lahko predpiše z zakonom ozi- 
roma odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu. 

Upoštevaje to določilo je torej možno predvideti, da se v določenih pri- 
merih in za določene dejavnosti kot ukrep sprejme odlok občinske skupščine. 

Na osnovi vsega navedenega predlagatelj meni, da so bile pripombe, ki 
so se nanašale na obveznost združevanja sredstev na podlagi odloka, neute- 
meljene in jih v 15. členu predlaganega zakona ni bilo mogoče upoštevati. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagani zakon opredeljuje samo skupne 
osnove svobodne menjave dela. Zajema sedanja spoznanja na področju ureja- 
nja družbenoekonomskih odnosov in organiziranosti subjektov v svobodni 
menjavi dela in je rezultat naših skupnih prizadevanj in spoznanj. 

Z njegovim sprejetjem bodo dane možnosti za pospešitev dela na pod- 
ročni zakonodaji, ki bo predstavljala konkretno izpeljavo skupnih izhodišč na 
posameznih področjih. Sele ko bodo sprejeti zakoni za posamezna področja 
družbenih dejavnosti, bodo dane vse osnove, da se svobodna menjava dela 
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tudi v praksi začne hitreje izvajati in uresničevati. To je še posebej pomembno, 
ker so že v teku priprave za nov srednjeročni plan. Novi družbenoekonomski 
odnosi bodo morali že v prihodnjem srednjeročnem obdobju zaživeti na vseh 
področjih, kjer se uresničuje svobodna menjava dela, in zato morajo dobiti 
svojo prvo konkretizacijo prav v planskih dokumentih, ki jih bomo pripravljali 
in sprejemali v prihodnjih dveh letih. 

Da bi te naloge lahko uspešno opravili, predlagam v imenu Izvršnega 
sveta, da predloženi zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela sprej- 
mete. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Z dopisom z dne 14. 5. 1979 
smo prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ker je pred- 
lagatelj vložil te amandmaje 8 dni pred dnem, določenim za sejo zbora, se na 
podlagi 4. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije štejejo za 
sestavni del predloga tega zakona in zato o njih ne bomo posebej glasovali. 

Danes smo prejeli na klop predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki 
jih sprejema na podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za družbenopolitični sistem, ki sta dala skupno poročilo ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je dala prav tako poročilo. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Da.) 
Besedo ima poročevalka Zakonodajno-pravne komisije tovarišica Breda Kola- 
rič-Lah! 

Breda Kolarič-Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Zaradi lažjega pregleda nad obravnavo in odločitvami posredujem de- 
legatom v tem zboru v imenu Zakonodajno-pravne komisije obrazložitve te 
komisije k njenim vsebinskim amandmajem k predlogu zakona o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela. 

K 26. členu: Komisija je k uvodnemu stavku tega člena predlagala svoj 
amandma, po katerem naj se besedi »tujih storitev« nadomestita z besedilom 
»storitev oseb, ki ne sodelujejo v svobodni menjavi dela.« 

Prav tako je predlagala, naj se na koncu uvodnega stavka za besedo »stan- 
dardi« postavi dvopičje in črta dodatno besedilo po predlogu predlagatelja, kot 
tudi »sredstva za amortizacijo in rezerve in sicer« .. . Po mnenju komisije be- 
sede »tujih« ni možno črtati, ampak se lahko nadomesti s pravno korektnejšim 
pojmom »storitev oseb, ki ne sodelujejo 'v svobodni menjavi«. 

Gre namreč za to, da se kupljeno blago vračuna v ceno. Če bi se beseda 
»tujih« črtala, opredelitev storitev v določbi tega stavka ne bi bila dovolj jasna. 
Dodatno besedilo po predlogu predlagatelja, ki v ceno vključuje sredstva za 
amortizacijo in rezerve, pa bi v predloženem besedilu tega stavka povzročila 
nejasnost. 

Začetna določba tega stavka namreč določa, da je merilo za ugotavljanje 
cene dogovorjena vrednost dela. Dogovorjena vrednost dela pa niso osebni do- 
hodki, ampak dohodek, ki zagotavlja delavcem sredstva za osebne dohodke in 
skupno porabo ter reprodukcijo na dogovorjeni ravni. Drugačno dogovarjanje 
o vrednosti ddla ni dopustno. Dodatno besedilo bi lahko povzročilo nejasnost, 
ker so omenjene sestavine že vsebovane v vrednosti dela. 
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K 30. členu: Komisija je predlagala, da se besedilo zadnjega stavka »takšno 
obveznost lahko določi tudi zakon« črta, glede na to, da tretji odstavek 
42. člena predloga tega zakona dopušča le možnost intervencijskega zakona 
pri predpisovanju obveznosti plačevanja prispevkov samoupravni interesni 
skupnosti posebnega družbenega pomena za zagotavljanje dogovorjenega pro- 
grama. Po mnenju Komisije intervencijski zakon ni možen pri predpisovanju 
obveznosti participacije uporabnikov za zadovoljevanje skupnih potreb ali 
za določene storitve. To pomeni, da kategorije participacije uporabnikov ne 
moremo enačiti s' kategorijo obveznosti plačevanja prispevkov samoupravnim 
interesnim skupnostim v primerih, ko je potreben intervencijski zakon. 

K 24. členu: Komisija je predlagala k tretjemu odstavku tega amandmaja, 
da se besedilo na koncu tega odstavka »dogovorjenega zagotovljenega pro- 
grama« nadomesti z besedilom »dogovorjenega ali z zakonom določenega za- 
gotovljenega programa«. 

Glede na sugestijo Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora je komisija sprejela svoj amandma, s katerim je jasno poudarjeno, da 
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti z intervencijskim zakonom pred- 
piše obveznost plačevanja prispevkov samoupravni interesni skupnosti poseb- 
nega družbenega pomena bodisi za izvajanje dogovorjenega programa, oprede- 
ljenega v dogovoru o temeljih plana družbenopolitične skupnosti po prvem 
odstavku 33. člena predloga tega zakona, bodisi z zakonom določenega zagoto- 
vljenega programa v tistih primerih, ko je potrebna intervencija skupščine 
družbenopolitične skupnosti za zmanjšanje obsega obveznosti plačevanja pri- 
spevkov za izvajanje dogovorjenega programa, ki v tem programu ne bi bil 
realno postavljen. 

K 73. členu: Glede na sugestije pristojnih odborov vseh treh zborov Skup- 
ščine SR. Slovenije, da bi v tem zakonu bolj natančno opredelili tako enoto 
samoupravne interesne skupnosti, kot tudi temeljno skupnost, predlaga Ko- 
misija spremenjeno besedilo prvega in drugega odstavka tega člena, v katerem 
so upoštevane pobude odborov. 

S tem je tudi natančnejše opredeljena določba prvega odstavka 68. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije, ki upošteva funkcionalno oziroma 
teritorialno načelo pri ustanavljanju enote samoupravne interesne skupnosti 
oziroma temeljne skupnosti, pri čemer je enota samoupravne interesne skup- 
nosti opredeljena kot tisti del samoupravne interesne skupnosti, v katerem 
se uresničujejo naloge na ožjem področju dejavnosti ali v katerem izvajalci 
in uporabniki izvajajo določen program. Temeljna skupnost pa kot tisti del 
samoupravne interesne skupnosti, v katerem uporabniki in izvajalci nepo- 
sredno uresničujejo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni 
menjavi dela v določenem območju ali na določenem področju. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima še tovariš Anton 
Jelenko, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora! 

Anton Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine obravnavajo in sprejemajo danes pomemben sistemski zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki pomeni konkretizacijo ustavnih 
načel o svobodni menjavi dela ter operacionalizacijo določb zakona o zdru- 
ženem delu. 
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Zakon ureja pomembno in zahtevno področje odnosov v svobodni menjavi 
dela in bo osnova za nadaljnje razvijanje in uveljavljanje svobodne menja- 
ve dela v vseh sredinah in v vseh njenih razsežnostih, kjer delovni ljudje in 
občani v medsebojni soodvisnosti in odgovornosti za družbeni napredek ure- 
sničujejo načelo skladnega razvoja vseh področij družbenega dela. 

Svobodna menjava dela kot družbenoekonomski odnos med uporabniki in 
izvajalci je prisotna na raznih področjih družbene reprodukcije, tako v dru- 
žbenih dejavnostih kot v materialni proizvodnji. Zato ni možno vseh podrobno- 
sti tega odnosa na posameznih področjih združevanja dela in sredstev urediti 
enotno. 

Glede na to predloženi zakon določa le načela oziroma temeljne skupne 
prvine svobodne menjave dela, urejanje specifičnosti pa prepušča posebnim 
zakonom. Tako nas čaka tudi v naši skupščini obravnava osnutkov posebnih 
zakonov s področja družbenih dejavnosti še pred polletnimi počitnicami. 

Ob obravnavi zakona v odborih našega zbora je bilo ugotovljeno, da je 
predlagatelj pri izdelavi zakonskega predloga upošteval večino pripomb, pred- 
logov, mnenj in stališč, ki so bila predlagana k osnutku zakona. 

Predlagatelj si je prizadeval v kar največji meri uskladiti vsa odprta 
vprašanja, ki so se pojavljala v razpravi, kar je prav gotovo zahtevalo veliko 
odgovornega dela. Tako ocenjujemo, da je predlog zakona, skupno z amand- 
maji, ki jih je predlagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in predstavljajo 
sestavni del zakonskega besedila, in amandmaji Zakonodajno-pravne komisije, 
primeren za zadnjo fazo obravnave ter sprejetje v naši skupščini. 

Poleg tega kaže ob tej priložnosti poudariti še, da bo potrebno pri na- 
daljnjem zakonskem oblikovanju po področjih, kjer se bo vključevala svo- 
bodna menjava dela, pospeševati tudi samoupravno interesno povezovanje te- 
meljnih organizacij združenega dela na področju materialne proizvodnje, kjer 
delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb ter 
za vrednotenje rezultatov dela. Zato naj bi Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije ob predložitvi gradiva o oceni razvoja družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
predložil v obravnavo zborom skupščine tudi oceno potreb za spremembo za- 
konov s teh področij. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Ivan Košenina, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. 
okoliš, Celje! 

Ivan Košenina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati skupine za področje gospodarstva, 1. okoliš, s sedežem v občini Celje, 
postavljamo k predlogu zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
naslednja vprašanja: 

V 3. členu, zadnji odstavek, se navaja beseda uporabniki. Delegacija meni, 
da je potrebno opredeliti v zakonu, kdo je uporabnik storitev, glede na poseb- 
nosti v posameznih družbenih dejavnostih, na primer v zdravstvu. Ali se šteje 
uporabnik po domicilnem ali zavarovalnem principu? 

K 15. členu, v deveti vrsti za besedo z zakonom, delegacija vprašuje ozi- 
roma predlaga, ali ne bi kazalo dodati besedilo »ali odlokom občinske skup- 
ščine«. S tem bi bilo rešeno vprašanje tistih udeležencev svobodne menjave 
dela, ki k posameznim sporazumom ne pristopijo, so pa uporabniki storitev s 
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teh področij, na primer dislocirane enote in drugi. Vendar bi takoj pojasnil, da 
smo na drugo vprašanje že dobili odgovor iz uvodnega govora tovariša Dušana 
Sinigoja, tako da bi želeli odgovor samo na prvo vprašanje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, predlagam, da bi tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Iz- 
vršnega sveta, skušal odgovoriti na vprašanje. 

Dušan Šinigoj : Najprej bi v imenu Izvršnega sveta sprejel pobudo, 
ki jo je dal Odbor za družbenoekonomska vprašanja tega zbora, da bi tudi na 
področju gospodarskih samoupravnih interesnih skupnosti preverjali, katere 
zakone moramo v bistvu dopolniti. To sugestijo sprejemamo. Zavzemam se, da v 
tem smislu dopolnimo program Izvršnega sveta. 

Glede vprašanja k 3. členu menimo, da ne moremo v tem zakonu dati 
odgovora, kje vse in kako se pojavlja uporabnik, ker bi, potem morali od 
področja do področja dejansko taksativno naštevati, kako se uporabnik pojavi 
na področju kulture, na področju zdravstva, na področju izobraževanja, pa 
vse do področja cestne infrastrukture. Menim, da je to možno razrešiti v za- 
konih s posameznih področij. Tudi v osnutkih zakonov, ki jih že imate v Skup- 
ščini za posamezna področja družbenih dejavnosti, je natančno opredeljeno, 
kdo je izvajalec in kdo uporabnik posamezne storitve. Menimo, da je na ta 
način odgovorjeno na vprašanje delegata iz Celja. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali je delegat iz Celja zadovoljen? (Da.) 
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 

čujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. 
Predlagam, da o amandmajih, ki so redakcijskega značaja oziroma ki iz- 

boljšujejo besedilo zakona, glasujemo skupaj. Se strinjate s tem predlogom? 
Pa). 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 5., 8., 
19., 36., 37. členu, k podnaslovu d) pred 60. členom in k 64. členu, k 62. členu 
in k 94. členu. Izvršni svet se z amandmaji strinja. Se odbora strinjata? (Da.) 

Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 5., 8.^ 19., 
36., 37. členu, k podnaslovu d) pred 60. členom in k 64. členu, k 62. in 94. členu 
soglasno sprejeti. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 26. členu. 
Izvršni svet se z amandmajem strinja. Se strinjata tudi odbora? (Da.) 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 26. členu 
soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno- pravne komisije k 30. členu. 
Izvršni svet se z amandmajem strinja, odbora prav tako. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 30. členu 
soglasno sprejet. 
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Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 42. členu. 
Izvršni svet se z amandmajem strinja, odbora prav tako. 
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 42. členu 

soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 73. členu. 
Izvršni svet se z amandmajem strinja; odbora prav tako. 
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 73. členu 

soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 

dela v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (144 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? ((Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 

dela soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun, ki bo podal tudi uvodno obrazložitev. 

Prosim, tovariš Vlado Tance! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini, ki je danes v obravnavi, ureja enega najpomembnejših instrumentov o 
izvajanju zemljiške politike kot enega od pogojev za skladnejši razvoj celotne 
družbene reprodukcije. Pomembnost zakona je tudi v dejstvu, da posega v 
zelo občutljive, z ustavo zajamčene lastninske odnose občanov, kot tudi v 
pravice družbenih pravnih oseb pri razpolaganju z nepremičninami. 

Gre za celovito revizijo razlastitvenega zakona, ki jo narekujejo nova 
ustava, zakon o združenem delu in razvoj družbenoekonomskih odnosov, ki 
temelji na teh dokumentih. 

Institut razlastitve po eni strani zagotavlja investitorju hitrejšo pridobitev 
potrebne zemljiške površine, po drugi strani pa zagotavlja enostaven in hiter 
način zagotovitve in plačila pravične oziroma ustrezne odškodnine. 

Rešitve, ki jih prinaša predloženi zakonski osnutek, bodo po naši oceni 
omogočale hitrejše in bolj sistematično pridobivanje zemljišč za potrebe druž- 
benopravnih oseb, ki nastopajo kot investitorji, hkrati pa bodo te rešitve 
prispevale k izvajanju sistematične in racionalne zemljiške politike, na podlagi 
katere izvajamo prostorsko planiranje. 

Pri pripravi zakonskega osnutka so bile upoštevane pripombe in stališča, 
ki so jih dala skupščinska delovna telesa in posamezni delegati oziroma sku- 
pine delegatov ob obravnavi predloga za izdajo zakona, ki so se nanašale na 
konkretno oblikovanje rešitev v takrat priloženih tezah. Večji del pripomb in 
stališč je ustrezno vključen v besedilo zakonskega osnutka, bodisi kot osno- 
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vna določba bodisi kot variantna možnost. Seveda pa niso upoštevane tiste 
pripombe oziroma stališča, ki so bila med seboj v nasprotju ali pa so sicer 
iz drugih razlogov neustrezna, kar je v obrazložitvi posebej nakazano. 

V okviru celotne obravnavane problematike izstopata predvsem dva sklopa 
vprašanj. To so vprašanja v zvezi z ugotavljanjem splošnega interesa in vpra- 
šanja, ki zadevajo odškodnine. 

Splošni interes postaja temeljno načelo, ki pogojuje razlastitev oziroma 
prisilni prenos nepremičnin v družbeni lastnini. Splošni interes je širok pojem, 
zato ga je bilo treba v zakonu čim podrobneje opredeliti. V predlaganem za- 
konu je odvisen splošni interes od namena graditve objektov ali izvedbe drugih 
del v splošnem interesu, šteje se, da je splošni interes ugotovljen, če je z 
urbanističnim dokumentom predvidena na določenem zemljišču graditev po 
namenu določenega objekta ali izvedba drugih del, upoštevajoč dejstvo, da 
mora biti urbanistični dokument v skladu s prostorskim planom kot integral- 
nim delom družbenega planiranja. S tem pride do izraza tudi načelo družbe- 
nega planiranja. Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno urejati pred- 
loženo zakonsko rešitev v širšem sklopu določb, ki jih bosta nakazovala zakon o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter zakon 
o urbanističnem planiranju. Oba zakona sta že v pripravi in v nadaljevanju 
priprav za predložitev predloga razlastitvenega zakona bodo upoštevane pred- 
videne rešitve tudi v tem zakonu. Tako lahko rečemo, da bodo v bodoče, že ob 
pripravi in sprejemanju urbanističnih dokumentov in družbenega plana, uskla- 
jeni osnovni interesi pri konkretni uporabi prostora med potencialnimi in- 
vestitorji. S tem bo omogočeno bolj načrtno zagotavljanje srednjeročnih in 
dolgoročnih družbenih potreb po zemljiščih. 

Splošni interes, ki se po predloženem osnutku praviloma šteje za ugotov- 
ljenega, predstavlja tudi pomembno skrajšanje celotnega razlastitvenega po- 
stopka,'kar bo v končni fazi pripomoglo k neposrednemu obvladovanju more- 
bitnega stihijskega delovanja materialnega razvoja družbe na področju ure- 
janja zamljišč. To pa pomeni med drugim tudi uresničevanje ciljev, oprede- 
ljenih v stališčih, sklepih in priporočilih za oblikovanje in izvajanje prostorske, 
urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji, ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije. 

Iz novih osnov izhajajo tudi določbe o odškodnini. Ustavni pojem pravične 
odškodnine opredeljuje zakonski osnutek kot korist, ki jo je imel prejšnji 
lastnik od nepremičnine, pri tem pa določa, da ne mora biti osnova za do- 
ločitev odškodnine korist, ki je posledica neposrednega ali posrednega vlaga- 
nja družbenih sredstev v to nepremičnino. Načelo pravičnosti zahteva pri tem 
na eni strani individualizacijo določene odškodnine, kar lahko pomeni za raz- 
laščenca tudi izjemno povečanje odškodnine, po drugi strani pa tudi upošte- 
vanje vlaganj, ki razlaščancu ne pripadajo. 

Koristi, ki izhajajo iz posameznih vrst nepremičnin, se razlikujejo. Zato 
tudi osnutek loči pri odškodnini različne vrste nepremičnin, med zemljišči pa 
še posebej kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča. ^ 

Osnova za določitev odškodnine za kmetijska oziroma gozdna zemljišča je 
še vedno tržna cena. Kmetje so zaščiteni s splošnimi določbami o* odškodnini 
in z določbami zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Stavbna zemljišča praviloma niso v pravnem prometu. Od prometa last- 
ninske pravice na stavbnem zemljišču praviloma ni koristi. Korist stavbnega 
zemljišča se izraža predvsem v možnosti gradnje. Razlaščenec naj bi torej kot 

7 
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korist, ki jo daje stavbno zemljišče, prejel odmero v taki višini, da bi lahko 
z njo kril ustrezni del kupnine za določeno novo stanovanjsko površino. 

Kar zadeva vprašanje ustrezne odškodnine za primer prisilnega prenosa 
nepremičnin med družbenimi pravnimi osebami, prav tako velja načelo, da ima 
tudi družbena pravna oseba za odvzeto nepremičnino pravico do ustrezne od- 
škodnine, pri čemer pa ne smemo razumeti pod pojmom ustrezna odškodnina 
tržne cene zemljišča. 

Družbeni pravni osebi pripada za odvzeto zemljišče načeloma odškodnina 
le za vložena sredstva in delo. Le če je zemljišče pogoj za delo, gre družbeni 
pravni osebi taka odškodnina, ki zagotavlja, da se pogoji dela ne bodo po- 
slabšali. 

Enako načelo velja tudi glede odškodnine za odvzeto poslovno stavbo ali 
poslovni prostor. Novost zakonskega osnutka je predlog za učinkovitejše pravno 
varstvo družbene lastnine, ki se kaže v tem, da ima javni pravobranilec mož- 
nost, da se s pravnimi sredstvi vključuje vselej in povsod tam, kjer je druž- 
bena lastnina lahko oškodovana, to je pri sklepanju sporazumov o odškodnini 
pred upravnim organom ter pri določanju odškodnine pred sodiščem. 

Menimo, da smo s predloženim osnutkom opredelili vprašanja, ki se po- 
javljajo v zvezi z razlastitvijo in prisilnim prenosom nepremičnin v družbeni 
lastnini, skladno s stališči, ki so bila sprejeta ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona. 

Zato predlagamo zboru, da predloženi osnutek zakona sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Osnutek zakona so obrav- 
navali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja in Zakonodaj no-pr a vna komisija. Vsi so dali po- 
ročila. 

Z dopisom z dne 18. 5. 1979 smo prejeli tudi poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem so vsebovana stališča, 
ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor na podlagi drugega odstavka 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zbor obveščam, da so k tej točki dnevnega reda 
oddali razpravo oziroma pripombe delegati iz 15. okoliša Škofja Loka, 9. 
okoliša Idrija, 11. okoliša Kranj in 30. okoliša Kamnik. 

Besedo ima tovariš Drago Dolinar, delegat za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 35. okoliš, LjubljananBežigrad! 

Drago Dolinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Uvodoma bi se opravičil, ker bo moja razprava nekoliko daljša. Skupini de- 
legatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, sta na sestanku dne 21. 5. 1979 ob obravnavi gradiva za 18. sejo 
Zbora občin in 19. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije spre- 
jeli naslednje pripombe k osnutku zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini. 

Določbe petega odstavka 1. člena niso nikjer podrobneje obdelane v za- 
konu. Mnenja smo, da bi za te pravice veljalo uzakoniti enaka načela, kot 
veljajo za ugotavljanje splošnega interesa oziroma za razlastitev nepremičnin v 
zasebni lastnini. 
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Glede na dopolnitev prvega odstavka 6. člena, da se po tem zakonu ne 
šteje, da potrebuje družbena pravna oseba nepremičnino za svojo dejavnost, 
če jo potrebuje za graditev objektov za prodajo ali za prenos na drugo druž- 
beno pravno osebo, bi bilo koristno, da se ta odstavek dopolni tudi z določbo, 
da se v takem primeru tudi ne more skleniti pogodba namesto razlastitve. S 
tem bi se izognili možnosti izigravanja tega predpisa. 

Se vedno štejemo za priporočljivo, da se status razlastitvenega upra- 
vičenca v mestih in naseljih mestnega značaja prizna samo občini. 

V zvezi s spremembo 55. teze oziroma sedanjega 11. člena se ponovno skli- 
cujemo na pripombe Izvršnega sveta, ker menimo, da bi razlastitveni upra- 
vičenec moral nositi le koristne stroške, ne pa tudi tiste, ki nastanejo zaradi 
večkratnih cenitev na zahtevo razlaščencev. Tudi to je eden izmed razlogov, 
zakaj so odškodninski postopki tako dolgotrajni. 

Ne strinjamo se z varianto k drugemu in tretjemu odstavku 14. člena, 
ker menimo, da je sedanja in predvidena ureditev v tretjem odstavku v skladu 
z aktom o ugotovitvi splošnega interesa. Pri tem ponovno poudarjamo, da 
vztrajamo pri stališču, da tudi sedanja odločba skupščine občine nima značaja 
upravnega akta, temveč je to materialni akt. Enako stališče je zastopal tudi 
tovariš Pavle Zupančič, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije v svojem 
referatu na posvetovanju v Portorožu aprila 1978. 

Tudi ni mogoče sprejeti stališča iz obrazložitve na strani 6, da gre pri 
ugotovitvi splošnega interesa z aktom izvršnega sveta skupščine občine za 
konkretno odločanje in poseg občanov v lastninsko pravico. Kolikor bi bilo 
tako stališče pravilno, bi morala na podlagi takega akta prenehati lastninska 
pravica na nepremičnini, kar pa se dejansko realizira šele z odločbo upravnega 
organa o razlastitvi nepremičnine. 

Prav tako bi se po isti logiki moralo šteti, da pomeni tudi odločitev skup- 
ščine občine pri sprejemanju zazidalnih in drugih urbanističnih načrtov poseg 
občanov v lastninsko pravico, česar pa se ne trdi v primeru, ko skupščina 
občine sprejme odlok o prenehanju lastninske pravice na zemljišču po zakonu o 
prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za 
kompleksno graditev, pa čeprav nedvomno gre za tak poseg. 

Kljub temu pa naj bi zagotovili prizadetim strankam v razlastitvenem 
postopku dvakratno sodno varstvo, medtem ko v primerih po prej navedenem 
zakonu izrecno izključujemo še celo enkratno sodno varstvo, ker zoper odločbo 
upravnega organa o odvzemu zemljišča iz uporabe ni upravnega spora. Mnenja 
smo, da komentar ni potreben, saj gre očitno za tendence, ki skušajo zavreti 
pridobivanje zemljišča, potrebnega za gradnjo v družbeni lastnini s tem, da 
se postopki podaljšujejo, na ta način pa prisilijo investitorji, da sklepajo po- 
godbe namesto razlastitve v nasprotju s predpisi o odškodnini. 

Zato vztrajamo, da bi bilo potrebno črtati varianto k drugemu in tretjemu 
odstavku 14. člena in varianto k 15. členu, tretji in četrti odstavek 15. člena 
pa naj bi se nadomestila z določbo, da je odločba skupščine občine njen ma- 
terialni akt. Prav tako pa bi se moral črtati tretji odstavek 22. člena. 

Glede roka po drugem odstavku 23. člena smo mnenja, da bi bilo bolj 
prav določiti rok v odvisnosti od pravnomočnosti lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja kot je predlagal tukajšnji Izvršni svet. Smo pa za variantni predlog. 

Glede opredelitve pojma pravična odškodnina v 20. členu vztrajamo pri 
pripombi tukajšnjega Izvršnega sveta pod 13. in 14. Mnenja pa smo, da moramo 
pod pojmom pravična odškodnina razumeti takšno odškodovanje razlaščenca, 

7» 
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ki mu zagotavlja, da se njegovi pogoji za življenje in delo ne bodo bistveno 
poslabšali. Zato gre bolj za povrnitev utrpele škode kot pa za plačilo koristi, 
ki jo je imel razlaščenec od nepremičnine. Dikcija ustave Socialistične republi- 
ke Slovenije napotuje na pojem vrednosti, kar bi kazalo na to, da se pri določa- 
nju pravične odškodnine izhaja predvsem iz vrednosti nepremičnine. To je 
predvsem pri zemljišču, ki ga je razlaščenec do razlastitve obdeloval, tržna cena 
pa pri zemljišču, ki ga je uporabljal kot funkcionalno zemljišče objekta, izraču- 
nana po posebej določenih kriterijih; pri stavbah pa prav tako njihova vred- 
nost, izračunana po posebej določenih kriterijih. Pri stavbah pa se ne bi smela 
upoštevati tista njihova vrednost, ki je posredno ali neposredno posledica vla- 
ganja družbenih sredstev, če sam razlaščenec k tej vrednosti ni ničesar pri- 
speval. 

Če analiziramo posledice, ki bi lahko nastale zaradi dosledne uporabe 
prvega odstavka 29. člena, bi lahko prišli tudi do zaključka, da na primer 
prejšnji lastnik razlaščenega kmetijskega zemljišča nima nobene koristi od 
takšnega zemljišča, ki ga sploh ni obdeloval, čeprav je zaradi svoje lastninske 
pravice moral redno plačevati družbene dajatve. Ali naj bi potem tudi tak- 
šnemu poprejšnjemu lastniku pripadala enaka odškodnina kot tistemu, ki je 
zemljo obdeloval? Splošno znano dejstvo je, da tudi lastnik stanovanja, v 
katerem stanuje drug imetnik stanovanjske pravice, nima od takega stanovanja 
nobene posebne koristi, nasprotno, često najemnina ne zadošča niti za redno 
vzdrževanje stavbe in plačilo davščin. Zato smo mnenja, da pojem pravične 
odškodnine v 29. členu ni ustrezno opredeljen in obdelan. Zato bi bilo bolje 
prvi odstavek črtati kot pa ohranjati sedanjo dikcijo, v drugem in tretjem od- 
stavku pa pojem koristi nadomestiti s pojmom vrednosti ter zato tudi oblikov- 
no spremeniti sedanji tretji odstavek. 

Ob tem še posebej opozarjamo, da ustava ne zahteva, da je povečana vred- 
nost posledica vlaganja družbenih sredstev v razlaščeno nepremičnino, kot se 
navaja v drugem odstavku, kar bi se morailo uskladiti. Menimo, da bi bilo pri- 
merno, da se ta člen ustrezno dopolni z določbo sedanjega 46. člena zakona o 
razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe. Ponovno poudarjamo, 
da mora biti poslabšanje pogojev za življenje in delo bistveno, ker se le tedaj 
v smislu drugega odstavka 29. člena ustave Socialistične republike Slovenije 
tak kriterij lahko uporabi, ne pa vselej. 

Ne strinjamo se z določilom drugega odstavka 34. člena, sedaj veljavnega 
drugega odstavka 51. člena, po katerem upravni organ, pristojen za razlastitve, 
lahko v nujnih primerih dovoli razlastitvenemu upravičencu, da sme na raz- 
laščenem zemljišču začeti z deli, še preden dozorijo prispevki ali plodovi. 
Noben premoženjsko-pravni organ ni pristojen za izdajo odločb o dovolitvi 
del, saj je zato vedno pristojen upravni organ za gradbene zadeve. Postopek 
pri premoženjsko-pravnem organu se konča z izročitvijo zemljišča v posest 
razlastitvenemu upravičencu v izvršilnem postopku. Zato menimo, da bi se to 
določilo moralo ustrezno spremeniti, dodati pa bi morali, da mora upravni 
organ za gradbene zadeve pred izdajo dovoljenja za delo opraviti zavarovanje 
dokazov, ki bi bili potrebni v postopku za določitev odškodnine, če takih po- 
datkov nima že premoženjsko-pravni organ v spisu. 

Iz obrazložitve, ki izhaja iz pojma koristi in ki je opredeljena v 29. členu, 
ne razberemo drugega kot to, da je korist, ki jo daje kmetijsko zemljišče, dru- 
gačna od koristi, ki jo daje stavbno zemljišče. Če pa izhajamo iz določbe 
prvega odstavka 37. člena, da se odškodnina za razlaščeno kmetijsko zemljišče 
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določi po tržni ceni kmetijskega zemljišča, ni razumljivo, kako naj bi se 
dokazovala večja korist v smislu 4. odstavka tega člena. Močno pa dvomimo, 
da bi to bil izpad dohodka, ki bi ga razlaščenec utrpel zaradi zmanjšanja mož- 
nosti pridobivanja na preostalem zemljišču, kar je urejeno s 13. členom zakona 
o kmetijskih zemljiščih. Zato menimo, da bi se 4. odstavek 37. člena moral 
črtati. 

V tej zvezi želimo opozoriti še na poseben primer, ki nastane pri razla- 
stitvi zemljišča, na katerem se opravlja vrtnarska dejavnost. V naši praksi 
imamo primer, ko je sodišče iz naslova tržne cene kmetijskega zemljišča in 
nadomestila po zakonu o kmetijskih zemljiščih priznalo prejšnji lastnici tako 
odškodnino, da znaša približno za 3500 m2 zemljišča okoli 1 000 000 dinarjev 
kar bi zneslo skoraj 300 dinarjev za m2. Tako visoko določena odškodnina se 
prav gotovo ne more šteti za pravično odškodnino, saj omogoča prejšnji last- 
nici, da z obrestmi odškodnine ustvarja večji dohodek, brez kakišnegakoli 
lastnega dela, kot bi ga sicer z osebnim delom ustvarjala na celotnem zemljišču. 
Zato menimo, da bi morali v tem zakonu posebej določiti kriterije za določitev 
odškodnine za vrtnarska zemljišča. 

Ne drži trditev iz obrazložitve, da se z določbami 38. člena osnutek približa 
pojmu stavbno zemljišče iz veljavnega zakona, ki je dokaj ozek. V prvi ali- 
nei prvega odstavka tega člena se namreč kot stavbno zemljišče opredeljuje tudi 
zemljišče, za katero se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
To pa je tako zazidano stavbno zemljišče, na katerem stojijo stanovanjske 
hiše, garaže, poslovne stavbe in podobno, kO't tudi nezazidano stavbno zemljišče, 
za katero pa ni nujno, da je komunalno opremljeno, saj za tako opredelitev 
zadošča, da je sprejet, za tako območje zazidalni načrt ali pa izdana lokacijska 
odločba. 

Višina nadomestila, ki se sedaj plačuje v občini Ljubljana-Bežigrad znaša, 
v odvisnosti od vrste objekta, od cone, v kateri objekt stoji, od 0,22 dinarja 
do 1,25 dinarja na m2 tlorisne površine objekta, za nezazidano stavbno zemljiš- 
če pa od 0,10 dinarja do 0,31 dinarja za m2. Ob upoštevanju, da bi se tako vsa 
zemljišča, ki bi prešla v družbeno lastnino na podlagi odloka o prehajanju last- 
ninske pravice, morala opredeliti kot stavbna zemljišča, bi sedanja izjema po- 
stala pravilo, saj bi se za vsa taka zemljišča morala plačevati odškodnina za 
stavbno zemljišče. 

Osnovo za izdajo odloka o prenehanju lastninske pravice predstavlja 
namreč zazidalni načrt, ki je osnova za odmero nadomestila za nezazidano 
stavbno zemljišče. Zato je to določilo obvezno treba črtati, saj se zaradi njegove 
uporabe bistveno kršijo določila tretjega odstavka 99. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije. 

Iz navedenih razlogov se tudi ne strinjamo z varianto v 38. členu. 
Mnenja smo, da bi morala ;skupščina občine v istem roku določiti tudi 

povprečno gradbeno ceno za preteklo leto in ne le odstotek, kot se določa v: 

39. členu. 
Iz obrazložitve ni razvidno, kaj se razume pod pojmom ustrezna odškod- 

nina v primerih 27. člena ustave Socialistične republike Slovenije, ki podrob- 
neje opredeljujeta pojem le v zvezi z zemljišči in drugimi naravnimi bogastvi, 
ne pa tudi glede poslovnih stavb ali poslovnih prostorov. Kljub temu menimo,: 
da temu pojmu bolj ustreza varianta k 45. členu ter zato podpiramo variantni 
predlog. 
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Ker gre v primeru sporazuma po 47. členu dejansko za poravnavo med 
strankama, bi bilo koristno, da se v tretjem odstavku doda, da mora upravni 
organ opozarjati na nujne pravice in obveznosti tudi po določbah zakona o 
splošnem upravnem postopku, še posebej po drugem odstavku 37. člena. 

Mnenja smo, da določba drugega odstavka 53. člena oziroma drugega od- 
stavka 61. člena sedanjega zakona ne ustreza pojmu pravične odškodnine ter 
bi jo bilo potrebno uskladiti tako, da bi razlastitveni upravičenec moral pla- 
čati prejšnjemu lastniku obresti le za čas od predčasne izročitve razlaščene ne- 
premičnine pa do pravnomočnosti odločbe o razlastitvi ali pa podrejeno povr- 
niti škodo, ki je nastala prejšnjemu lastniku zaradi take predčasne izročitve v 
posest. 

Zaradi morebitne nejasnosti pri izvajanju 61. člena menimo, da je primer- 
na dopolnitev, da se določbe o postopku za razlastitev oziroma za prisilni pre- 
nos nepremičnin v družbeni lastnini uporabijo v primeru, ko še ni izdana od- 
ločba o razlastitvi, določbe o odškodnini pa uporabijo prav tako v primerih, 
ko še ni izdana odločba o odškodnini. Primer, ki se navaja v osnutku, bi se 
lahko razložil tudi tako, da se še nepravnomočna odločba o odškodnini odpra- 
vi in zadeva vrne v ponovni postopek premoženjsko-pravnemu organu. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tine 
Breskvar, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijske dejavnosti, 2. 
okoliš, Ljubljana-Moste-Polje. Prosim! 

Tine Breskvar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina je na svoji seji obravnavala osnutek zakona o razlastitvi in poobla- 
stila delegata, da na seji zbora posreduje naslednja stališča in pripombe: 

K 29. členu: Ob tako posplošenih kriterijih in postopku za razlastitev, kot 
ga predlaga osnutek, se upravičeno poraja vprašanje o socialni varnosti tistih 
delovnih ljudi — kmetov, ki z razlastitvijo izgubijo celotno kmetijo. Kaj naj 
v tem primeru predstavlja pravična odškodnina? Ko namreč kmet razlaščenec 
v celoti zgubi možnost za pridobivanje dohodka, in to trajno. Na delegacijo 
prihajajo pripombe in vprašanja, zlasti ker živimo v mestni občini. So kmetje, 
ki so v celoti razlaščeni. Sedaj nimamo še sistemskih rešitev. Ljudje pravijo, 
daj denar v banko, pa boš od obresti živel oziroma od glavnice. Menim, da to 
ni rešitev niti načelna ureditev za našo socialistično skupnost. Inflacija v dolo- 
čenem času razvrednoti denar, prizadeti pa postanejo socialni problem. Me- 
nim, da bi morali za take primere sprejeti sistemske rešitve. Naša družba je le 
dosegla določeno stopnjo materialnega in socialnega razvoja in ne bi smela 
ustvarjati sodobnih hlapcev Jernejev, če se lahko tako izrazim. 

Zakon o preživninskem varstvu kmetov je sprejet. Prinesel je rešitve v tej 
smeri vendar postavlja starostno mejo 65 let. Noben investitor pa ne bo čakal, 
da bo kmet dosegel 65 let in mu bo šele potem odvzel zemljo. 

K 37. členu: V tretjem odstavku naj se navede kot investicija, ki je po- 
membna za trajno izboljšanje kmetijskih zemljišč, tudi nasipavanje zamočvi- 
rjenih zemljišč. To je bolj lokalni problem. Problem pa je. Namreč na barju 
so nekateri kmetje iz močvirja z nasipavanjem ustvarili dobra zemljišča. Taka 
zemljišča so seveda zelo privlačna tudi za graditelje, ker so že izboljšana, so 
nasuta, in ko pride do razlastitve, je v največjih primerih težava, ker kmetu 
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vloženega dela in sredstev v nasipavanje ne priznajo. Zato menimo, da naj 
zakon uredi tudi take primere. 

K poglavju IV, odškodnina za stavbe: Osnutek določa postopek za stano- 
vanjske in poslovne stavbe, za kmetijske zgradbe pa ne. Zato predlagamo, da 
se dopolni 13. člen zakona o kmetijskih zemljiščih v tem smislu, da določ- 
be tega člena veljajo tudi za kmetijska poslopja. V konkretnih primerih v raz- 
lastitvenih postopkih pravzaprav ni nobene določbe, na osnovi kakšnih načel 
naj se obravnavajo kmetijske zgradbe. Po našem mnenju bi morala biti enaka, 
kot so za kmetijska zemljišča, ki skupaj s kmetijskimi zgradbami predstavljajo 
kmetijo kot celoto. 

Še vprašanje, kaj je pravična odškodnina. Vsiljuje se določena primerjava. 
Zakon navaja, da je udeležba zemljišča v povprečni gradbeni ceni 1%. To se 
pravi, da je zelo simbolična. Tudi v primeru, če ne bi kmetu nič plačali, se bi- 
stveno cena gradnje ne bi spremenila. Zato menim, da je v tem primeru od- 
škodnina za zemljišča skoraj simbolična. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima Miloš Metlikovič, delegat za Zbor združenega dela s področja držav- 
nih organov, 1. okoliš, Ljubljana-Center. 

Miloš Metlikovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša konferenca delegacij oziroma skupina delegatov je razpravljala o 
osnutku zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini zelo podrobno ter oblikovala različna mnenja in stališča. Kljub temu 
smo želeli predlagatelju osnutka zakona posredovati nekaj pripomb, katere 
sem oddal v pismeni obliki. 

Dodatno bi želel opozoriti še na 60. člen, po katerem se z denarno kaznijo 
kaznuje za prekršek razlastitveni upravičenec, ki plača lastniku hiše ali posa- 
meznega dela stavbe, ki sta bila zgrajena brez predpisanega dovoljenja pristoj- 
nega organa, odškodnino. 

Menim, da bi bilo potrebno pri določitvi denarne kazni opredeliti tudi do- 
ločene omejitve. Znano je namreč, da štejejo gradnje pred letom 1954 v dru- 
gačno zvrst, kajti v tem času se ni zahtevalo za objekte gradbeno dovoljenje. 
Navedeno sem povzel iz članka, ki je bil objavljen v listu Občan in ki opozarja 
na tovrstno problematiko v celjskem območju. 

Menim, da bo prišlo do težav pri izselitvi občanov iz takih objektov, zlasti 
tistih, ki jih je potrebno podreti na hitro, sporazum pa je možen samo na 
podlagi pogodbe. 

Postavlja se vprašanje, zakaj naj bi razlastitvenemu upravičencu, ki pla- 
ča lastniku hiše v izrednih primerih odškodnino, čeprav je bil objekt zgrajen 
brez predpisanega dovoljenja, naložili še posebno kazen, ker je že tako vsaka 
transakcija vezana na odločitev javnega pravobranilca. 

Glede na navedeno menim, da bi bila primerna naslednja dikcija: 
Z denarno kaznijo do 50 000 dinarjev se kaznuje za prekršek razlastitveni 

upravičenec, ki plača odškodnino lastniku hiše ali posameznega dela hiše, ki se 
je začela graditi po letu 1054 brez predpisanega dovoljenja pristojnega organa; 
z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pripombe k temu dokumentu 
je oddala tudi delegacija 38. okoliša, Ljubljana>-Šiška. 

Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Franc Kolmanič, delegat za 
Zbor združenega dela z gospodarskega področja, 16. okoliš, Maribor! 

Franc Kolmanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor je obrav- 
navala osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v dru- 
žbeni lastnini in sprejela naslednje pripombe: 

K 32. členu: Menimo, da bi bilo potrebno ta člen dopolniti z naslednjim 
novim odstavkom: »-Za hiše oziroma objekte, ki so vpisani v zemljiški knjigi 
in je nanje vpisana lastnina občana, se šteje, da so zgrajeni s predpisanim do- 
voljenjem pristojnega organa.« 

V zvezi z navedenim dajemo naslednjo obrazložitev: Podobno določilo gle- 
de odškodnine, kot ga predvideva 32. člen osnutka zakona o razlastitvi, je 
vsebovano v 50. členu zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice upo- 
rabe —• Ur. 1. št. 27/72, le da v sedanjem zakonu ni določila o nadomestnem 
stanovanju. 

Doslej je v praksi veljalo stališče, da pri hišah, ki so vpisane v zemljiški 
knjigi v A listu, bodisi tudi kot posebno zemljiško-knjižno telo in je nanje vpi- 
sana lastnina občana, ni potrebno posebej dokazovati, da je hiša zgrajena s 
predpisanim gradbenim dovoljenjem. Praviloma sedaj hiše ni mogoče vpisati 
v zemljiško knjigo, če ni bilo izdano predpisano' uporabno dovoljenje, za izda- 
jo tega dovoljenja pa je pogoj veljavno gradbeno dovoljenje. 

Pri stavbah, ki so starejše, zlasti tistih, ki so bile zgrajene že pred drugo 
svetovno vojno ali tudi prej, pa bi bilo zelo težko ugotavljati, ali je gradbeno 
dovoljenje izdano ali ne, saj so se lastniki hiš že menjali, pa tudi upravni or- 
gan nima arhiva izpred vojnih časov. 

Menimo, da naj velja, da je hiša zgrajena s predpisanim gradbenim dovo- 
ljenjem, če je vpisana v zemljiški knjigi in je tudi na njej vpisana lastninska 
pravica. Ta člen je potrebno dopolniti, ker se bodo sicer v praksi pojavljali 
dvomi, kar bo tudi oteževalo poslovanje. 

K 57. členu: Javni pravobranilec bi imel pri pregledu pogodbe, namesto 
razlastitve, tudi kontrolo nad tem, ali. so v zvezi z odškodnino upoštevana dolo- 
čila 32. člena tega zakona. 

Zato bi bilo nujno v tem členu določiti, da je potrebno javnemu pravo- 
branilcu predložiti tudi predpisano dovoljenje za graditev v izvirniku ali 
overjenem prepisu ali predložiti potrdilo pristojnega organa, da za gradnjo 
hiše oziroma objekta ni bilo predpisano dovoljenje oziroma izpisek iz zemlji- 
ške knjige, kolikor bi bila sprejemljiva naša pripomba k 32. členu. 

Obrazložitev: Ker se dogaja, da pride včasih do sklenitve pogodbe v zvezi 
z odškodnino tudi mimo zakona o razlastitvi, menimo, da naj bi bila tudi do- 
ločila o odškodninskih pogodbah v celoti pod nadzorom javnega pravobranilca, 
torej tudi določila, ki se nanašajo na odškodnine za črno grajene hiše. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ernest Lotrič, dele- 
gat za Zbor združenega dela z gospodarskega področja 15. okoliš, Skofja Loka, 
ki je pripombe že oddal in jih bo sedaj le obrazložil. 
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Ernest Lotrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, 15. okoliš, Škof j a Loka, ugotavlja 
naslednje: 

Vsi zbori Skupščine občine Skofja Loka so na svoji skupni seji dne 9. maja 
1979 obravnavali osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini in sprejeli pripombe k osnutku tega zakona. Pri- 
pombe smo posredovali predlagatelju zakona Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, v pismeni obliki pa tudi Zboru združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Vasilij Vulič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
22. okoliš! 

Vasilij Vulič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na svoji seji dne 22. 5. 1979 obravnavala osnutek za- 
kona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Sku- 
pina podpira prizadevanja predlagatelja, da je potrebno postopek razlastitve 
urediti na novo. Ob obravnavi posameznih določb pa smo oblikovali naslednje 
pripombe in predloge: 

14. člen: Predlagamo, da se sprejme osnovno besedilo tega člena. 
15. člen: V prvi vrsti tretjega odstavka bi bilo potrebno za besedilom 

»skupščine občine« vstaviti vejico in dodati besedilo »njenega izvršnega sveta- 
ali »Izvršnega sveta SR Slovenije-. Na koncu v drugi vrsti pa vejico zame- 
njati s piko, na začetku tretje vrste pa dodati besedo »odločbe-. 

Splošna pripomba: Skupina predlaga, da se v zakonu zaradi sprememb 
in dopolnitev ne citirajo številke uradnih listov in predpisov z ostalih pod- 
ročij, zato naj jih predlagatelj poskuša opredeliti kako drugače. 

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

1. Osnutek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini se sprejme. _ 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v stališčih 

Družbenopolitičnega zbora, poročilih skupščinskih teles m ostalih gradivih, ter 
predloge, ki so bili dani v današnji razpravi na seji zbora, tako v ustni kot 
v pismeni obliki. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa. 
(Nihče.) Ce nihče, prosim da o sklepu glasujemo. • 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? <1 delegat.) 

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

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici, z osnutkom 
zakona. . . . 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvrsni svet, ki je 
za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Doreta Do- 
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večarja, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje 
zadeve. Besedo ima tovariš Dovečar! 

Dore Dovečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V skladu z ustavo Socialistične republike Slovenije ureja Skupščina SR Slo- 
venije v okviru pravic in dolžnosti republike tudi vprašanja osebne izkaznice. 
To področje je sedaj urejeno v zakonu o osebni izkaznici, ki ga je potrebno 
uskladiti z zveznim zakonom o uvedbi enotne matične številke občanov. Ob tem 
pa je potrebno urediti še nekatera druga vprašanja, to je črtati drugi odstavek 
5. člena sedaj veljavnega zakona, ki določa, da se na željo občana vpiše v obra- 
zec osebne izkaznice krvna skupina občana, ker je po mnenju pristojnih or- 
ganov tak podatek v zdravstvu brezpredmeten. Poleg tega pa je potrebno tudi 
podaljšati rok za zamenjavo osebnih izkaznic, ki je potekel 4. 5. 1979. K za- 
menjavi le-teh pa nismo pristopili, ker še ni bilo rešeno vprašanje enotne ma- 
tične številke občana in bi tako morali občani dvakrat zamenjavati osebne 
izkaznice. Zaradi poteka navedenega roka predlagamo, da se prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita. 

Delegati se bodo morali odločiti, kaj naj vsebuje obrazec osebne izkaznice, 
možnost, da bi bil v njem prostor za vpis spremembe stalnega prebivališča 
oziroma spremembe naslova stanovanja, se pravi o obliki osebne izkaznice. 
Osebna izkaznica naj bi imela obliko knjižice, toda ne klasične, kot smo 
jo že imeli z vmesnimi stranmi. Po obliki naj bi bila podobna prometnemu 
dovoljenju ali pa naj ostane sedanja oblika osebne izkaznice, ki ne dopušča 
vpisa sprememb. Mi podpiramo obrazec osebne izkaznice, kjer je prostor za 
vpis spremembe stalnega prebivališča, saj menimo, da je to racionalnejše, tako 
za občane kot tudi za pristojne organe, kar so sprejela tudi vsa delovna telesa 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlagam, da zbor predlog za izdajo z osnutkom zakona sprejme. 

Predsednik Emil Tomažič: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga Skupščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu drugega odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer da se združita prva in 
druga faza, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo za- 
kona in osnutek zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu Izvršnega sveta? (Nihče.) Ce nihče, 
bomo o predlogu glasovali. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj prosim glasuje! (140 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En dele- 
gat). 

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

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni 
izkaznici, z osnutkom zakona, sta obravnavala Odbor za družbenopolitični 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Želita poročeval- 
ca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Miloš Metlikovič, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja državnih organov, 1. okoliš, Ljubljana- 
Center. Prosim! 
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Miloš M e 11 i k o v i č : Naša skupina ima samo eno pripombo. V dru- 
gem odstavku 1. člena naj se izpustita besedi »in prostor«, ker gre za ponav- 
ljanje. Doda pa naj se »in za vpis spremembe priimka-. Tako bi se besedi 
pravilno glasilo: »Obrazec osebne izkaznice vsebuje podatkeiz 2 m 3. cl 
zakona o temeljnih podatkih za osebno izkaznico (Uradni list SFRJ, st. 6 bi 
skozi 73), prostor za vpis matične številke občana, za vpis roka njene veljav- 
nosti za vpis spremembe stalnega prebivališča oziroma spremembe naslova 
stanovanja in za vpis spremembe priimka«. Zlasti pri ženskem spolu so spre- 
membe priimka pogoste zaradi sklenitve zakonske zveze. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati' 
(Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, obveščam zbor, da je skupina de e- 
gatov 31. okoliša, Domžale, v pismeni obliki oddala pripombe k predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici. 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oseb- 
ni izkaznici, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravi Izvrsn 
svet Skupščine SR Slovenije. ..... 

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

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklep - 
(Nihče.) Ce nihče, potem prosim, da o sklepu glasujemo. . 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na Podlog zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1978. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvrsni svet, ki je 
za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Vlada Tan 
četa, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun, ki bo podal uvodno obrazložitev. Prosim. 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Za- 
kon o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978 in zakon o spre- 
membah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 
1978 sta bila sprejeta na zborih Skupščine SR Slovenije 28. decembra 1977 m 
22. februarja 1978. ,, . 

Po zakonski spremembi je obseg predvidenih prihodkov m odhodkov pro- 
računa SR Slovenije za leto 1978 izhajal iz smernic srednjeročnega programa 
razvoja SR Slovenije v letu 1978, pri čemer se je obseg proračunske porabe 
na ravni republike gibal v resolucijsko določenih razmerjih v odnosu na stop- 
njo rasti družbenega proizvoda in narodnega dohodka. 

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1978 so bili prihodki proračuna 
SR Slovenije brez temeljnega davka od prometa proizvodov, doseženi v višini 
5.184,3 milijona dinarjev ali 111,1 % od predvidenih prihodkov, z vključitvijo 
prihodkov temeljnega davka od prometa proizvodov pa v višini 8.903,7 milijo- 
na dinarjev ali 107 %. V obseg vseh denarnih sredstev za leto 1978 se na pod- 



108 Zbor združenega dela 

lagi zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna za leto' 1977 vključujejo 
tudi nerazporejeni prihodki v višini 28,4 milijona dinarjev in najeto premostit- 
veno posojilo v višini 228 milijonov dinarjev, ki ga je SR Slovenija najela za 
plačilo obveznosti do kompenzacij, premij in regresov na področju kmetijstva 
in živjlstva, kar je bilo v skladu s pooblastilom v 36. členu zakona o proraču- 
nu SR Slovenije za leto 1378. Tako so znašali vsi razpoložljivi prihodki v letu 
1978 9.160,4 milijona dinarjev. 

Odhodki republiškega proračuna za leto 1978 so bili izvršeni v višini 
8887 milijonov dinarjev ali 108% od sprejetega plana. Razlika med realizira- 
nimi prihodki v višini 9.160,4 milijona dinarjev in izvršenimi dohodki v višini 
8.887 milijona dinarjev predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 
273,4 milijonov dinarjev. Od tega zneska pa odpade na prihodke od davka iz 
dohodka tozdov za leto 1978 223,2 milijona dinarjev, ki se po določbah 19. čle- 
na zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek 
iz dohodka tozdov v letu 1978 prenesejo v republiški proračun za leto 1979 
kot akontacija davčne vsote prihodkov za davek iz dohodka tozdov za leto 
1979. 

Tako ostane za razporeditev po predlogu zakona o zaključnem računu o iz- 
vršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1978 le še 50,2 milijona dinarjev, kate- 
rih znesek naj bi se razporedil v proračunu za leto 1979 na ustrezne postavke 
za pokritje nekaterih neodložljivih obveznosti, ki v letu 1978 niso bile v celoti 
poravnane in sicer : 

1. Za povečanje dopolnilnih sredstev občinam v višini 26 milijonov 
dinarjev, ker so sredstva, predvidena v proračunu za leto 1979, prenizka in ne 
bodo zadostovala za dopolnjevanje občin po kriterijih, ki jfh določa zakon o 
proračunu za leto 1979. 

Končna vsota potrebnih dopolnilnih sredstev občinam bo znana šele, ko 
bo izvršen in preverjen proračun akontiranih dopolnilnih sredstev za leto 
1978 z občinami. Iz tega proračuna bodo določene tudi akontacije za leto 1979, 
ob sodelovanju vseh resornih organov, ki preverjajo upravičenost zahtevkov 
občin za dopolnilna sredstva. 

2. Za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji se pred- 
laga 15,8 milijonov dinarjev. Ta vsota bo pomenila nadomestitev neizvršene 
porabe iz preteklega leta, saj so bili investicijski elaborati za manj razvita 
območja v SR Sloveniji predloženi šele v drugem polletju preteklega leta in 
upravičenosti zahtevkov komisija ni mogla podati pred zaključkom leta. 

Tako ta sredstva predstavljajo le prenos lanskoletne neizvršene obveznosti 
v leto 1979, ker po zakonitih predpisih vsa proračunska sredstva ob zaključku 
leta ugasnejo in se lahko obnovijo samo z zakonom o zaključnem računu, če 
so za to razpoložljivi viri. 

3. Za pokritje razlike v ceni trem slovenskim dnevnikom v višini 1,8 mili- 
jona dinarjev, kar pomeni le izvršitev plačila obveznosti po obračunu za leto 
1978, ker so bile v preteklem letu upravičencem nakazane le akontacije v vi- 
šini razpoložljivih sredstev v proračunu, tako da bo z zagotovitvijo tega zneska 
izpolnjena obveznost po obračunu za lansko leto do slovenskih dnevnikov. 

4. V tekočo proračunsko rezervo proračuna za leto 1979 pa naj bi še 
razporedilo 6,6 milijona dinarjev, ker je nujno zagotoviti sredstva za even- 
tualne kasnejše odločitve Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za dodelitev 
sredstev za namene, za katere v proračunu sredstva nišo bila zagotovljena. 
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Obveznost Socialistične republike Slovenije do prispevka federaciji, ki je 
v lanskem letu, vključno s spremembo zveznega proračuna, znašala 3.548 mili- 
jonov dinarjev, je bila v skladu z določili zakona' o financiranju federacije 
poravnana do 31. januarja letos iz priliva temeljnega davka od prometa pro- 
izvodov v višini 3.487,6 milijona dinarjev ali 98,3%, in v višini 6,4 milijona 
dinarjev ali 1,7 % iz priliva temeljnega davka od prometa proizvodov v času od 
1. februarja do 7. februarja 1979. 

Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi republiškega proračuna 
za leto 1978 je pregledala Služba družbenega knjigovodstva in ugotovila, da 
je pripravljen v skladu z zveznimi in republiškimi predpisi. Predlog zakona so 
obravnavali vsi pristojni odbori in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. Izvršni svet sprejema redakcijski amandma, ki ga je posredovala 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v svojem proročilu. 
Izvršni svet predlaga, da zbor predlog zakona o zaključnem računu za leto 
1978 sprejme v predloženem besedilu, ob upoštevanju amandmaja Zakonodajno- 
pravne komisije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu 295. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem popstopku. Razlogi za hitri 
postopek so navedeni v dopisu Izvršnega sveta. Zeli kdo razpravljati o predlogu 
Izvršnega sveta? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, prosim, da glasujemo o predlogu Izvršnega 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (139 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta, da se 
zakon obravnava po hitrem postopku. 

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

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti. (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarisica Slavka Jerman, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center! 

Slavka Jerman: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov 36. okoliša s področja gospodarstva je med 
drugim obravnavala tudi sredstva, ki so bila v letu 1978 dodeljena za znan- 
stvenoraziskovalne dejavnosti. V obravnavi inas niso zanimale višine dodelje- 
nih sredstev, ker te višine niso tolikšne, da bi jih lahko obravnavali kot poseb- 
no kategorijo. Pač pa predvsem naloge, kot so oblikovanje modela za enotno 
vrednotenje delovnih mest, anketa o osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke v samoupravnih splošnih aktih temeljnih organizacij združene- 
ga dela in makro projekcija dolgoročnega razvoja kadrov v SR Sloveniji do 
leta 1980. Vse te naloge so naštete na strani 17 predlaganega zakona. 

Vse te naloge so neposredno povezane z uresničevanjem družbenega dogo- 
vora o kadrovski politiki SR Slovenije, družbenega dogovora o oblikovanju in 
izvajanju kadrovske politike v območju ljubljanskih občin, o izvajanju zakona 
o združenem delu in zakona o delovnih razmerjih in še bi lahko naštevali 
zakone in naloge, ki izhajajo iz teh zakonov. 
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Prav iz naslova uresničevanja tako pomembnih nalog delegati predlagamo, 
da raziskovalne institucije v dogovorjenih rokih izvršijo prevzete naloge, ker 
jih v združenem delu nujno potrebujemo pri oblikovanju splošnih samouprav- 
nih aktov s tega področja. 

Neizdelan sistem dopušča v združenem delu različna tolmačenja. Srečujemo 
se s pojavi prilagajanja modelov številnim subjektom, pri čemer niti ne upo- 
števajo družbeno dogovorjenih oblik za,posamezna dela in naloge. Višino oseb- 
nih dohodkov pa žal v takem neizdelanem sistemu oblikujejo posamezniki, tudi 
na račun centra moči ter na škodo tistih, ki si v združenem delu najbolj pri- 
zadevajo za uresničevanje družbenopolitičnih ciljev. Ta želja izhaja prav iz 
temeljne delegacije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišica Jermanova, ali se zadovoljite s 
tem, da vam pismeno posredujemo odgovor na postavljeno vprašanje! (Da.) 

Želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Marjan Koritnik, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš, Velenje! 

Marjan Koritnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 6. okoliša, Velenje, je na svoji seji dne 21. 5. 1979 ob- 
ravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slo- 
venije za leto 1978 in v zvezi s tem oblikovala naslednja stališča: 

Ob sprejemanju zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije za leto 1978 se je potrebno kritično spoprijeti z vsebinskimi problemi 
in pomanjkljivostmi, katerih odprava lahko prispeva k boljšemu obnašanju in 
ukrepanju pri realizaciji letošnjega proračuna. Iz predloženega zakona o za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna je jasno razvidno stanje v našem 
družbenem življenju. Gre za lagodnost splošne porabe ob drugih vrstah po- 
rabe nasproti gospodarstvu, tako glede pridobivanja kot trošenja sredstev, med- 
tem ko gospodarstvo le s težavo ustvarja sredstva za svojo reprodukcijo ali 
jih sploh ne more oblikovati zaradi prevelikih obremenitev. Omenjenih 
težav v splošni porabi ne zasledimo, saj so prihodki lanskega republiškega 
proračuna celo preseženi. Preseganje prihodkov, ki izvira iz previsoko postav- 
ljenih planskih osnov, je imelo za posledico povečanje odhodkov in s tem v 
mnogih primerih negospodarno trošenje sredstev, ker so bila pridobljena brez 
večjih težav. Pri ocenjevanju izpolnitve republiškega proračuna za lansko leto 
lahko poudarimo predvsem nezadovoljivo planiranje in zasledovanje plana 
ter ne dovolj racionalno trošenje sredstev. To je razvidno iz več postavk 
realiziiranega proračuna. 

Za redno dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti je bilo na primer 
v prvotnem planu predvidenih 1.730,4 milijona dinarjev, s poznejšimi spre- 
membami pa so bila ta sredstva povečana na 1. 837,6 milijona dinarjev, in to 
predvsem na račun osebnih dohodkov. Kljub temu, da so delavci in funk- 
cionarji republiških organov prejemali redno vsa ostala nadomestila v primeru 
sredstev sklada skupne porabe, večja kot v gospodarskih organizacijah, je 
ostalo neporabljenih sredstev za okoli 40 milijonov dinarjev, ki pa niso bila 
plod varčevanja. Navedeni podatki zgovorno pričajo o nezadovoljivem plani- 
ranju in ukrepanju. Primer ne dovolj racionalnega trošenja sredstev glede na 
gospodarsko situacijo, ki je bila lansko leto že dovolj jasna, pa lahko za- 
sledimo pri uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« in sredstev za ne- 
gospodarske investicije. Kolikor bi se republiški proračun sprotno prilagajal 
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možnostim združenega dela, bi marsikateri odhodek iz navedenih postavk 
odpadel, tako kot je združeno delo pri svojem poslovanju prisiljeno črtati 
izdatke, ki niso res nujni. Opozorili smo samo na nekatere probleme v zvezi 
z lanskim proračunom. Hkrati pa podajamo naslednje predloge: 

1 Glede na to, da se v -letošnji proračun prenašajo sredstva iz plačil 
davka iz dohodka tozdov v višini 223. 2,16. 530 dinarjev, menimo, da obstaja 
realna možnost, da v letošnjem letu davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela znižamo. Izvršni svet naj prouči to možnost, kot tudi možnost 
znižanja drugih virov in poda v potrditev ustrezen predlog. 

2. V republiški resoluciji za leto 1978 smo si zastavili nalogo varčevati tudi 
pri realizaciji republiškega proračuna. Stabilizacijski ukrepi v gospodarstvu, 
ki so že sprejeti ali so v fazi sprejemanja, narekujejo stabilizacijske ukrepe tudi 
v proračunski porabi. Zato naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v naj- 
krajšem času posreduje program varčevanja o izvajanju letošnjega proračuna. 

3. Fodobono kot se združeno delo vključuje v akcije za spremljanje re- 
zultatov dela in sprejemanja ukrepov ob periodičnih in zaključnih računih, 
je potrebno takšno akcijo izpeljati v proračunski porabi, torej tudi v reali- 
zaciji republiškega proračuna. Predlagamo, da se sprejme sklep o trimesečnem 
poročanju o izpolnjevanju republiškega proračuna. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in proračun! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
zvezi z razpravo o realizaciji nekaterih postavk republiškega proračuna moram 
povedati, da so osebni dohodki delavcev v državnih organih urejeni na osnovi 
sprejetih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. Nobena odločitev 
Izvršnega sveta in tudi drugih financerjev ni šla mimo tovrstnih odločitev, ki 
so bile izvršene predvsem v smeri valorizacije osebnih dohodkov v skladu z gi- 
banjem osebnih dohodkov v gospodarstvu. Upravni organi so sledili razvoju 
osebnih dohodkov ter valorizirali osebne dohdke, kar je povzročilo povečanje 
postavke za osebne dohodke. Res pa je, da so po podatkih, ki jih imamo, osebni 
dohodki delavcev državnih organov še vedno precej nižji od marsikatere druge 
panoge, tako da imamo velike težave prav v državnih organih z ustrezno za- 
sedbo del in nalog, zlasti zahtevnejših, kreativnih nalog, nalog za delavce s po- 
sebnimi pooblastili itd. 

Kar zadeva negospodarske investicije, imamo zakon, ki natančno opre- 
deljuje investicije v državnih organih in je realizacija šla v smeri izvajanja 
tega zakona za lansko leto. 

Kar zadeva varčevanje oziroma pozornost Izvršnega sveta pri opredelitvi 
proračunskih sredstev, naj opozorim zbor, da je ob izhodiščih za proračun, ki 
so bila obravnavana v tem zboru v lanskem letu, za letošnji proračun bila 
od prvotnih izhodišč do sprejetega proračuna opravljena temeljita revizija 
vseh postavk proračuna, kar je imelo za posledico znižanje postavk repub- 
liškega proračuna za 16 starih milijard. Vse to kaže, da je bil storjen intenziven 
napor Izvršnega sveta, da bi se splošna poraba v letošnjem letu uskladila z 
resolucijskimi okviri. 

Kar pa zadeva spremljanje izvajanja proračuna, moram poudariti, da pri- 
stojni republiški upravni organ, pristojen za proračun — Republiški sekreta- 
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riat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, redno mesečno poroča 
Izvršnemu .svetu o stanju proračuna, Izvršni svet pa redno, najmanj pa tri- 
mesečno obravnava izvajanje proračuna, dosežene prihodke in izvršene od- 
hodke republiškega proračuna in v skladu s tem sprejema ustrezne odločitve 
oziroma daje sugestije in stališča. 

Želim obvestiti zbor, da podatki, s katerimi razpolagamo za prve tri me- 
sece letošnjega leta oziroma prve štiri mesece tega leta kažejo, da obstajajo 
številne neporavnane obveznosti republiškega proračuna v višini nad 435 mili- 
jonov dinarjev in da bodo potrebni veliki napori, da bodo te obveznosti v 
okviru proračuna lahko v letošnjem letu realizirane. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Glede predlaganih kon- 
kretnih predlogov menim, da bi jih odstopili pristojnemu Odboru za finance 
našega zbora, ki bo te stvari proučil ter spremljal njihove priprave, po po- 
trebi pa o tem obvestil tudi Zbor združenega dela. 

Se zbor strinja s tako oblikovanim predlogom? (Da.) Želi še kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o redakcijskem amandmaju Zakonodajno-pravne 
komisije k 4. členu. 

Izvršni svet se z amandmajem strinja. Ali se strinja tudi Odbor? (Da.) 
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu 

sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi pro- 

računa SR Slovenije za leto 1978 v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi pro- 

računa SR Slovenije za leto 1978 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in sto- 
ritev, z osnutkom zakona. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen Izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika k tej in naslednji točki dnevnega reda določil tova- 
rišieo Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance, 
ki bo podala uvodno obrazložitev. Prosim! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
S predlogom za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev želi predlagatelj uskladiti veljavno republiško zakono- 
dajo o obdavčevanju meničnih kreditov z dogovorom o uskladitvi temeljev 
politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih 
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golic in njihovem dajanju v obtok, ki so ga sklenile republike in pokrajini ob 
koncu lanskega leta. 

V primerjavi s sedanjo ureditvijo sta predlagani dve spremembi, in sicer: 
1. Dopolnitev lestvice za obdavčitev meničnih kreditov, ki presegajo 50 

tisoč dinarjev. Davčna obremenitev meničnih kreditov do 50 tisoč dinarjev bi 
ostala enaka kot doslej. Za menične kredite od 50 do 260 tisoč dinarjev pa bi 
nekoliko znižali davek, medtem ko bi se pri meničnih kreditih, ki presegajo 
260 tisoč dinarjev, znesek davka nekoliko zvišal. 

2. Predlog vsebuje obdavčitev meničnih kreditov za uporabnike družbe- 
nih sredstev, kadar se za te uporabljajo menične golice za zavarovanje plačil 
pri vzpostavljanju medsebojnih dolžniško-upniških razmerij, zasnovanih na 
denarno-finančnih poslih. Navedena sprememba pa ne bo povzročila posebne 
obremenitve za te uporabnike, ker se v skladu z medrepubliškim dogovorom 
predlaga za menične kredite, dane družbenim pravnim osebam, uporaba 
enotne menične golice, določene za vrednost nad 10 tisoč do 15 tisoč dinarjev, 
ne glede na višino meničnega kredita. To pa pomeni plačilo davka od posamez- 
nega meničnega kredita le v znesku 20 dinarjev. V veljavi pa ostane še naprej 
dosedanja oprostitev plačevanja posebnega davka za menice, ki se izdajajo po 
zakonu o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev. 

V letu 1978 je znašal priliv posebnega republiškega davka od meničnih 
kreditov 4 milijone dinarjev. Ocenjujemo, da navedene spremembe ne bodo 
bistveno vplivale na priliv tega davka v bodoče. Po predlogu se namreč le 
drugače razvršča davčna obremenitev, in sicer tako, da bodo manj obremen- 
jeni menični krediti, ki jih je glede na višino tovrstnih kreditov največ. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu 
drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer, da 
se združita prva in druga faza tako, da se hkrati obravnavata in sprejemata 
predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Ima kdo k temu predlogu kakšno pripombo? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, 
da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj prosim glasuje! 
(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo> zakona in osnutek 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona z osnutkom zakona sta 
obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, z osnutkom zakona, se sprejme. 

8 
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2. Predlog zakona o spremembi zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

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

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

Če nihče, potem prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajam«'na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnov- 
na sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, z 
osnutkom zakona. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Tovarišica Milica Ozbič pa bo dala uvodno obrazložitev k temu predlogu za 
izdajo zakona! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Si- 
stem obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva je z zveznim zakonom 
načelno enotno opredeljen za vse uporabnike družbenih sredstev, vendar pa 
zvezni zakon omogoča republikam in pokrajinama, da glede obračunavanja 
amortizacije za osnovna sredstva organov in organizacij družbenopolitičnih 
skupnosti in državnih organov ter družbenopolitičnih in družbenih organizacij 
lahko sprejmejo odlok o amortizaciji za določeno dobo ali določijo nižje stopnje, 
kot jih za amortizacijo določa zvezni zakon. 

V skladu z navedenim je bilo obračunavanje amortizacije za osnovna 
sredstva organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih skup- 
nosti ter družbenopolitičnih in družbenih organizacij v Socialistični republiki 
Sloveniji s posebnim republiškim zakonom odloženo za leti 1977 in 1978. 

Predlagamo, da se vprašanje obračunavanja amortizacije v organih in or- 
ganizacijah družbenopolitičnih skupnosti, v krajevnih skupnostih in družbeno- 
političnih organizacijah za leti 1979 in 1980 uredi na enak način kot v preteklih 
dveh letih. To pomeni, da se odložitev obračunavanja amortizacije osnovnih 
sredstev pri navedenih uporabnikih družbenih sredstev podaljša še za dve 
leti, 1979 in 1980, torej do konca tekočega srednjeročnega planskega obdobja. 
Pri tem predlogu izhajamo iz sedanjih razmer v proračunih republike in občin 
glede na planska predvidevanja v letnih resolucijah in srednjeročnem planu. 

Z družbenim planom Socialistične republike Slovenije za tekoče srednje- 
ročno obdobje namreč niso predvidena posebna sredstva za amortizacijo pri 
navedenih organih in organizacijah, zato sredstva za ta namen tudi niso 
vključena v republiški proračun in ne v občinske proračune v teh letih. 
Morebitna dodatna vključitev teh sredstev v proračune, z rebalansi prora- 
čunov, bi pomenila tolikšno povečanje obveznosti za vplačevanje prihodkov v 
proračune, ki ga v okviru obstoječe resolucije in razmer v gospodarstvu ne bi 
bilo mogoče uresničiti. 

Tako bi bilo, na primer, samo za morebitno amortizacijo sredstev repub- 
liških organov in organizacij po stopnjah iz zveznega zakona potrebno za leto 
1979 zagotoviti v republiškem proračunu znesek, ki ustreza najmanj 1/3 pro- 
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računskih sredstev, namenjenih za osebne dohodke. Vključitev potrebnih sred 
stev za amortizacijo v občinske proračune pa bi seveda pomenila dodaten 
pritisk na sredstva republiškega proračuna, tudi za dopolnjevane občine, ker 
ta sredstva že doslej komaj zadoščajo za potrebe teh občin. ^ 

Glede na navedeno predlagamo, da se sprememba obstoječega republiškega 
zakona glede odložitve obračunavanja amortizacije v navedenih organih in 
organizacijah uveljavi do konca tekočega srednjeročnega planskega obdobja. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlaga Skupščini SR Slovenije, da predloženi zakon obravnava v smislu dru- 
gega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da se zdru- 
žita prva in druga faza postopka, torej da se hkrati obravnavata in sprejemata 
predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. Ima kdo kakšno pripombo k pred- 
logu Izvršnega sveta? (Ni pripomb.) 

Prosim, da se o predlogu Izvršnega sveta, ki predlaga združitev dveh faz 
postopka, izrečemo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (130 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona z osnutkom zakona sta 
obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav,na komisija, ki sta dala po- 

r°Cll2elita poročevalca Odbora in Komisije še dopolniti poročili? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima Oto Potisek, delegat za Zbor združenega 

dela s področja kmetijstva, 5. okoliš, Ptuj! 

Oto Potisek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za področje kmetijstva Zbora združenega dela Skupščine iz 5. 
okoliša, Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica, podpira predlog 
oddelka za gospodarstvo in finance Skupščine občine Slovenska Bistrica k 8. 
točki dnevnega reda ter daje naslednjo pripombo: 

Sprememba zakona naj se dopolni v tem smislu, da se za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1979 in 1980 obračunava 
amortizacija po nižjih stopnjah, kot jih za amortizacijo določa zvezni zakon. 

Obrazložitev: Z obrazložitvijo za spremembo zakona se v celoti ne strinja- 
mo. V letih 1977 in 1978, kot tudi v letu 1979, ko se amortizacija ne obračunava, 
so morale družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti in družbenopolitične 
organizacije nadomeščati dotrajana osnovna sredstva z novimi iz sredstev za 
nabavo opreme, ki so postavka v proračunu občine. V primeru, da bi v teh 
letih že obračunavali amortizacijo, bi lahko v ta namen porabili tudi sredstva 
amortizacije. Zato menimo, da bi se amortizacija lahko obračunavala v letih 
1979 in 1980 po nižjih stopnjah, kot jih dopušča zvezni zakon. Kolikor pa ob- 
staja problem v nerešeni razmejitvi lastništva osnovnih sredstev in ugotavlja- 
nju nabavne vrednosti, naj se sprememba zakona sprejme. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Enake pripombe kot de- 
legati 5. okoliša za kmetijsko dejavnost so nam pismeno posredovali tudi de- 
legati 18. okoliša gospodarskega področja, iz Slovenske Bistrice. 

8* 

/ 
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Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja 
amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona o spremembi zakona pripravi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 
skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predlog, ki smo ga slišali v razpravi 
na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (129 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o varnosti pomorske plovbe, z osnutkom zakona. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil tovariša 
Livija Jakomina, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja 
za promet in zveze, ki bo podal kratko uvodno obrazložitev. 

Liv i j Jakomin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Načela na katerih temelji nova pomorska zakonodaja, izhajajo iz številnih po- 
morskih konvencij, ki jih je ratificirala država in z njimi prevzela določene 
obveznosti, in prav tako na družbenih osnovah samoupravnega socialističnega 
sistema. 

Pomorsko gospodarstvo je s to zakonodajo dobilo potrebno pravno pod- 
lago za svojo dejavnost in osnovo za uspešno vključevanje v svetovni pomor- 
ski prostor. 

Zvezni zakon o pomorski notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77) 
obsega celotno pomorsko pravno problematiko, ki je bila do tedaj urejena v 
številnih zveznih zakonih in podzakonskih predpisih zveznih upravnih orga- 
nov. V skladu z ustavnimi normami o pristojnosti federacije in republik na 
podiočju pomorstva je vrsta vprašanj iz prejšnje zvezne zakonodaje pre- 
puščena republiki. Tako izhaja tudi iz 4., 6. in 19. točke 321. člena ustave SR 
Slovenije, po kateri je republika pristojna, da z zakonom uredi razmerja v 
zvezi z rabo in izkoriščanjem morja, luk in pristanišč, morsko plovbo ter 
varnost plovbe. Nekatera vprašanja so v Socialistični republiki Sloveniji že 
regulirana z zakonom o lukah (Uradni list, št. 7/77). 

Predloženi zakon O' varnosti pomorske plovbe zato ureja vprašanja, ki niso 
zajeta v zveznih predpisih in mednarodnih pomorskih konvencijah, predvsem 
pa ureja način in postopek delovanja pomorske inšpekcije, pravni režim 
čolnov, postopek dviganja potopljenih stvari in tako dalje. 

Osnovni narnen zakona je, da se uzakonijo tiste norme, ki so že desetletja 
veljale v našem pomorstvu in so bile regulirane v posameznih zveznih zakonih 
ter so zaradi ustavnih sprememb prešle v pristojnost republik. Zato zakon 
bistveno ne spreminja že uveljavljenega pravnega režima na morju niti ne uvaja 
novih obveznosti za občane in organizacije niti ne pooblastil upravnim orga- 
nom, ki niso bila že doslej utemeljena v zveznih predpisih. 
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Predlagatelj se strinja s pripombami, stališči in mnenji odborov k pred- 
logu za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe z osnutkom zakona in jih 
bo upošteval pri pripravi predloga zakona. 

Da ne bi nastala pravna praznina, na področju varnosti pomorske plovbe, 
predlagamo, da se zakon sprejme v dveh fazah, pri čemer se prvi dve fazi zako- 
nodajnega postopka združita. Hvalla. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kot smo slišali, predlaga Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije, da se zakon obravnava v smislu drugega 
odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer da se združita 
prva in druga faza, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za 
izdajo zakona in osnutek zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu Izvršnega sveta? Če nihče, prosim, 
da o predlogu glasujemo! Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, 
naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? {iNihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za 
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala poro- 
čili. Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe, 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 skupščinskih 
teles in v ostalih gradivih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa ? 
Kolikor ne, predlagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasu- 
je! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (iNihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za spre- 
membo 57. člena zakona o srednjem šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah 
za izobraževanje odraslih, 32. člena zakona o izobraževanju in usposabljanju 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 89. člena 
zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za pred- 
šolske otroke in 18. člena zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih 
razmerij. 

Predlog je predložila v obravnavo Zakonodajno-pravna komisija Skupšči- 
ne SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda dolo- 
čila tovarišico Bredo Kolarič, članico Komisije. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tova- 
riša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje. 

Z dopisom z dne 14. 5. 1979 smo prejeli sklep Ustavnega sodišča SR Slo- 
venije za začetek postopka za oceno ustavnosti določb 57. člena zakona o 
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srednjem šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah za izobraževanje odraslih in 
32. člena zakona o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju. Predlog je obravnaval Odbor za družbenoekonomske od- 
nose, ki je dal poročilo. 

Želi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, za- 

ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj upošteva predlog Zakonodajno- 

pravne komisije za spremembo določb 1. odstavka 57. člena zakona o srednjem 
šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah za izobraževanje odraslih, 3. odstav- 
ka 89. člena zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o vzgojno-varstvenih de- 
javnostih za predšolske otroke in 18. člena zakona o poklicnem izobraževanju 
in urejanju učnih razmerij pri pripravi zakona o usmerjenem izobraževanju, 
zakona o osnovni šoli in zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, na način, 
kot ga predvideva osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj predloži Skupščini SR Slove- 
nije tudi predlog za spremembo tretjega odstavka 32. člena zakona o izobraže- 
vanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Nih- 
če.) 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 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o financiranju in izgradnji objektov za obeleževanje zgodovinskih kra- 
jev in dogodkov v zvezi z bitko za ranjence na Neretvi. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Vlada Tan- 
ceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. Prejeli smo tudi družbeni dogovor o financiranju graditve objek- 
tov za zaznamovanje zgodovinskih krajev in dogodkov bitke za ranjence na 
Neretvi. Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija. Oba sta dala poročili. Z dopisom z dne 24. 4. 1979 smo pre- 
jeli tudi mnenje Republiške konference SZDL Slovenije in Zveze združenj bor- 
cev NOV Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita po- 
ročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi prosim besedo? Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem pred- 
log odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o financiranju in izgradnji objektov za obeleževanje zgodo- 
vinskih krajev in dogodkov v zvezi z bitko za ranjence na Neretvi. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pristopu SR Slovenije k dogovoru republik in avtonomnih pokrajin o uskla- 
jevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja celotnega prihodka držav- 
ljanov. 
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Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvrsni svet, ki 
ie za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določal tovansico Milico 
Ozbič članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance Z dopisom 
z dne 24. aprila 1979 smo prejeli tudi dogovor o usklajevanju temeljev sistema 
in politike obdavčevanja celotnega prihodka občanov. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želi) Poročevalca Odbora in Komisije prav tako ne. 

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

Dajem na glasovanje predlog odloka o pristopu SR Slovenije k dogovoru 
republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema in politike 
obdavčevanja celotnega prihodka državljanov. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvrsni svet. Za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil tovariša 
Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 

Zeli morda predstavnik predlagatelja dati uvodno obrazložitev k predlogu 
odloka? (Ne želi.) Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenopolitični 
sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali 
poročila. Želijo poročevalci odbora in komisij poročila še dopolniti? {Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrš- 
ke Republiškega senata za prekrške. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to' je na osnutek zakona 
o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa tretje etape 
investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih sredstev za regulacijo Do- 
nave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 1979 do 
leta 1983. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik m po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je za svojega predstavnika k tej točki, 15., 16., 17. in 18. ter 19. točki 
dnevnega reda določila tovariša Mirka Zlendra in tovariša Iva Klemenčiča. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta 
in republiško sekretarko zai finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta dala/ poročili. 
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Z dopisom z dne 14. 5. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne želi.) Poročevalca Odbora in Komisije? (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 določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa tretje 
etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih sredstev za regulacijo 
Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 
1979 do leta 1983. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Ne.) Prosim, da o njem glasujemo! (130 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (3 delegati.) 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 spremembah in dopolnitvah carinskega zakona. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil Andreja Sotelška, pomočnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance našega zbora in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Oba sta dala poročili. Z dopisom z dne 18. 5. 1979 smo 
prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli predstavnik de- 
legacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Poročevalca 
Odbora in Komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ivan Ka- 
strevc, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16 okoliš 
Maribor! 

Ivan Kastrevc : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah carinskega zakona ugotovila, da bi bilo nujno pri oprostitvah ca- 
rinskih dajatev upoštevati tudi uvoz opreme in naprav za zaščito zraka in člo- 
vekovega okolja. Po našem mnenju je potrebno oprostiti teh dajatev predvsem 
opremo in naprave, ki neposredno služijo tej zaščiti, za ostalo opremo in napra- 
ve s tega področja pa bi morale biti predpisane določene olajšave. 

Na osnovi te ugotovitve predlagamo dopolnitev 29. člena citiranega zako- 
na, tako da se v prvem odstavku 29. člena, na koncu predlagane nove 9. točke 
pika nadomesti z vejico in nato doda nova 10. točka, ki se glasi: 



19. seja 121 

»•Organizacije združenega dela in družbenopolitične organizacije za speci- 
fično opremo in naprave, njihove nadomestne dele in potrošni material, za 
uporabo te opreme, ki se ne izdelujejo pri nas in služi za neposredno zaščito 
čistosti zraka in človekovega okolja pred onesnaževanjem«. 

Nadalje predlagamo dopolnitev 28. člena osnutka zakona k 232. členu ca- 
rinskega zakona, ki naj se dopolni tako, da. se glasi: »Prosto carinsko cono 
ustanovi organizacija združenega dela, ki izkorišča luko oziroma pristanišče v 
kontinentalnem delu države, in organizacija združenega dela, ki se ukvarja s 
skladiščenjem carinskega blaga v tistih prometnih in gospodarskih središčih, ki 
imajo vsaj 4 milijone ton tranzitnega blaga. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Sla- 
vica Seifert, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 29. 
okoliš, Koper! 

Slavica Seifert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 29. okoliša z gospodarskega področja za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 18. maja 1979 obravna- 
vala predlagani osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega 
zakona. 

Pri obravnavanju osnutka smo delegati še posebej obravnavali tiste člene, 
ki zadevajo poslovanje delovne organizacije Luka-Koper. Na seji 20. aprila 
1979, ko smo bili seznanjeni s problematiko izvajanja sanacijskega programa 
Luke Koper ter s stališči in predlogi, ki so jih v zvezi s to problematiko spre- 
jeli zbori Skupščine občine Koper, smo delegati ugotavljali, da je luški kolek- 
tiv z notranjimi ukrepi in odrekanji dosegel v prvem letu sanacije s povečano 
produktivnostjo in z večjim obsegom dela izboljšanje finančnega rezultata 
poslovanja. 

Vendar so prvi meseci poslovanja v tem letu pokazali, da kolektiv sam, 
s svojimi napori, ne more zagotoviti trajne sanacije in razvoja Luke Koper. 
V tej zvezi smo delegati ugotavljali, da se ne uresničujejo oziroma se prepo- 
časi uresničujejo tisti ukrepi in naloge, s katerimi naj bi se Luki zagotovili 
nujni pogoji za nadaljnje delo, in da smo žal še vedno ostali le pri napisanih 
deklaracijah v gospodarskih resolucijah in dokumentih o prometni politiki ter 
da Luki še nismo zagotovili tistega mesta v našem celotnem slovenskem gospo- 
darstvu, ki bi ji zagotavljal objektivne prednosti, ki jih nudi pomorska pove- 
zava z drugimi deželami in kontinenti. 

Med sistemskimi ukrepi, ki jih mora naša družba zagotoviti za trajno sa- 
nacijo pomorskih luk, je še vedno nerešeni status proste carinske cone v lukah. 
Carinski predpisi so predvidevali, da se bo poleg klasičnih transportnih uslug 
v prosti carinski coni opravljala tudi industrijska proizvodnja blaga, ki bi 
zagotovila vezanost mednarodnih blagovnih tokov na naše luke in tako z bolj- 
šim izkoriščanjem luških kapacitet prispevala k povečanju prometnih, indu- 
strijskih, trgovskih in drugih dejavnosti. Vendar je praksa pokazala, da so 
zakonska določila o industrijski proizvodnji v prostih carinskih conah le de- 
klarativnega značaja in da veljavni predpisi tega dejansko ne omogočajo. V 
resnici so proste carinske cone v celoti izenačene z ostalim carinskim področ- 
jem, z izjemo nekaterih poenostavitev v carinskem postopku in neomejenega 
roka ležanja carinskega blaga v coni. 
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Za vse blago, ki se uvaža ali izvaža, ter za osnovna sredstva, reprodukcij- 
ski material, pogonsko gorivo in potrošni material, ki se uvažajo in so name- 
njeni za uporabo v prosti carinski coni, pa veljajo določbe carinskega zakona 
o rednem izvozu oziroma uvozu blaga. 

Poslovanje v prosti carinski coni je povezano z vsemi potrebnimi eviden- 
cami in dokumentacijo, torej s precejšnjimi stroški, ki jih ni moč pokriti z 
ustrezno gospodarsko dejavnostjo v coni, tako da poslovanje y prosti carinski 
coni povzroča le dodatne stroške. 

Izhajajoč iz geografskega položaja naše države, njenih obalnih prednosti 
in političnega ugleda, ki ga Jugoslavija uživa v neuvrščenih državah, bi bilo 
potrebno položaj prostih carinskih con pri nas izenačiti s položajem prostih 
carinskih con v drugih državah, da bi naše luke s tem postale toliko privlačne 
za te dežele, da bi lahko uresničili skupne načrte, ki so doslej odpadli prav za- 
radi boljših pogojev v lukah drugih držav. 

Pri obravnavanju položaja Luke Koper je potrebno še posebej opozoriti na 
bodočo prosto carinsko cono v Sežani, ki je predvidena z osimskim sporazu^ 
mom. Delegati menimo, da bi morali naše se vemo jadranske luke izenačiti v po- 
gojih poslovanja s tržaško luko, če ne želimo, da bodo postale povsem izolirane 

Dejstvo je, da prometna povezava z bodočo cono na Krasu Luko Koper 
povsem zaobide, da se namenjajo tržaški luki za njen razvoj in za povezavo z 
industrijsko cono na Krasu velika sredstva in da veljavna ureditev proste ca- 
rinske cone v tržaški luki vsebuje vse prednosti, o katerih smo prej govorili. 

Glede na ta dejstva je utemeljeno pričakovati, da bodo ne samo mednarod- 
ni tokovi blaga, temveč tudi blagovni tokovi jugoslovanskih organizacij zdru- 
ženega dela, ki bodo usmerjeni prek cone na Krasu, povsem zaobšli naše luke. 
Delegati naše skupine zato menimo, da bi morali veljavni carinski zakon do- 
polniti v taki meri, da bi Luki Koper zagotovil enakopravnejši položaj, pred- 
vsem s sosednjo tržaško luko. Predloženi osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah carinskega zakona žal teh sprememb ne vsebuje. Zato delegati pred- 
lagamo dve konkretni dopolnitvi: 

1. V prvem odstavku 235. člena naj se doda 3. točka, ki naj se glasi: 
»Skladiščiti domače blago, ki je namenjeno skladiščenju na podlagi dovoljenja 
carinarnice do 90 dni«. Dosedanja 3. in 4. točka naj bi postali 4. in 5. točka. 
S tako spremembo bi omogočili boljše izkoriščanje skladiščnih prostorov luke 
in bi luka opravljala tudi funkcijo javnih skladišč za gospodarstvo, ki gravitira 
k njej. 

2. 238. člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Osnovna sredstva, repro- 
dukcijski material, pogonsko gorivo in potrošni material, ki so namenjeni za 
uporabo oziroma porabo v prosti carinski coni, se vanjo uvažajo brez carine. 
Za blago, ki se uvaža in je namenjeno za široko porabo v coni v smislu 236. 
člena tega zakona, pa veljajo določbe tega zakona o rednem uvozu blaga. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Sprašujem delegate 7. okoliša s področja 
gospodarstva, iz Nove Gorice, in delegate 5. okoliša s prosvetno-kulturnega po- 
dročja, prav tako iz Nove Gorice, ali predlagate zboru pismeni prispevek ali 
želite ustno razpravljati o osnutku zakona? (Delegati predložijo pismeni pri- 
spevek.) Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Ce ne želi nihče več razpravljati, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnut u 
zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stalisou Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, v poročilih Odbora za finance m Zakonodajno- 
pravne komisije ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora m pripombe, ki so 
bile posredovane oziroma pismeno predane. 

3 Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik m 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. i 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega skle- 
pa? (Nihče.) Predlagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa gradnje o - 
iektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času od leta 1979 do leta 1983. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. . 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Franca Premka, pomočnika predsednika Re 
publiškega komiteja za promet in zveze. _ 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance m Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Z dopisom z dne 18. 5. 1979 smo prejeli stalisce 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Delegate iz Skupščine občine 
L j ubij ana-Center vprašujem, ali gre za pismeni prispevek ali pa želijo k tej 
točki razpravljati! (Predlagajo pismene pripombe.) Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne želi nihče besede, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: . 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za'financiranje programa gradnje 
objektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času od leta 1979 do leta 1983. 

2. K osnutku zakona daje zbor pismene pripombe, posredovane na seji 
Zfoora 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa. (JNe.) 
Če nihče, prosim, da o njem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (137 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? <1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej, 18. 
in 19. točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega 
sveta in republiško sekretarko za finance. 

Ker je osnutek zakona strogo zaupne narave, prosim predstavnike sredstev 
javnega obveščanja, da se ravnajo v smislu določb poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, ki določajo način ravnanja z akti, ki so označeni kot strogo zaupni. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Oba sta dala poročili. Prejeli smo tudi stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta 
prav tako ne. Poročevalca Odbora in Komisije tudi ne želita besede. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo. Ce ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa. 
(Ne.) Ce nihče, prosim, da o sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, nai 
prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se ie 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. to čko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o kritju tečajnih razlik po deviznih računih in deviznih hranilnih vlogah ob-, 
čanov za obdobje od 1. januarja 1975 do 30. septembra 1978. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija. Oba sta dala poročili. Z dopisom 15. 5. 1979 smo prejeli stališče 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Izvršnega sveta? (Ne.) Poro- 
čevalca Odbora in Komisije? (Ne.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o kritju tečajnih razlik po deviznih računih in deviznih hranilnih vlo- 
gah občanov za obdobje od 1. januarja 1975 do 30. septembra 1978. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombo, navedeno v poročilu Odbora za 
finance. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj pro- 
sim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se ie 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posle- . 
dic elementarnih nesreč. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala 
Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. Poročilo Odbora za finance in stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ste prejeli na klop. Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) 
Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Predstavnika Odbora in Komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravlja- 
ti, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v smislu mnenja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, stališč delovnih teles Skupščine SR Slovenije in pismenega sta- 
lišča skupine delegatov po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine SR 
Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, predlagam, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Komisija določila 
tovariša Cveta Gatnika, člana Komisije. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (135 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

.. Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 7. oko- 
liša, Murska Sobota, bo odgovoril tovariš Dore Dovečar, republiški podsekre- 
tar v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Prosim! 

Teodor Dovečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
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Priklopniki kmetijskih traktorjev, tako enoosni kot tudi večosni, se lahko 
registrirajo, če izpolnjujejo pogoje glede naprav in opreme, ki jih predpisuje 
zvezni pravilnik o napravah, opremi, dimenzijah in skupni teži vozil v cestnem 
prometu, kar ugotavljajo organizacije, pooblaščene za tehnične preglede, ob 
vsakoletnem tehničnem pregledu vozil. 

V 76. členu omenjenega pravilnika je med drugim določeno, da morajo 
imeti vsi priklopniki, ki jih vlečejo kmetijski traktorji, delovno zavoro in 
parkirno zavoro, razen priklopnika, pri katerem največja dovoljena teža ne 
presega teže kmetijskega traktorja, na katerega je priklopljen. 

Pravilnik nadalje v 19. členu predpisuje, da mora biti delovna zavora 
priklopnega vozila taka, da jo lahko voznik med vožnjo spravi v delovanje s 
svojega mesta s krmilno pripravo, s katero uporabi delovno zavoro vlečnega 
vozila. Delovna zavora mora na priklopnikih, ki so bili prvič registrirani po 1. 
januarju leta 1972, prijemati na vsa kolesa priklopnika oziroma polpriklopnika. 

Izjemoma je lahko delovna zavora na priklopnem vozilu izvedena tudi 
z vztrajnostjo, krmilno pripravo vendar samo za naslednje primere: 

1. Ce največja dovoljena teža priklopnega vozila ne presega 3,5 tone in 
njegova hitrost ne presega 30 km na uro, 

2. če največja dovoljena teža priklopnega vozila ne presega 5 ton in se 
traktor s priklopnikom ne premika po cesti z vzdolžnim nagibom več kot 
5 % :— velja torej samo za nižinska področja. 

Ta določba pa velja samo za priklopna vozila, ki so bila vključena v promet 
do 2. maja 1975. leta. Iz navedenega torej izhaja, da se enoosni traktorski pri- 
klopniki, ki nimajo zračnih zavor in so izdelani po letu 1972, ne morejo re- 
gistrirati v območju Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Pripominjamo, da je Republiški sekretariat za notranje zadeve opozoril 
vse proizvajalce kmetijskih priklopnikov v domovini in prodajno mrežo na 
predpise v zvezi z opremljenostjo kmetijskih priklopnikov z naročilom, da 
sporne priklopnike takoj prenehajo izdelovati, ker ne ustrezajo predpisom 
in jih ni možno registrirati. 

Kriterije glede opremljenosti traktorskih priklopnikov smo morali zaostri- 
ti tudi z vidika varnosti, zato ker je bilo v tej kategoriji vozil zelo veliko 
nesreč, tudi smrtnih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospodarsko področje 30. okoliša, Kamnik, bo odgovoril 
tovariš Samo Zupančič, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze! 

Samo Zupančič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko področje 30. okoliša, Kamnik, je po- 

stavila delegatsko vprašanje, ki se v celoti glasi: 
»Na 11. seji Zbora združenega dela Skupščine občine Kamnik, ki je bila dne 

19. 4. 1979, je delegat konference delegacij industrije pohištva »Stol« Kamnik 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Glede na nejasno in nedokonono razlago glede obravnave združenih sred- 
stev za financiranje prometne infrastrukture v letih 1976—1980 predlagamo, 
da se dokončno reši vprašanje kvalifikacije teh sredstev, to je, ali ta sredstva 
še vnaprej predstavljajo plasma ali obremenitev tekočega dohodka. 
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Delegacija Zbora združenega dela postavlja vprašanje sprejemljivosti 1. 
člena zakona o združevanju sredstev organizacij združenega dela za financi- 
ranje prometne infrastrukture, ki se glasi: 

Sredstva, ki jih zavezanci združujejo za razvoj železniških zmogljivosti, 
se lahko uporabljajo tudi za pokrivanje dela obvezne amortizacije prometne 
infrastrukture Zelezniško-transportnega podjetja Ljubljana. 

To vprašanje naj posreduje kamniška delegacija Skupščini SR Slovenije in 
naj bo obenem tudi iniciativa za ustrezno spremembo zakona.« 

Odgovor: Postavljeno vprašanje posega v še vedno ne povsem razrešeno 
problematiko zbiranja sredstev organizacij združenega dela za financiranje 
prometne infrastrukture v letih 1976—1980. Osnovna načela zbiranja sred- 
stev so bila opredeljena z zakoni in s samoupravnimi sporazumi. Nedorečeni in 
ne povsem opredeljeni status teh sredstev, predvsem v zvezi z njihovo porabo 
za pokrivanje obvezne amortizacije prometne infrastrukture Železniškega 
transportnega podjetja Ljubljana, pa je vplival na različno ravnanje temeljnih 
organizacij združenega dela in na zahteve po ureditvi te problematike. 

Navedene nejasnosti so se pokazale že takoj na začetku izvajanja zakona, 
in sicer v vseh samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 
Zahteve po ureditvi te problematike so bile sprožene na različnih ravneh, med 
njimi tudi v Skupščini SR Slovenije. 

V začetku tega leta je na podlagi gradiva, ki ga je pripravila Gospodarska 
zbornica Slovenije, o problematiki razpravljal Odbor za finance Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije ter na seji 23. 1. 1979 zavzel naslednja sta- 
lišča: 

Problematika združevanja sredstev organizacij združenega dela za finan- 
ciranje infrastrukture, ki ima poseben pomen za družbenoekonomski razvoj, 
je izredno zapletena in kompleksna ter zahteva rešitve s pravnega, finančnega 
in ekonomsko-političnega ter praktičnega vidika. 

Potrebno je čimprej oblikovati medresorsko delovno skupino v okviru 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z udeležbo zainteresiranih predstav- 
nikov samoupravnih interesnih skupnosti s področja materialne proizvodnje 
in sodelovanjem Gospodarske zbornice Slovenije. 

Nadalje bo potrebno aktivno vključiti v reševanje te problematike tudi 
pristojne republiške organe in organizacije ter delovna telesa Skupščine SR 
Slovenije, zaželjena pa bi bila tudi razprava v Republiškem svetu za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko politiko ter v Republiškem svetu za družbeno 
ureditev. 

Odbor je na osnovi razprav predlagal, da je potrebno takoj pristopiti k 
pripravi kompleksne analize združevanja sredstev organizacij združenega dela 
za financiranje gospodarske infrastrukture, analizo pa predložiti v obravnavo 
Skupščini SR Slovenije čimprej v letu 1979. 

Analiza razvoja družbenoekonomskih odnosov interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje mora zajeti opredelitve posamičnih dejavnosti gospodarske 
infrastrukture, temeljne ugotovitve in usmeritve za nadaljnje delo. Nadalje je 
potrebno prikazati, kako se v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje združujejo sredstva za financiranje dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena in na osnovi tega predlagati ukrepe za izvedbo nalog, ki so 
sprejete v dogovorih o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Končni smoter 
ugotovitev v analizi kompleksnega stanja na tem področju naj bi bila uskladi- 
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tev veljavne zakonodaje z zakonom o združenem delu in z zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. 

Odbor predlaga Republiškemu sekretariatu za finance, naj v dogovoru z 
Zveznim sekretariatom za finance in Službo, družbenega knjigovodstva Slove- 
nije čimprej pripravi ustrezno navodilo organizacijam združenega dela glede 
sistemskih rešitev, plasmajev in prenosov likvidnih sredstev z namenom, da 
bo mogoča ustrezna knjigovodska uskladitev sredstev za samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje. 

Celotno problematiko je na seji dne 20. marca 1979 obravnaval tudi Odbor 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za družbenoekonomsko ureditev in za 
njeno razrešitev imenoval medresorsko skupino, ki naj zlasti oceni ustreznost 
veljavnega sistema za zagotavljanje sredstev enostavne in razširjene re- 
produkcije v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 
Ta medresorska skupina bo razen skupnih elementov in značilnosti vseh samo- 
upravnih interesnih skupnosti opredelila tudi posebnosti, ki jih imajo posamez- 
na področja materialne proizvodnje. Na podlagi tega bo medresorska skupina 
pripravila predlog ocene doseženih družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in o vprašanjih zagotavljanja 
sredstev za posamezne dejavnosti ter predlagala ustrezne rešitve. 

Iz navedenega izhaja, da je delegatsko vprašanje v zvezi s problematiko 
združevanja sredstev za financiranje prometne infrastrukture v letih 1976 do 
1980 utemeljeno in je del širše problematike financiranja prometne infra- 
strukture, ki je v postopku razreševanja. Kolikor bo v postopku razreševanja 
spoznano, da je v zvezi s tem potrebno spremeniti ali dopolniti veljavno za- 
konodajo, bo to vsekakor na ustrezen način tudi storjeno. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Odgovora na delegatsko vprašanje 16. 
okoliša, ki je bilo danes zastavljeno, ne bomo slišali. Odgovor bo posredovan 
na naslednji seji. Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 
Obveščam tudi, da me je predsednica Družbenopolitičnega zbora obvestila, da 
je zbor sprejel spremenjeno in dopolnjeno besedilo stališč k osnutku zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Stališča so 
naslednja: 

1. Družbenopolitični zbor meni, da je treba določbe tega zakona, zlasti tiste, 
ki določajo ugotavljanje splošnega interesa, uskladitev z zakonom o družbe- 
nem planiranju, glede določanja odškodnine za kmetijska zemljišča pa tudi 
z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 

2. Rešitev, ki je predvidena v drugem odstavku in v varianti 14. člena, ni 
ustrezna. Primere, ki jih urejata drugi odstavek in varianta 14. člena, je treba 
reševati po redni poti s spremembami oziroma ureditvami urbanističnih do- 
kumentov, pri čemer pride v polni meri do izraza tudi odgovornost izvršnih 
svetov skupščin občin in občinskih upravnih organov. Vse druge primere je 
mogoče reševati po določbah 15. člena osnutka zakona. 

Olede določbe 45. člena osnutka zakona Družbenopolitični zbor meni, 
da bi morala biti odškodnina za odvzeto poslovno stavbo ali poslovni prostor 
taka, da bi omogočala družbeni pravni osebi približno enake možnosti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je odvzeto nepremičnino uporabljala, ali druge 
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dejavnosti, iz katere se delavcem zagotavlja približno enak družbenoekonomski 
položaj. „ 

4. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči tudi druge predloge, mnenja in stališča, izražena v razpravi na seji 
zbora in v delovnih telesih.   

Ugotavljam, da sta sklep k osnutku zakona o razlastitvi in prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni lastnini in predlog zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela sprejeta v skladu s stališi Družbenopolitičnega zbora, 
o čemer bom predsednico tega zbora posebej obvestil. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za ude- 
ležbo in sodelovanje. 

Zaključujem 19. sejo Zbora združenega dela. Obenem vas želim opozo- 
riti na skupno sejo vseh treh zborov ob 13. uri in prosim za polno udeležbo. 

(Seja je bila končana ob 12.15.) 

9 
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(25. junija 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

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

Na podlagi 11. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za -verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednico Antonijo Markelj, za člana 
pa Alojza Pristavnika in Jožeta Puharja. Ali so predlagani delegati navzo- 
či? (Da.) 

Želi kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) 
Če nihče, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviga- 

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

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoljeni predlagani delegati. 

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

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Ustavnega sodišča Socialistične re- 
publike Slovenije, Zavod za šolstvo Socialistične republike Slovenije, Telesno- 
kulturne skupnosti Slovenije, Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije in 
Zveze društev za varstvo okolja v Socialistični republiki Sloveniji. 
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Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Francka Herga, poročevalka 
Odbora za finance in Miro Posega, poročevalec Odbora za družbenopolitični 
sistem, Anton Jelenko, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, 
Jože Guzelj, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Egon Breitenberger, po- 
ročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Elio 
Musizza, poročevalec Komisije za narodnosti, Dušan Zorž, poročevalec Komisije 
za pravosodje in Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki -nameravajo na današnji seji postaviti delegat- 
ska vprašanja, da jih posredujejo tovarišici sekretarki sedaj, da bi lahko o tem 
obvestili Izvršni svet oziroma pristojne republiške funkcionarje. S tem bi 
namreč omogočili, da bi na zastavljena delegatska vprašanja odgovorili ze 
na današnji seji. v. . -n. -u ~ 

Obveščam vas tudi, da sem se s predsednicama Zbora občin m Družbeno- 
političnega zbora dogovoril, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega 
dela Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega 
reda' poslušali uvodno besedo k obvestilu Ustavnega sodišča Socialistične re- 
publike Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, 
ki jo bo podal tovariš dr. Brilej, predsednik Ustavnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije.   , , , 

Predlagam, da v času, ko je na delu Verifikacijska komisija, pregledate 
gradiva, ki ste jih dobili na klop. Med gradivi so tudi .nekatera, ki smo jih sicer 
že poslali, pa smo jih vendarle dali na klop zato, ker jih nekateri morda po 
pošti niste pravočasno prejeli. 

Obveščam vas, da so nekateri delegati k posameznim točkam dnevnega 
reda že oddali pismene razprave. Predlagam, da delegati razmislite o tem, ali 
ne bi vendarle z bistvom vsebine oddane razprave obvestili tudi zbor. 

Ugotavljam, da je Komisija končala delo. Prosim predsednico Komisije, 
da posreduje poročilo! 

Antonija Markelj: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 20. 
sejo dne 25. 6. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 135 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 81 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialnozdravstvenega 
področja 9 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in podob- 
nih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov 
in iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 16. okoliš 4 delegati, 19. okoliš 1 delegat, 
27. okoliš 1 delegat, 29. okoliš 1 delegat, 36. okoliš 1 delegat, 38. okoliš 1 delegat, 
skupaj 9 delegatov. S prosvetno-kulturnega področja za 3. okoliš 1 delegat, 
s socialno-zdravstvenega področja za 1. okoliš 1 delegat, 7. okoliš 1 delegat, 
9. okoliš 1 delegat, 10. okoliš 1 delegat, skupaj 4 delegati. Iz kmetijske dejav- 
nosti za 5. okoliš 1 delegat. Skupaj na seji ni prisotnih 15 delegatov. 

9* 
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Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa v 
skladu z zakonom in ustavo Socialistične republike Slovenije, zato predlaga, 
da Zbor združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo o poročilu razprav- 
ljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni, kot 
smo slišali, nobeno pooblastilo sporno. Glasovali bomo javno, z dviganjem 
rok. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 20. sejo Zbora združenega dela. 

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

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 20. seje Zbora združenega dela. 

Predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 20. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 19. seje Zbora združenega dela, 
3. obvestilo Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije o stanju 

in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, 
4. osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih, 
5. osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, 
6. osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva, 
7. osnutek zakona o socialnem skrbstvu, 
8. osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 

varstva, 
9. osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih, 

10. osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
11. osnutek zakona o osnovni šoli, 
12. poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena 

in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978, 
13. osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini, 
14. predlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti SR Slovenije za po- 

vrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, 
ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom zakona, 

15. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu zraka, z osnutkom zakona, 

16. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ce nihče, prosim, da . o njem glasujemo. Kdor je za predlagani dnevni 

red, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 19. seje Zbora združenega dela. 
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Zapisnik smo prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnika? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 19. seje Zbora združenega dela sprejet. 
Na skupnem zasedanju vseh treh zborov bomo poslušali uvodno besedo 

k obvestilu Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničeva- 
nja ustavnosti in zakonitosti, ki jo bo k 3. točki dnevnega reda podal dr. Jože 
Brilej, predsednik Ustavnega sodišča SR Slovenije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obvestilo 
Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije o stanju in problemih 
uresničevanja ustavnosti in zakonitosti. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložilo v obranavo Ustavno sodišče 
Socialistične republike Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določilo tovarišico Olgo Vrabič, sodnico Ustavnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je k tej točki dnevnega reda za 
svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega 
sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za 
pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. Z dopisom 
z dne 23. 5. 1979 smo prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. ^ 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Od- 
bora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Rudi Nadi- 
ževec, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj! 

Rudi Nadiževec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti je obravnavala Komisija za družbeni nadzor na raz- 
širjeni seji dne 14. tega meseca. Seje so se udeležili tudi predstavniki organizacij 
in organov, ki so posebej zainteresirani za uresničevanje ustavnosti in zakonito- 
sti, in predstavniki nekaterih organizacij združenega dela. Nadaljnja razprava 
o obvestilu Ustavnega sodišča je bila na 16. seji Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine občine Kranj dne 20. 6. 1979 kot konferenci delegacij. Na osnovi 
teh razprav posredujem zboru naslednje ugotovitve: 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da obvestilo Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije ne omogoča celovitega vpogleda v stanje na področju ustavnosti in zakoni-- 
tosti. Ustavnost in zakonitost v širšem smislu pomenita, da ustavo in zakone 
spoštujejo posamezniki, da se zakoni uporabljajo pri izdajanju konkretnih 
aktov, pri delu državnih organov — posebno izvršilnih in upravnih organov ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti, ter da so predpisi in drugi splošni akti 
ožjega pomena usklađeni s tistimi, ki imajo širši pomen za družbeno skupnost. 
Obvestilo Ustavnega sodišča je omejeno le na zadnji vidik, pa ne v celoti, ker 
so spori o medsebojni skladnosti samoupravnih splošnih aktov v pristojnosti 
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sodišč združenega dela. Obvestilo obravnava probleme, s katerimi se je Ustavno 
sodišče neposredno ali posredno srečevalo pri postopkih, ki so bili sproženi 
pred njim. Krog predlagateljev oziroma pobudnikov ni ustrezen, saj je zlasti 
pri pobudah na različnih ravneh pogosto prisotna osebna prizadetost, ki ne 
zagotavlja enake intenzivnosti pri presoji ustavnosti in zakonitosti. 

V razpravi se nismo spuščali v vsebino obvestila, ker ugotovitve Ustavnega 
sodišča niso sporne. Poudarili smo nujnost, da se z obvestilom seznanijo pri- 
zadeti oziroma zainteresirani dejavniki v naši občini. 

Podčrtana je bila ocena, da je nezadovoljivo stanje na področju ustav- 
nosti in zakonitosti le v manjši meri posledica subjektivnih vzrokov in da so 
zavestni odpori razmeroma nepomembni. Med objektivnimi razlogi je bilo 
v razpravi zlasti poudarjeno stanje na področju zakonodaje. Kritično so bile 
obravnavane in s primeri ilustrirane znane slabosti, ki so že ugotovljene v 
dokumentih Zvezne in Republiške skupščine: v sklepih Zvezne skupščine o 
ukrepih za doslednejše uresničevanje zakonitosti iz leta 1973, v resoluciji 
o temeljih zakonodajne politike republike iz leta 1977 in delno v resoluciji iz 
leta 1979 ter stališčih Republiške Skupščine, ki jih je sprejela v letu 1976 
po obravnavanju obvestila Ustavnega sodišča. 

Tako opredeljena zakonodaja ne predstavlja primerne podlage za spre- 
jemanje predpisov in samoupravnih splošnih aktov v občinah in samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih. 

Zgoraj omenjeni dokumenti vsebujejo stališča in smernice, kako naj bi 
se stanje izboljšalo, vendar gre v praksi po starem. Sprejete usmeritve bi bilo 
treba dosledneje uresničevati. V občini pa bi se morali organizirati tako, da bi 
ob konkretnih zakonodajnih postopkih lahko opozarjali na ugotovljene po- 
manjkljivosti. 

V razpravah smo proučili tudi položaj v naši občini. Stanje normativne 
dejavnosti občinske skupščine in njenih organov je bilo ocenjeno kot neza- 
dovoljivo, predvsem zato, ker niso sprejeti vsi predpisi, ki jih posamezni 
zakoni izrecno predvidevajo, in ker se tudi zakoni in drugi predpisi ne izvaja- 
jo vedno dovolj ažurno in dosledno. Razlogi za tako stanje verjetno niso 
samo v neustreznih zakonih, temveč tudi v dejstvu, da občinski predpisi tudi 
niso vselej dovolj kvalitetni in vsebinsko povzemajo zakonske in pravne 
tehnične norme. Tudi nimamo ustrezne evidence veljavnih občinskih pred- 
pisov, prečiščenih besedil in tematskih zbirk. 

Glede nadzorstva nad zakonitostjo dela v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih smo ugotovili, da v upravnih organih deluje služba za sprem- 
ljanje samoupravnih splošnih aktov, ki pa zaradi kadrovskih težav ne more 
delovati tako, kot je bila zamišljena. V občini smo organizirali strokovne 
delovne skupine, ki spremljajo izvajanje zakona o združenem delu. Z na- 
menom, da ugotovimo vpogled v stanje na področju samoupravnih aktov, 
se skupine preusmerjajo od pogledovanja teh aktov h konkretnejšemu delu! 
ki naj bi samoupravnim organizacijam in skupnostim bilo v neposredno ko- 
rist. Ugotovitve kažejo na to, da število sprejetih samoupravnih splošnih aktov 
in njihova kvaliteta ni slabša kot v drugih občinah, teže pa bi trdili, da ie 
bistveno boljša. 

Ugotovljeno je bilo, da bi občinski organi lahko bolje izvajali svojo 
vlogo na področju uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, če bi imeli dovolj 
ustreznih kadrov, če bi bolj skrbeli za dodatno izobraževanje in izpopolnje- 
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vanje svojih delavcev in če bi bili deležni večje pomoči resornih repub- 
liških organov. 

V razpravi smo opozorili na nekatere pomanjkljivosti zakonodaje, kot so 
hitra izdaja predpisov, preobsežnost zakonov, na primer zakona o temeljih 
sistema državne uprave, podrobnost zakonov, zapletenost, deskriptivnost, ne- 
dorečenost, nejasnost in kazuistično urejanje, ki terjajo pogoste spremembe, 
nadalje celotna zakonodaja je neenotna, nesistematično notranje usklajena in 
pravno tehnično premalo dognana, besedila ustave in zakonov niso vselej 
dovolj jasna, kar je pogosto vezano z zahtevo po urejanju novih družbenih 
razmerij in novih institucij. iDelegati in delegacije pa lahko odločajo le tedaj, 
če so rešitve v zakonih jasne, kratke in preproste. 

Slovenski delegati v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ so npr. 
ob obravnavanju gradiva o delegatskem sistemu ugotovili, da je v zakonodaji 
preveč političnih gesel in želja, pravne norme pa so preohlapne in brez sank- 
cij. Primerna oblika za sprejemanje splošnih političnih smernic je resolu- 
cija. Zakoni pa ne bi smeli imeti takega značaja, kot na primer zakon o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela. Nadalje, nekatera področja so neurejena, 
druga pa preveč podrobno uzakonjena. Ni dosledno razčiščeno razmerje med 
zakoni ter akti izvršilnih in upravnih organov. Predpisi slednjih večkrat tudi 
niso izdani, čeprav bi morali biti, kot na primer obvezno strokovno metodo- 
loško navodilo za izdelavo urbanističnih dokumentov, ki bi moralo biti izdano 
že leta 1967. Usklajevalni roki se ne spoštujejo, kar v nekaterih primerih po- 
vzroča večletno pravno negotovost. Znani so številni konkretni primeri pogo- 
stega spreminjanja zakonodaje, in ker prehod na novo ureditev pogosto ni jasno 
določen, se pojavljajo primeri kršitve zakonov in drugih predpisov. V za- 
konih so uveljavi'tveni roki kratki, preveč je določb z retroaktivno veljavnostjo. 
Organi občinske skupščine dobivajo formalne pristojnosti. Gre na primer za 
predpis skupščine občine v organu, ki odloča o izločitvi v upravnem postopku. 
V predpisih širših družbenopolitičnih skupnosti so neustrezno razmejene pri- 
stojnosti med občinsko skupščino in njenimi organi. 

Nekaj predlogov za izboljšanje stanja na področju zakonodaje: 
Zakone je treba omejiti na njihovo temeljno funkcijo, to je na urejanje 

pravic in dolžnosti delovnih ljudi, na urejanje temeljnih vprašanj družbenih 
odnosov ter materialno pravna razmerja, ki so splošnega pomena za delovne 
ljudi in občane ter samoupravne organizacije in skupnosti v republiki. Treba 
je sprejeti sistemski akt o pooblastilih Izvršnega sveta in upravnih organov 
za izdajo iin sprejetje predpisov. Republiška zakonodaja pa naj hkrati le pospe- 
šuje in krepi samoupravne in družbene odnose ter odpira širši prostor za samo- 
upravno odločanje. Samoupravnih organizacij in skupnosti pa ni treba ob- 
vezovati za sprejemanje samoupravnih splošnih aktov, če to ni res nujno. 
Zakonodaja naj bo predvsem realna iin naj ureja le odnose, ki jih je glede na 
dano stopnjo družbenega razvoja ter glede na konkretne materialne, orga- 
nizacijske in druge možnosti mogoče uresničiti, kot na primer na področju 
samoupravnih interesnih skupnosti za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, za 
socialno varstvo, za raziskovalno delo. Dosledneje je treba uveljaviti vlogo 
družbenopolitičnih organizacij v zakonodajnem postopku ter zagotoviti so- 
delovanje znanstvenih in strokovnih organizacij. Temeljitejše je treba sprem- 
ljati izvajanje predpisov in jih na tej podlagi dograjevati. Kvalitetnejše je 
treba pripravljati osnutke predpisov. Splošno družbeno zavest in socialistično 
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moralo je treba dvigniti na višji nivo 'tudi v uresničevanju ustavnosti in za- 
konitosti, pri čemer imajo veliko vlogo sredstva javnega obveščanja. Ko bo 
okrepljena vloga moralnih norm, ko bodo uveljavljeni novi socialistični obi- 
čaji, se bo normativizem lahko bistveno zmanjšal, ne da bi tvegali enotnost 
sistema. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
k tej točki ni več, zato pozivam k razpravi ostale delegate. Kdo še želi raz- 
pravljati? (Nihče se ne javi.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela podpira ugotovitve in predloge, ki so vsebovani 
v obvestilu Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije o stanju in 
problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, ter sklepno mnenje Ustav- 
nega sodišča v obvestilu in sprejema ugotovitve, mnenja in predloge, ki iz- 
hajajo iz poročila Odbora za družbenopolitični sistem z dne 19. 6. 1979 in iz 
razprave, ki smo jo poslušali. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da se stališča o uresničevanju varstva 
ustavnosti in zakonitosti, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v letu 
1976, postopoma uresničujejo in da so še vedno aktualna in zato še nadalje 
zavezujejo vse nosilce, ki so dolžni Skrbeti za ustavnost in zakonitost. 

3. Zbor združenega dela priporoča organizacijam združenega dela in 
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim, da obravnavajo obvestilo 
Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije ter ob tem preverijo, ka- 
ko so njihove organizacijske oblike in samoupravni splošni akti usklađeni z 
ustavo in zakoni. 

Prav tako zbor priporoča delavcem v temeljnih organizacijah združenega 
dela, da občasno obravnavajo primere kršenja ustavnosti in zakonitosti v 
svojih sredinah ter sprejemajo ustrezne ukrepe za premagovanje odstopanj 
in odporov pri uresničevanju ustavno in zakonsko opredeljenih novih samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov. V to aktivnost naj v prihodnje še 
bolj vključujejo samoupravne subjekte nadzora, in sicer samoupravno delav- 
sko kontrolo in družbeno samozaščito. 

4. Zbor združenega dela nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije, da upošteva pobude, ki so vsebovane v obvestilu Ustavnega sodišča za 
ureditev nekaterih vprašanj, kolikor še niso vključene v program dela Iz- 
vršnega sveta. Pri tem naj Izvršni svet uresniči še neizvršen sklep, ki ga je 
sprejel Zbor združenega dela na seji dne 15. 3. 1978 glede zakonske ureditve 
zamudnih obresti pri nepravočasno plačanih prispevkih in davkih. Samo- 
upravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti pa naj skle- 
nejo ustrezne samoupravne sporazume o višini teh obresti, kolikor teh še 
niso sklenile. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Ne.) Če nihče, predlagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o izobraževalnih skupnostih. 
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Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvrsni svet, ki 
je za svojega predstavnika določil tovariša Leopolda Kejzarja, namestnika 
predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje m Zakonodajno- 
pravna komisija. Vsi so dali poročila. . 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Leo- 
pold Kejžar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo m izo 
braževanje! 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih je predlagatelj pripravi 
v skladu z zasnovo, opredeljeno v predlogu za izdajo zakona. Osnutek zakona 
izpopolnjuje dosedanji načeli organiziranja samoupravnih interesnih skup- 
nosti za vzgojo in izobraževanje, in sicer teritorialno v občinskih izobraže- 
valnih skupnostih ter funkcionalno na posameznih področjih združenega dela 
za usmerjeno izobraževanje. 

Skupnosti za usmerjeno izobraževanje po tem zakonu so samoupravn 
interesne skupnosti, organizirane po posameznih področjih združenega dela 
oziroma za posamezne sorodne usmeritve usmerjenega izobraževanja. Zakon 
pa je, v skladu z razpravo o predlogu za izdajo, ohranil že vpeljan termin po 
sebne izobraževalne skupnosti. "Uporabniki in izvajalci pa se prek občin- 
skih in posebnih izobraževalnih skupnosti združujejo v Izobraževalno skup- 
nost Slovenije, zlasti za oblikovanje celovite izobraževalne politike, usklaje- 
vanje razvoja vzgoje in izobraževanja ter uresničevanje skupnih nalog. 

Zaradi specifičnega položaja in vloge, ki jo ima planiranje izobraževanja 
v planiranju celotnega družbenega razvoja, zakon posebej zavezuje vse no- 
silce planiranja, da obvezno upoštevajo te posebnosti. To pa so poleg nepo- 
srednih in tekočih razvojnih potreb tudi potrebe, ki izhajajo iz dolgoročnih 
usmeritev družbenega razvoja, razvoja znanosti, tehnologije m organizacije 
dela, potreb razvijanja in poglabljanja samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov ter potreb kulturnega razvoja. 

Osnutek zakona predvideva solidarno zagotavljanje sredstev za uresni- 
čevanje obveznega osnovnega šolanja v obsegu, določenem z zakonom v vseh 
območjih SR Slovenije in določa tudi nekatere obvezne skupne naloge. 

Usmerjeno izobraževanje pa zagotavljajo uporabniki in izvajalci, zdru- 
ženi v posebnih izobraževalnih skupnostih, tako, da vsak pobudnik v svoji 
skupnosti ugotavlja svoje celotne izobraževalne oziroma kadrovske potrebe, 
tako tiste, ki jih zagotavlja v okviru svoje skupnosti, kot tiste, ki jih zago- 
tavlja po svoji skupnosti v okviru drugih skupnosti, ki organizirajo ustrez- 
no izobraževanje. , , 

Zakon pa nalaga vsem posebnim izobraževalnim skupnostim obveznost, 
da uskladijo svoje plane v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije m se 
pri tem sporazumejo tudi o medsebojnih obveznostih. 

Zakon določa obveznost izvajalcev, da pri delegiranju delegatov v organe 
izobraževalnih skupnosti zagotovijo ustrezno zastopanost delegatov, učenčev 
in študentov. Podrobno pa naj se njihovo soodločanje v izobraževalnih skup- 
nostih določa s samoupravnimi akti teh skupnosti. 

Za zavarovanje pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju izobraževanja pa zakon predvideva poseben način odločanja v ob- 
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činskih izobraževalnih skupnostih v območjih, kjer te živijo, in njihovo sode- 
lovanje pri odločanju o določenih zadevah v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Skladno z določbami, predloženimi v osnutku zakona o usmerjenem izo- 
braževanju in zakona o osnovni šoli, se predlaga sestava, način imenovanja in 
delovno področje Strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje Socialistične 
republike Slovenije kot organa republike za opravljanje z zakonom določenih 
nalog na področju vzgoje in izobraževanja. 

Strokovni svet bi s tako ureditvijo dobil drugačen, samoupravni organi- 
ziranosti vzgoje in izobraževanja primernejši položaj, hkrati pa bi omogočal 
ustrezen vpliv republike kot družbenopolitične skupnosti na usmerjanje vse- 
binskega razvoja vzgoje in izobraževanja in odločanja o nekaterih vprašanjih 
najširšega pomena, kot so zlasti vsebinska usmeritev osnovne šole, skupne 
vzgojno-izobrazbene osnove v usmerjenem izobraževanju in načela za obliko- 
vanje vzgojno-izobraževalnih programov. 

Zakon o izobraževalnih skupnostih skupaj z zakoni o predšolski vzgoji, 
o osnovni šoli in usmerjenem izobraževanju tvori enovito celoto normativne 
ureditve vzgoje in izobraževanja, zasnovano na enotnih načelih samoupravne 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja. 

Predlagatelj meni, da se s tako ureditvijo omogoča neposredni vpliv sa- 
moupravno organiziranih uporabnikov na vsem področju vzgoje in izobra- 
ževanja, hkrati pa tudi zadostne možnosti za zavarovanje najširših interesov 
socialistične .samoupravne družbe, upoštevajoč pri tem tudi uveljavljanje 
posebnih potreb kulturnega razvoja slovenskega naroda in uresničevanje ustav- 
nih pravic vsakega posameznika, da si pod enakimi pogoji pridobiva znanje 
in izobrazbo. 

Obravnava osnutka zakona pa je že pokazala, da bo v zakonu zlasti treba 
dopolniti določbe, ki urejajo realiziranje enot temeljnih skupnosti, uskladiti 
določbe, ki urejajo planiranje, natančneje opredeliti odločanje v skupščinah 
izobraževalnih skupnosti in bolje opredeliti naloge Izobraževalne skupnosti 
Slovenije, ki se v njej uresničujejo na podlagi pomena za občinske in po- 
sebne izobraževalne skupnosti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in Komisije se ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. 

Besedo ima tovarišica Irena Kernel, delegatka Zbora združenega dela za 
področje kulture in prosvete, 1. okoliš, Ljubljana-Center. 

Irena Kernel. Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Prosim za dovoljenje, da smem razpravljati od 4. do 11. točke dnevnega 
reda hkrati, in ne o posameznih vprašanjih. (Da.) 

Skupina delegatov 1. okoliša za področje prosvete in kulture Skupščine 
občine Ljubljana-Center posreduje zboru nekaj skupnih načelnih pripomb 
Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana-Center k naslednjim osnutkom 
zakonov: o izobraževalnih skupnostih, raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih, skupnosti socialnega varstva, socialnem skrbstvu, družbenem var- 
stvu otrok in skupnostih otroškega varstva. 

1. Pri definiranju enot samoupravnih interesnih skupnosti so nejasnosti, 
ker osnutki zakonov niso usklađeni z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. To velja tudi za opredelitev temeljnih skupnosti. Omenjene ob- 
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like samoupravne organiziranosti so podane le kot splosna možnost m niso 
konkretizirane z družbenoekonomskim odnosom. , 

2 Opredelitev virov za zagotavljanje sredstev je v osnutkih zakonov p - 
malo konkretizirana glede na posebnosti posameznih področij. Temeljni vir 
za zagotavljanje sredstev v svobodni menjavi dela naj bi bil praviloma dohodek. 

3. Določila o planiranju kot podlagi za družbenoekonomske odnose so v 
zakonih nedodelana in neusklađena z osnutkom republiškega zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. . 

4 Za samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti 
bi morali zakoni predvidevati obvezno in ne fakultativno ustanovitev posebnih 
sodišč združenega dela. , , 

5. V predlogih zakonov je potrebno opredeliti naloge s področja ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, ki so skupnega pomena za samoupravne in- 
teresne skupnosti na posameznem področju družbenih dejavnosti. 

Pripombe in dopolnitve k navedenim osnutkom zakonov po posameznih 
členih posreduje skupina v pismeni obliki in predlaga, naj jih delovna telesa 
slovenske skupščine proučijo ter vključijo v predloge zakonov. 

Izražam osebno zadovoljstvo in zadovoljstvo skupine delegatov občine 
Liubliana-Center za področje prosvete in kulture, da je bila sprejeta njena po 
buda za dopolnitev vsebine dela osnovne šole, kot je bila navedena v pred- 
logu za izdajo zakona o osnovni šoli. Naša skupina je ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona predlagala dopolnitev vsebine zakona s poudarkom na nalogah 
šolske knjižnice v osnovni šoli. Vloga šolske knjižnice je načelno zajeta v osnut- 
ku zakona o osnovni šoli, vendar pa skupina predlaga, da se v predlog zakona 
vključi tudi konkretizacija, ne samo načelno soglasje o vlogi osnovnošolske 
knjižnice. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Skulj, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 33. okoliš, 
Kočevje! 

Jože Škulj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je razpravljala o osnutku zakona o izobraževalnih s up- 

nostih skupno z Izobraževalno skupnostjo Kočevje in predlaga naslednje pri- 
pombe in spremembe zakona: 

Variantni dodatek k 31. a členu naj se sprejme glede na to, da zaradi ve- 
likega števila samoupravnih interesnih skupnosti in razvejanosti sistema na 
področju izobraževanja ni smotrno ustanavljati samoupravnih interesnih skup- 
nosti za smeri izobraževanja z majhnim obsegom. 

V nadaljnjem besedilu zakona naj se sprejmejo vse variante, ki so v zvezi s 
tem členom. _ 

V 37. členu je ustanavljanje enot izobraževalne skupnosti določeno kot ob- 
veznost. Ustanavljanja enot v občinskih skupnostih ne bo mogoče realizirati 
tudi iz razloga, ker delegatov za oba zbora ni prav zaradi oddaljenosti pode- 
želskih podružničnih šol. 

Zato predlagamo, da se, enako kot v 38. členu, tudi v 37. členu vstavi be- 
sedilo: »se lahko organizirajo enote«. 

Menimo, da osnutek zakona glede ustanavljanja enot prinaša premalo kon- 
kretnih rešitev in vse preveč nejasnih zadev prepušča rešitvam v samoupravnih 
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sporazumih o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnostih, kar ima lahko 
tudi za posledico prevelike organizacijske in vsebinske razlike. 

V 40. členu naj se črta pojem »regionalne skupnosti«, ker pri vseh obsto- 
ječih skupnostih ne vidimo potrebe po ustanovitvi regionalnih skupnosti. 

K 42. členu predlagamo, da se za delegiranje delegatov za zbor izvajal- 
cev in za vzgojno-izobraževalne organizacije izvolijo delegacije. Svet šole je 
namreč po svoji sestavi heterogen samoupravni organ, sestavljen iz delavcev 
sole staršev in delegatov uporabnikov (131. člen osnutka zakona o osnovni 
soli). 

. Nedodelano je tudi vprašanje zastopanosti učencev v delegacijah, posebno 
se v osnovnih šolah. 

Tretji in četrti odstavek 42. člena v terci smislu nista usklađena. 
Mnenja smo, da učencev osnovnih šol ni še mogoče delegirati v zbor iz- 

vajalcev občinskih izobraževalnih skupnosti. 

„ ,V členu 46 nai_bi bile nakazane vsaj bistvene zadeve o skupnem odlo- 
čanju v zboru skupščine samoupravne interesne skupnosti. 

i V7-*48\Čle^. naj. Se konkretneje opredelijo vsebinska vprašanja, o aterih odloča skupscma izobraževalne skupnosti enakopravno s skupščino 
družbenopolitične skupnosti. 

V 59. členu je predlagan prekratek rok za usklajevanje organizacije dela 
m pripravo samoupravnih aktov z določbami tega zakona. Enoletni rok bi 
komaj zadoščal. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Karol Ravnik, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 12. okoliš, Jesenice! 

m ^ar-°11
RaVniV Tovariš Predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 20. seji skupine delegatov za področje gospodarstva, občina Jesenice smo 

razpravljali o osnutku zakona o izobraževalnih skupnostih. 

, K,samemu besedilu osnutka zakona skupina ni imela pripomb. V razpravi k 31. členu osnutka zakona pa se je izoblikovala ugotovitev oziroma vpra- 
šanje, zakaj se m končan postopek za ustanovitev posebne izobraževalne skup- 
nosti za področje zdravstva in socialnega varstva. 

Priprave za ustanovitev navedene izobraževalne skupnosti tečejo že več 
kot dve leti, vendar do ustanovitve doslej ni prišlo. To pa na urejanje odnosov 
m na načrtovanje zdravstvenega šolstva v SR Sloveniji ne vpliva pozitivno 

+° P aga' da Pnstoini organi pospešijo postopek za ustanovitev eh skupnosti oziroma ugotovijo, če je ustanovitev sploh še aktualna, ker njeno 
snovanje traja ze dlje časa. Hvala lepa. 

ča./
r,KdSedn.lk m 11 T 0 m a ž 1 č : Lista prijavljenih razpravljalcev je kon- čana. Zbor obveščam, da so pismene prispevke posredovali delegati 22. okoliša 

Vrh ?a'i• . ,gatl 12 občine Tržič in delegati 34. okoliša, občina Logatec- Vrhnika. Zeli se kdo razpravljati? Prosim! 

r t0Varišica Danica Fuks> delegatka za Zbor združenega dela s področja kulture m prosvete, 10. okoliš, Novo mesto! 

Danica F u k s : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja kulture in prosvete za Zbor združenega dela iz No- 
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vega mesta je na svoji seji dne 22. 6. 1979 obravnavala osnutek zakona o izo- 
braževalnih skupnostih ter izoblikovala naslednje stališče. 

Ob obravnavi organiziranja interesnih skupnosti smo ugotovili, da noben 
osnutek zakona ne predvideva imenovanja izvršilnih organov. Menimo, da so 
v dosedanji praksi izvršilni odbori skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
odigrali pomembno vlogo. Ne bomo se na tem mestu spuščali v analizo dela 
teh odborov in morebitne slabosti v njihovem delu, želimo predvsem pouda- 
riti, da so ti organi potrebni predvsem iz dveh razlogov: da se gradiva za 
obravnavo v skupščinah kvalitetnejše pripravijo in da se opravijo določeni 
postopki za odločitve, ki se ne morejo prenašati na strokovno službo skupnosti. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Ciril Umek, delegat za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 1. okoliš, Celje! 

Ciril Umek: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov s področja go- 
spodarstva, 1. okoliš, občina Celje, podaja naslednja stališča, priporočila in pri- 
pombe k osnutku zakona o izobraževalnih skupnostih: 

1. K 20. členu: Ali samo uporabniki opredeljujejo programe storitev? Pred- 
lagamo, da se k opredeljevanju stališč vključujejo tudi izvajalci in znanstvene 
institucije s tega področja. 

2. Podpiramo opredelitev, da se v izobraževalni skupnosti združujejo poleg 
izvajalcev tudi delovni ljudje in občani v družbenih organizacijah in društvih. 

Po določbi 28. člena se v občinski izobraževalni skupnosti lahko združu- 
jejo kot izvajalci delovni ljudje in občani v družbenih organizacijah in dru- 
štvih. Ob tem se postavlja vprašanje, kako postopati tedaj, ko se posamezne 
vzgojno-izobraževalne storitve opravljajo tudi na področju usmerjenega izobra- 
ževanja. 

K 29. členu: Podrobneje bi bilo treba opredeliti vrsto izobraževanja in 
usposabljanja. 

Podpiramo 31. a člen in poudarjamo, naj bo ta možnost samo izjema. 
Predlagamo, da se uskladijo določbe predzadnje alinee 34. člena in druge 

alinee 36. člena. Republiška izobraževalna skupnost usklajuje razvoj vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti v SR Sloveniji in mrežo vzgojno-izobraževalnih or- 
ganizacij usmerjenega izobraževanja, medtem ko se posebne izobraževalne 
skupnosti sporazumevajo o ustanavljanju vzgojno-izobraževalnih organizacij. 

V 38. členu bi morala biti dana možnost ustanavljanja temeljnih skupnosti 
na nivoju osnovnih izobraževalnih skupnosti za družbenopolitično izobraže- 
vanje. J v 

V 42. členu opozarjamo na nedodelanost delegatskega sistema na področju 
posebnih izobraževalnih skupnosti. Potrebno je določiti način delegiranja de- 
legatov iz posebnih izobraževalnih skupnosti v Skupščino Republiške izobra- 
ževalne skupnosti. 

V 43. členu je potrebno precizneje določiti enote temeljne skupnosti, opre- 
deliti zbor uporabnikov in izvajalcev ter način oblikovanja zbora. 

V 46. členu je potrebno opredeliti, v katerih primerih zbor uporabnikov za- 
seda in odloča samostojno. 

V zakonu bi bilo potrebno poudariti pomen neposredne svobodne menjave 
dela in nakazati možnosti za uresničevanje te oblike. Hvala. 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ernest Lotrič, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 15. okoliš, Skofja Loka! 

Ernest Lotrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva 15. okoliša, občina Škofja Loka, 
je dne 22. 6. 1979 obravnavala gradivo za 20. sejo Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije ob sodelovanju posameznih samoupravnih interesnih skup- 
nosti in oblikovala pripombe k naslednjim točkam dnevnega reda: k 4., 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točki dnevnega reda. Vse pripombe so bile v pis- 
meni obliki posredovane Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije. Zato 
skupina delegatov predlaga, da se pripombe ne preberejo, temveč da se sprej- 
mejo v vsebini, v kateri so bile posredovane. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali se delegati s predlogom strinjajo? 
(Da.) Hvala lepa! 

Kdo še želi razpravljati? Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Da.) Be- 
sedo ima ponovno tovariš Leopold Kejžar, namestnik predsednice Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Prosim! 

Leopold Kejžar: Ustanavljanje posebnih izobraževalnih skupnosti 
za vsa področja družbenih dejavnosti, med njimi tudi za področje zdravstva, 
je v teku. Ustanovljeni so iniciativni odbori. Intenzivno tečejo priprave in pro- 
učevanja z namenom, da bi lahko čimprej predložili ustreznim uporabnikom 
in izvajalcem osnutek samoupravnega sporazuma. Opozoriti je namreč treba 
na to, da je pri ustanavljanju posebnih izobraževalnih skupnosti potrebno raz- 
rešiti vrsto vprašanj, ki jih glede na sedanji sistem združevanja sredstev ni 
mogoče povsem enostavno reševati. Gre predvsem za to, da ni mogoče na eno- 
staven način prenesti sedanjih sredstev, ki so se v ta namen združevala v Re- 
publiški izobraževalni skupnosti, na določeno posebno izobraževalno skupnost. 
Potrebno je oblikovati ustrezen način, po katerem bodo uporabniki zdrav- 
stvenih storitev, v okviru cene zdravstvenih storitev, zagotavljali potrebna 
sredstva za kadrovsko reprodukcijo celotnega zdravstvenega področja in s sa- 
moupravnim sporazumom za ustrezno skupnost združili sredstva in organizirali 
izobraževanje kadrov za področje zdravstva. Menim, da bo iniciativni odbor 
predložil sklenitev samoupravnega sporazuma še v letošnjem letu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Če nihče, zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji 
seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, predlagam, da o njem glasujemo! Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. _ 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvrsni svet, 
ki ie za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša dr. 
Iztoka Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja 
za raziskovalno dejavnost. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija. Vsi so dali poročila. ^ ^ 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovariš dr. Iztok 
Winkler, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za razisko- 
valno dejavnost! 

Dr. Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati' Predlagani osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih ureja v okvirih, ki smo jih začrtali s predlogom za izdajo zakona, 
ključna vprašanja delovanja raziskovalne dejavnosti, od katerih bodo v na- 
slednjem obdobju odvisni poglabljanje in krepitev samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, podružbljanje procesa oblikovanja politike razvoja razis o- 
valne dejavnosti, hitrejša uveljavitev raziskovalne dejavnosti kot integralnega 
dela združenega dela ter hitrejši razvoj modernim pogojem ustrezajoče struk- 
ture in organiziranosti raziskovalnega dela. Pri tem izhajamo iz ustavne oprede- 
litve, da so raziskovalna dejavnost, njen razvoj in njeno trajno in intenzivno 
povezovanje z vsemi področji družbenega dela temeljni pogoji za širjenje m iz- 
menjavo novih idej, spoznanj, delovnih metod in drugih ustvarjalnih dosežkov, 
s tem pa tudi temeljni pogoji za osvobajanje dela in človeka. 

Osnutek predlaganega zakona zato med drugim uveljavlja načelo, da naj 
raziskovalna dejavnost razvija tista nova znanja, ki bodo tako gospodarstvu 
kot družbenim dejavnostim omogočila, da svoj razvoj gradijo zlasti na domačem 
znanju. S svojim celotnim delom pa naj raziskovalci vse bolj prispevajo k raz- 
voju ustvarjalnega vzdušja v vseh delovnih okoljih. 

V osnutku zakona skušamo ustvariti kar se da široke možnosti za nadaljnji 
razvoj raziskovalne dejavnosti na podlagi ugotovljenih skupnih potreb in inte- 
resov ter po poti samoupravnega sporazumevanja. Natančneje pa osnutek opre- 
deljuje samo tista področja oz. vprašanja raziskovalne dejavnosti, kjer želimo 
zagotoviti enotno uresničevanje konkretno opredeljenih družbenih ciljev, med 
njimi zlasti: 
  pogoje za ustanavljanje in organiziranje raziskovalnih organizacij, 
   izhodišča za urejanje družbenoekonomskih odnosov med udeleženci svo- 

bodne menjave dela v raziskovalni dejavnosti, 
— opredelitev skupnega raziskovalnega programa in podobno. 
Osnutek zakona posveča enakovredno pozornost vsem trem vrstam razisko- 

valnih organizacij — raziskovalnim enotam v organizacijah združenega dela, 
zlasti v materialni proizvodnji, ter raziskovalnim temeljnim in delovnim orga- 
nizacijam. Zlasti enakopravna vključitev raziskovalnih enot v sistem razisko- 
valne dejavnosti bo nesporno pomembno prispevala k širitvi in krepitivi naše 
raziskovalne dejavnosti. 

Za uveljavitev nove vsebine in kvalitete družbenoekonomskih odnosov tudi 
v raziskovalni dejavnosti daje dovolj osnov in usmeritev že pravkar sprejeti 
zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Z osnutkom predlaganega 
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zakona jih le še naprej razčlenjujemo, konkretiziramo in prilagajamo specifič- 
nim prilikam v raziskovalni dejavnosti. Iz tega sklopa predlaganih rešitev naj 
posebej opozorim na ceno raziskovalne storitve, v katero vključujemo poleg 
drugih elementov tudi potrebna sredstva za znanstveno izpopolnjevanje razi- 
skovalcev, za objavo rezultatov raziskovalnega dela in za informacij sko-doku- 
mentacijsko dejavnost. Opredeljen je predmet svobodne mnjave dela, kamor 
vključujemo poleg sedanjih raziskovalnih nalog tudi nove kategorije, usmerje- 
ne raziskovalne programe in raziskovalne projekte. Ta opredelitev ni zgolj 
formalnopravne narave, kajti zlasti z zakonsko opredelitvijo usmerjenega razi- 
skovalnega programa in raziskovalnega projekta želimo pospešiti proces pove- 
zovanja sedaj močno razdrobljenih raziskovalnih nalog. 

Osnutek zakona izhaja iz opredelitve, da bodo uporabniki in izvajalci pre- 
težni del potreb in interesov po raziskovalni dejavnosti zadovoljevali bodisi 
neposredno bodisi prek občinskih ali posebnih raziskovalnih skupnosti. 

Vendar pa obstajajo tudi raziskave, pri katerih ni mogoče kot uporabnika 
označiti posamezno temeljno organizacijo, področje ali ožje območje, je pa 
zanjo zainteresirana družba kot celota. Mednje sodijo zlasti raziskave na pod- 
ročju tako imenovanih nacionalnih ved, pa tudi temeljne raziskave, ki bodo 
šele dolgoročno lahko dale osnovo za neposredno uporabo. Take raziskave bodo 
našle mesto v skupnem raziskovalnem programu Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. Osnutek zakona tak program podrobno definira in razlaga, ker se že- 
limo izogniti morebitnim poskusom ko bi nekateri, zlasti med izvajalci hoteli 
od primera do primera utemeljevati nujnost, da se tudi njihovo področje vklju- 
či v skupni raziskovalni program, in se tako izogniti odgovornosti za neposred- 
no urejanje medsebojnih odnosov. 

Vključenost samoupravno organizirane raziskovalne dejavnosti v organi- 
ziran sistem prizadevanj za doseganje planiranih ciljev družbenega razvoja 
zahteva, da se raziskovalne skupnosti izrazito akcijsko organizirajo kot mesto, 
kjer bo potekal neprekinjen proces akcijskega dogovarjanja, planiranja, izva- 
janja akcij in vrednotenja doseženih rezultatov. 

Ob tem naj še posebej opozorim na poudarjeno in okrepljeno vlogo ob- 
činskih raziskovalnih skupnosti in posebnih raziskovalnih skupnosti, ki bodo 
kot uporabnike povezovale delavce, ki so interesno in dohodkovno povezani 
v organizacijah združenega dela, kot izvajalce pa delavce tistih organizacij, ki 
lahko zadovoljijo njihove raziskovalne potrebe. To pa pomeni bistveno novost 
nasproti sedanjemu stanju, ko so področne raziskovalne skupnosti pretežno ob- 
likovane po znanstvenih disciplinah in uporabnikom otežujejo celovito zado- 
voljevanje njihovih potreb in interesov po raziskovalni dejavnosti; povsem 
pa onemogočajo ali vsaj otežujejo razvijanje sistematičnega večdisciplinarnega 
sodelovanja. 

V opisanem okviru vidimo tudi mehanizem, ki bo dolgoročno vplival na 
postopno in usklađeno spreminjanje strukture raziskovalne dejavnosti v Slo- 
veniji, skladno z dolgoročnimi potrebami Slovenije in njenega združenega dela 
in z najmanjšimi možnimi pretresi in težavami na strani raziskovalne dejav- 
nosti. 

Dosedanje razprave o predlaganem osnutku v raziskovalnih organizacijah, 
skupnostih ter v svetu za znanost pri predsedstvu RK SZDL so podprle teme- 
ljno zasnovo zakona, dale pa so tudi nekaj konkretnih pobud za dograditev. 
Skupaj z razpravami v skupščinskih delovnih telesih in z razpravo v zborih 
Skupščine SRS bodo dragocen prispevek pri nadaljnjem oblikovanju zakona. 
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Zato Izvršni svet predlaga, da predloženi osnutek zakona o raziskovalni dejav 
nosti in raziskovalnih skupnostih sprejmete. Hvala! 

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

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

Ana Grum: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji skupin delegatov iz občine Kranj dne 18. 6. 1979 je bil obravnavan 
osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. Člani 
skupin osnutek zakona v načelu sprejemajo, predlagajo pa, da predlagatelj 
upošteva ob oblikovanju predloga zakona tudi dvoje pripomb: 

1. Osnutek zakona predvideva oziroma dopušča preveč vrst raziskovalnih 
skupnosti, kar lahko pomeni nevarnost, da bi se preveč množile strokovne služ- 
be, ki bi obremenjevale še tako pičlo združena sredstva, namenjena za razisko- 
valno delo skupnega pomena. 

2. Mogoče bi bilo koristno vključiti v osnutek zakona vsaj načelna pre- 
hodna določila o amortizaciji znanja, ki naj bi inicirala ustrezen poseben zakon. 
Hvala lepa. 

Predsednik E m i 1 Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Aleksander 
Furlan, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 29. okoliš, 
Koper! 

Aleksander Furlan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite, da podam nekatera razmišljanja in nekaj konkretnih pripomb 
k posameznim členom osnutka zakona o raziskovalni dejavnosti, ki jih je pri- 
pravila skupina delegatov: 

K 36. členu: Ta člen naj se dopolni z določbo, da uporabniki in izvajalci 
opredelijo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana raziskovalne skup- 
nosti tudi skupen raziskovalni program, ki se uresničuje v Raziskovalni skup- 
nosti Slovenije (51. člen, četrta alinea). V 36. členu je namreč posebej dolo- 
čeno, da se s samoupravnim sporazumom o temeljih plana opredeljuje pro- 
gram skupnih nalog. Te so navedene v 53. členu in niso identične s skupnim 
raziskovalnim programom, ki je opredeljen v 52. členu. 

Dalje, v peti alinei 36. člena je določeno, da se s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana določa obseg potrebnih sredstev za uresničitev dogo- 
vorjenega programa ter način zagotavljanja potrebnih sredstev za posamezno 
leto. Predlagamo, da zakon glede na organizacijsko povezanost raziskovalnega 
sistema določi, ali se sredstva za skupen program združujejo centralno pri 
Raziskovalni skupnosti Slovenije ali pa drugače. 

K 41. členu: Predlagamo, da se besedilo dopolni tako, da si uporabniki v 
raziskovalni skupnosti in po njej zagotovijo tudi tiste potrebe in interese na 
področju raziskovalne dejavnosti, ki presegajo interese posameznih uporab- 
nikov, pa so temeljnega pomena za skladen družbeni razvoj. V tem členu je 
namreč navedeno, da se v raziskovalni skupnosti zagotovijo samo potrebe, ki 
se zaradi tehnoloških značilnosti, dohodkovne povezanosti in drugih pogojev ne 
morejo zagotoviti z neposredno svobodno menjavo dela. Menimo, da je izraz 
»in drugih pogojev« preveč splošen. 
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K 48. členu: Sodelovanje med občinskimi raziskovalnimi skupnostmi in po- 
sebnimi raziskovalnimi skupnostmi je treba obravnavati ločeno in drugače kot 
pa sodelovanje z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ker bi mo- 
rala biti med občinskimi in posebnimi raziskovalnimi skupnostmi tesnejša or- 
ganizacijska povezava. O tem podajamo predlog k 58. členu. 

K 51. členu: V četrti alinei se v besedilu o uresničevanju skupnega raz- 
iskovalnega programa v Raziskovalni skupnosti Slovenije uporablja termin 
»zagotavljajo sredstva«, v peti alinei, v besedilu o uresničevanju skupnih nalog 
v Raziskovalnih skupnostih Slovenije, pa se uporablja termin »združujejo sred- 
stva«. Ni jasno, ali sta s tem mišljena dva različna sistema financiranja in iz- 
vajanja nalog skupnega pomena v Raziskovalni skupnosti Slovenije, pri čemer 
naj bi imela ta skupnost določene izvirne pristojnosti. To bi moral zakon pre- 
cizneje definirati. 

K 52. členu: Skupni raziskovalni program je definiran preozko, ker ne ob- 
sega uporabnih in razvojnih raziskav, kot je to na primer zapisano v četrtem 
in petem odstavku 1. člena, ki imajo splošen nacionalni pomen, pa niso dolgo- 
ročnega značaja, kot na primer makroekonomske uporabne raziskave. Tudi 
take raziskave bi morale biti financirane ali sofinancirane s sredstvi, ki se 
zagotavljajo oziroma združujejo pri Raziskovalni skupnosti Slovenije. 

K 53. členu: Alternativno k pripombi k 52. členu bi kratkoročne uporabne 
in razvojne raziskave morale biti sprejete v »skupne naloge«, ki se uresniču- 
jejo v Raziskovalni skupnosti Slovenije. 

K 58. členu: V zvezi s pripombo k 48. členu bi bilo potrebno zagotoviti 
možnost, da zbori skupščin občinskih raziskovalnih skupnosti delegirajo dele- 
gate v zbore skupščin posebnih raziskovalnih skupnosti. Glede na funkcijo 
posebnih raziskovalnih skupnosti, kot to opredeljujeta 44. in 45. člen, se bo 
velika večina posamičnih in skupnih potreb po raziskovalnih dejavnostih ob- 
likovala in uresničevala v posebnih raziskovalnih skupnostih, zato bi morale 
občinske raziskovalne skupnosti, da ne bodo, ostale v bistvu samo organizatorji 
in animator j i raziskovalnih dejavnosti v občini, soodločati tudi v organih pod- 
ročnih raziskovalnih skupnosti o zadevah, ki se nanašajo na raziskovalne po- 
trebe občine. Za tako povezavo med občinskimi in posebnimi raziskovalnimi 
skupnostmi pa ne zadostujejo skupni organi, ki so predvideni v 48. členu. S 
predlagano povezavo na nivoju soodločanja bo lažje usklajevati in načrtovati 
raziskovalno dejavnost skupnega pomena v okviru Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. Hvala lepa. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Umek iz Celja! 

Ciril Umek: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov iz 1. okoliša, 
občina Celje, je pripravila naslednje pripombe k osnutku zakona o raziskoval- 
nih skupnostih: 

K 43. členu: Predlagamo, da za naloge občinske raziskovalne skupnosti, ki 
so v osnutku zakona dokaj ohlapno opredeljene, velja podoben tekst, kot je 
predlagan za naloge Republiške raziskovalne skupnosti. Tako naj uporabniki 
in izvajalci občinske raziskovalne skupnosti: usklajujejo razvoj raziskovalne 
dejavnosti v občini, načrtujejo raziskovalno dejavnost, ki je skupnega pomena 
za občino, opredeljujejo in združujejo sredstva za uresničevanje skupnega raz- 
iskovalnega programa v okviru občine, ugotavljajo, opredeljujejo in usmer- 
jajo potrebe ter interese po raziskovalni dejavnosti, skrbijo za popularizacijo, 
razvoj in stimulacijo raziskovalne ter inventivne dejavnosti. 
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V zakonu so raziskovalci opredeljeni dokaj široko; tako so tudi novatorji 
opredeljeni kot raziskovalci. V občinskih raziskovalnih skupnostih bodo društva 
inženirjev in tehnikov tudi izvajalci programa občinske raziskovalne skup- 
nosti, zato jim moramo zagotoviti zastopstvo kot izvajalcem. 

Postavljamo vprašanje, kako bodo novatorji v skupščinah področne raz- 
iskovalne skupnosti in Raziskovalne skupnosti Slovenije zastopani v zboru 
izvajalcev. 

Predlagamo, da združevanje sredstev amortizacije poteka enako kot zdru- 
ževanje sredstev skupnih rezerv, torej ne v okviru Samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Glede opredelitve o delovanju strokovne službe v 70. členu naj bo dikcija 
zakona podobna kot za ostale Samoupravne interesne skupnosti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 

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

ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji 
seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali drugačen predlog sklepa? (Ne.) Če 
nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujete. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Odrejam krajši odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika k tej, 7. in 8. točki dnevnega reda določil tovariša 
Franca Hočevarja, namestnika predsednika Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Hočevar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo, ki bo podal uvodno obrazložitev k 6., 7. in 8. točki dnevnega 
reda! 

Franc Hočevar: Nekaj uvodnih misli k osnutku zakona o skupnostih 
socialnega varstva. 

Rešitve, ki jih uveljavlja osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva, 
izhajajo iz predloga za izdajo zakona. Vse pripombe so bile temeljito proučene 
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pri oblikovanju osnutka zakona. Nekatera odprta vprašanja osnutka zakona 
o skupnostih socialnega varstva so bila v razpravi v skupščinskih telesih de- 
ležna velike pozornosti, zato predlagatelju ne bo težko/ oblikovati predloga 
zakona. 

Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva se nekoliko razlikuje od 
ostalih osnutkov zakonov, ki urejajo organiziranost, naloge in pristojnosti sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti. Svojstve- 
nost te skupnosti opredeljuje njena posebna vloga, ki je v tem, da usklajuje 
socialno-varstvene vidike, posamezne socialne pravice ter skrbi za uresniče- 
vanje enotne, integralne socialne politike. Zato bo zakon o skupnostih social- 
nega varstva opredelil pristojnosti in naloge skupnosti v skladu z njeno uskla- 
jevalno vlogo ter tako omogočil, da bodo delovni ljudje in občani celovito odlo- 
čali o svojih potrebah na področju socialnega varstva in določali skupne ele- 
mente politike ter prednostne naloge. 

Osnutek vsebuje še naslednje značilnosti: V skupnosti socialnega varstva 
se bodo, glede na vsebino in naravo dela, obvezno vključevale samoupravne 
interesne skupnosti socialnega skrbstva, otroškega varstva, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, starostnega zavarovanja kmetov, zaposlovanja ter 
stanovanjske skupnosti. Osnutek zakona predvideva tudi aktivno vključevanje 
in sodelovanje zdravstvenih, izobraževalnih in drugih samoupravnih interesnih 
skupnosti, tedaj ko se uporabniki in izvajalci v teh skupnostih dogovarjajo o 
socialnovarstvenih delih programa in kadar menijo, da bi se v osnovah in me- 
rilih za posamezne pravice, ki vsebujejo socialnovarstvene elemente, morali 
uskladiti z udeleženci v svobodni menjavi dela samoupravnih interesnih skup- 
nosti s področja socialnega varstva. V zvezi s tem vključuje osnutek zakona o 
skupnostih socialnega varstva tudi usklajevanje nalog za izboljšanje material- 
nega položaja borcev narodnoosvobodilne vojne in vojaških invalidov ter ci- 
vilnih invalidov vojne. 

Osnutek zakona opredeljuje nujnost usklajevanja in opredeljevanja so- 
cialnovarstvenih vidikov že v organizacijah združenega dela in v krajevnih 
skupnostih tako, da bi zadeve, ki bi jih obravnavala skupščina skupnosti so- 
cialnega varstva na skupnem sestanku, obravnavali delegati vseh delegacij s 
področja socialnega varstva. Na ta način bi zagotovili poenoten pristop in uskla- 
jenost izhodišč s področja socialnega varstva v skupnostih, ki se vanjo vklju- 
čujejo. 

Izhajajoč iz celovitosti problematike socialnega varstva določa osnutek 
zakona tudi vsebinska področja, ki zahtevajo obvezno in predhodno usklaje- 
vanje in dogovarjanje v skupnosti socialnega varstva z namenom, da bi se 
izognili uveljavljanju delnih interesov posameznih skupnosti v sistemu pro- 
gramiranja in financiranja potreb na tem področju. 

Osnutek zakona j a oblikovan tako, da bo dogovarjanje in usklajevanje v 
skupnosti socialnega varstva zajelo celovit sistem socialnih pravic, tako da bi 
se na tem mestu dogovarjali za skupne osnove in merila za uveljavljanje teh 
pravic. S tem bi imeli možnost spremljati kumulativno delovanje socialnih ko- 
rektivov, omogočeno bo celovito in predvsem učinkovito izvajanje socialne 
politike, kar bi vsekakor pomenilo velik napredek za razliko od dosedanjega 
stanja, ko smo imeli na tem področju večkrat parcialne pristope ter merila 
za uresničevanje socialnovarstvenih pravic. 

Posebej moram opozoriti na 8. člen osnutka zakona o skupnostih socialnega 
varstva. Menimo, da bi bilo primerneje in bolj dosledno v skladu z usklaje- 
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valno vlogo, ki jo ima skupnost socialnega varstva, da ta povezuje samo ustrez- 
ne republiške samoupravne interesne skupnosti in ne tudi občinske skupnosti 
socialnega varstva, kakor je predvideno v varianti 8. člena. Gre za to, da se 
izognemo dvojnemu povezovanju skupnosti socialnega varstva v Skupnost so- 
cialnega varstva Slovenije. Tako organizirana skupnost Socialnega varstva bo 
po našem mnenju tudi ustrezneje uresničevala svojo osnovo, to je usklajevalno 
vlogo. 

Nekaj misli k osnutku zakona o socialnem skrbstvu. 
Temeljno izhodišče pri pripravi predloženega osnutka je bilo zagotoviti po- 

goje za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na področju social- 
nega skrbstva, postaviti torej okvir za urejanje medsebojnih odnosov pri ures- 
ničevanju dejavnosti socialnega skrbstva tako v samih organizacijah združe- 
nega dela, v krajevnih skupnostih in tudi v samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Ob tem pa je potrebno poudariti, da vsebino, cilje in program social- 
nega skrbstva določajo delovni ljudje samoupravno, ob upoštevanju splošnih 
družbenih potreb in družbenoekonomskega razvoja. 

Osnutek zakona o socialnem skrbstvu ureja odnose med uporabniki in 
izvajalci socialno-skrbstvenih storitev. Nadalje določa načela za organizacijo 
samoupravnih interesnih skupnosti socialnega skrbstva in za samoupravno or- 
ganiziranost izvajalcev storitev. 

Osnutek vsebuje tudi določbe o dejavnosti, načinih uresničevanja poseb- 
nega družbenega pomena in določbe o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati stro- 
kovni delavci, ki delajo na področjih socialnega skrbstva. 

Storitve, opravila in ukrepi iz socialnega skrbstva so raznovrstni in na- 
menjeni vsem občanom. Vendar bi bilo treba upoštevati, da so nekatere motnje 
in težave pogostejše in da je zato potreben poudarek na tistih aktivnostih, ki 
te težave in motnje preprečujejo ali pa celo odpravljajo. Temu ustrezno se 
spreminja tudi vsebina in način dela na področju socialnega skrbstva, tako 
da so v ospredje postavljene preventivne in svetovalne oblike dela, kot na pri- 
mer pomoč pri urejanju odnosov v družini in v širšem okolju, med drugimi ob- 
likami pomoči pa predvsem tiste, ki spodbujajo prejemnika k lastni aktivnosti 
pri odpravljanju težav. 

V poglavju, ki ureja odnose med uporabniki in izvajalci, so v skladu 
s sprejetimi pripombami opredeljeni uporabniki in izvajalci socialno-skrbstve- 
nih storitev, potem predmet svobodne menjave dela ter obvezne sestavine 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 

Osnutek dalje določa, da se rezultati dela na področju socialnega skrb- 
stva vrednotijo s samoupravno dogovorjeno ceno za posamezno storitev. Stan- 
dardi in normativi za opravljanje socialno-skrbstvenih storitev med uporab- 
niki in izvajalci se določijo s samoupravnim sporazumom o temeljih planov, 
pri tem pa upoštevajo minimalni standardi in normativi, ki jih bo potrebno 
določti z zakonom. 

Določeni so tudi viri sredstev za izpolnjevanje prevzetih obveznosti. Osnu- 
tek predvideva, da bi se iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za- 
gotavljala sredstva, ki so potrebna za uresničevanje zagotovljenega dela pro- 
grama v vseh občinah, po načelu solidarnosti, iz osebnega dohodka delavcev 
in iz dohodkov oziroma prihodkov drugih delovnih ljudi in občanov pa sred- 
stva, ki so potrebna za uresničevanje skupnih nalog in dodatnih programov. 

Poglavje, ki ureja odnose med uporabniki in izvajalci, vsebuje še določbe 
o načinu uresničevanja svobodne menjave dela v krajevni skupnosti, kjer so 
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dane vse možnosti za razvijanje osnovnih oblik socialnega varstva. Ta prostor 
se lahko tudi najustrezneje organizira za uresničevanje dobršnega dela progra- 
ma s področja socialnega skrbstva. 

Poglavje, ki ureja samoupravno organiziranost izvajalcev, določa, da so 
organizacije združenega dela na tem področju centri za socialno delo in social- 
ni zavodi; opredeljuje njihove naloge, določa pogoje za organizacijo in ustano- 
vitev ter načine uresničevanja posebnega družbenega interesa. 

Osnutek daje možnost, da se kot samostojne organizacije združenega dela 
organizirajo tudi zakonske svetovalnice in sprejemališča za mladoletnike, dis- 
ciplinski centri in morebiti tudi druge oblike izvajanja programa na področ- 
ju socialnega skrbstva. 

Ustrezno organiziranost na področju socialnega skrbstva terjajo tudi pove- 
čan obseg storitev, zahteva po dvigu kvalitete teh storitev ter predvsem pre- 
usmeritev v preventivno dejavnost. 

Na koncu opozarjam še na poglavje, ki določa postopek za Uveljavljanje 
posamičnih pravic. Osnutek namreč predvideva, da je bil postopek bistveno 
krajši in ustavnejši od sedaj veljavnega, ki temelji na zakonu o splošnem up- 
ravnem postopku. Razprava pa je pokazala, da taka rešitev ne ustreza in da 
bo tudi v bodoče potrebno zagotoviti možnost pritožbe na ustrezen delegatsko 
sestavljen organ socialnega skrbstva Slovenije. 

Iz dosedanje razprave in pripomb delovnih teles Skupščine SR Slovenije 
pa izhaja, da bo predlagani osnutek potrebno uskladiti še z nekaterimi določ- 
bami, ki jih nakazuje zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
planu SR Slovenije. 

Se nekaj misli o osnutku zakona o družbenem varstvu otrok in o skupno- 
stih otroškega varstva. 

Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva temelji, tako kot ostala dva, na rešitvah, predlaganih v predlogu za 
izdajo zakona. V osnutku so upoštevana tudi priporočila in predlogi, dani na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 27. februarja 1979. 

Predvideno je, da bosta področje družbenega varstva otrok še naprej ure- 
jala, tako kot doslej, dva ločena zakona. V skladu s tem je predlagatelj pripra- 
vil ločeno osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroš- 
kega varstva ter osnutek zakona o predšolski vzgoji in varstvu otrok, ki pa 
skupaj tvorita vsebinsko celoto. 

Z družbenim varstvom otrok zagotavljamo pogoje za socialno varnost ma- 
tere in otroka ter za zaščito standarda novorojenaat, podaljšan porodniški do- 
pust, za otrokovo rast in razvoj v prvem letu življenja, daljši porodniški do- 
pust za matere z več hkrati rojenimi otroki in matere s težje prizadetimi otroki. 
Z otroškimi dodatki solidarno zagotavljamo družbeno pomoč vsem otrokom, 
ki jim družina ne more zagotoviti zadostnih sredstev. Najpomembnejša prvina 
družbenega varstva otrok pa je vsekakor vzgojnovarstvena dejavnost za pred- 
šolske otroke, ki jo ločeno ureja omenjeni zakon. 

Predšolska vzgoja in varstvo otrok predstavljata pomemben del enotnega 
vzgojnoizobraževalnega sistema v Sloveniji in se nanj navezuje, hkrati pa ima 
tudi svoje posebnosti. Gre za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v vzgojno- 
varstvenih organizacijah, zaradi česar je primerno, da se ureja v posebnem 
zakonu. Namreč okrog te dileme, eden ali dva zalkona, je bilo največ pripomb. 

Osnutek zakona o družbenem varstvu in o skupnostih otroškega varstva 
pa ureja ostala vprašanja družbenega varstva otrok, ki se nanašajo na vse ot- 
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roke od rojstva do tedaj, ko imajo še priznan status otroka. Z osnutkom za- 
kona so določene naslednje družbeno zagotovljene oblike varstva otrok: pomoč 
za opremo novorojenca, otroški dodatki za vse otroke, katerih družine ne do- 
segajo dogovorjenega dohodka na družinskega člana, ne glede na to, ali so to 
otroci zaposlenih staršev, kmetov ali otroci staršev, ki nimajo nobenih virov 
dohodka. , _ , ,  

Podaljšan porodniški dopust za vse matere delavke v združenem delu te 
daljši porodniški dopust pa sta določena z zakonom o delovnih razmerjih in 
ju ni potrebno urejati posebej s tem zakonom. 

Osnutek zakona ureja delo in organizacijo skupnosti otroškega varstva, 
v katere se združujejo delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje in ob- 
čani z namenom, da bi zagotovili svoje osebne in skupne potrebe m interese 
ter na osnovi potreb in interesov usklajevali delo na področju otroškega var- 
stva Tako bi zagotovili enake možnosti za skladen duševni, osebnostni in te- 
lesni razvoj otrok in prispevali k produktivnejšemu delu staršev v združenem 

Pomembna novost, ki jo prinaša osnutek je, da se v skupnosti otroškega 
varstva kot izvajalci vključujejo tudi delegati društev in družbenih organizacij, 
kadar z izvrševanjem svojih programov zadovoljujejo potrebe in interese upo- 
rabnikov v vzgojno-varstvenih dejavnostih in pridobivajo sredstva za uresni- 
čitev teh programov s svobodno menjavo dela z uporabniki. 

Svobodna menjava dela na področju družbenega varstva otrok se opravlja 
med uporabniki in izvajalci vzgojno-varstvenih dejavnosti. Osnutek zakona 
opredeljuje predmet svobodne menjave dela ter uporabnike m izvajalce na 
tem področju. Določa tudi sestavine samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana skupnosti otroškega varstva in vire za oblikovanje sredstev za izvajanje 
dogovorjenih programov skupnosti otroškega varstva. 

Svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih med uporabniki m izva- 
jalci bo uredil zakon o predšolski vzgoji in varstvu otrok skladno s posebnostmi, 
ki se tu pojavljajo. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok m o skupnostih 
otroškega varstva pa ureja predvsem način uresničevanja svobodne menjave 
dela v občinskih skupnostih otroškega varstva in v enotah teh skupnosti. 

Dosedanje razprave so že opozorile, da je potrebno jasneje opredeliti druž- 
benoekonomske odnose, ki se bodo uresničevali v enoti skupnosti otroškega 
varstva. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Igor Bončina, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. Prosim! 

Igor Bončina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva, 9. okoliš, je na svoji seji dne 

24. 6. 1979 obravnavala gradiva za 20. sejo Zbora združenega dela. Na osnovi 
razprave daje skupina pripombe k 6., 7. in 8. točki dnevnega reda. Da ne bi 
podaljševal razprave, se bom opredelil samo na točko 6, in sicer na osnutek 
zakona o skupnostih socialnega varstva: 

V 2. členu je potrebno konkretno opredeliti zadeve, ki se obravnavajo na 
skupnih sejah, in zadeve, ki se obravnavajo na posebnih sejah. 
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K 8. členu: Predlagamo, da se sprejme druga varianta k temu členu. Mne- 
nja smo, da morajo biti občinske skupnosti samo ustanoviteljice oziroma sou- 
stanoviteljice skupnosti Socialnega varstva SR Slovenije. 

K 10. členu: Skladno z drugim členom naj bo vključeno tudi področje 
skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. 

V zvezi z vodenjem enotne evidence o prejemkih socialnih dajatev je po- 
trebno opredeliti, ali skupnosti socialnega varstva pripravljajo sistemske os- 
nove za izpeljavo ali pa je skupnost tudi izvajalec. 

K 13. členu: Glede na to, da ima skupnost socialnega varstva skladno z 
10. členom predvsem usklajevalno funkcijo in je neposredno vezana na svo- 
bodno menjavo dela in ostale skupnosti, predlagamo, da se financiranje sistem- 
sko opredeli. 

K 14. členu: Skupščino občinske skupnosti socialnega varstva sestavljajo 
delegati ustanoviteljic. 

K 18. členu: O vseh vprašanjih, ki jih obravnavajo delegati v skupščini 
občinske skupnosti socialnega varstva, razpravljajo tudi delegati v temeljnih 
organizacijah za področje socialnega varstva na skupnem sestanku delegacij 
v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih. 

Skladno z določili 14. in 18. člena je potrebno predpisati delegatski ključ 
za delegiranje delegatov, kar sedaj ni predvideno. 

K 22. členu: Zakonitost dela skupnosti socialnega varstva nadzoruje za 
zadeve socialnega varstva pristojni upravni organ. Mnenja smo, da v sistemu 
samoupravne socialistične demokracije in v odmiranju vloge države upravni 
organ ne bi smel imeti vloge inšpekcijskega nadzora, temveč le vlogo nuđenja 
pomoči in svetovanjia. Zato je potrebno opredeliti odbor samoupravne delav- 
ske kontrole. 

K 24. členu: Predvidi naj se imenovanje vodje službe v smislu 15. člena 
prejšnjega zakona. Citiram: »-Ce ima skupnost socialnega varstva lastno stro- 
kovno službo, imenuje vodjo te službe skupščina skupnosti socialnega var- 
stva v soglasju s skupščino pristojne družbenopolitične skupnosti«. 

Glede na funkcijo skupnosti socialnega varstva predlagamo, da se v zako- 
nu opredeli tudi izvajanje usklađenih normativov v smislu 9. člena prejšnjega 
zakona. Izvajanje odločitev, sprejetih po 5., 6. in 7. členu tega zakona, spada 
v pristojnost ustrezne skupnosti, povezane v skupnosti socialnega varstva. 

Pripombe k 7. točki dnevnega reda predajam v pismeni obliki. K 8. točki 
dnevnega reda bom pripombe podal ustno. Skupina delegatov ima k osnutku 
zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva naslednje 
pripombe: 

V členih 14, 15, 16, 17 in 18 je potrebno jasneje izpostaviti okoliščine, ki 
pogojujejo ustanovitev dvodomne enote, ene ali več enot v skupnosti otroškega 
varstva oziroma določitev odnosov med eno in drugo enoto, krajevno skup- 
nostjo in skupnostjo otroškega varstva oziroma med ustreznimi skupnostmi. 

K 40. členu. Zakon naj bi uporabnike in izvajalce izrecno obvezal glede 
minimalnih zahtev o vsebini, obliki in pogojih načrtovanja in izvajanja vzgoj- 
no-izobraževalnih programov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Anton Benedik, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 
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Anton Benedik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva je bil obravnavan na skupni 
seji skupin delegatov občine Kranj. Na osnovi priporočila Izvršnega sveta 
in Samoupravne interesne skupnosti socialnega varstva občine Kranj delegati 
osnutek zakona sprejemajo. Predlagamo pa naslednje pripombe: 

1. člen naj se glasi: »Ta zakon ureja vsebino delia samoupravnih interesnih 
skupnosti socialnega varstva, v nadaljevanju skupnosti socialnega varstva, 
način usklajevanja ter dogovarjanja med samoupravnimi interesnimi skupnost- 
mi, ki se združujejo v skupnosti socialnega varstva ter organizacijo in finan- 
ciranje skupnosti socialnega varstva.« 

8. člen: Sprejme naj se varianta. 
10. člen: Za zadnjo alineo naj se dodata dve novi alinei: »— osnove in me- 

rila za uveljavljanje pravic do otroškega dodatka; vse tiste zadeve, ki so za 
posamezno samoupravno interesno skupnost ustanoviteljico skupnosti social- 
nega varstva določene z zakonom o ustanovitvi te skupnosti.« 

12. člen: Doda naj se: »— odloča o politiki socialnega varstva in sprejema 
usmeritve za nadaljnji razvoj; — sprejema temelje družbenega plana«. 

13. člen: Na koncu stavka naj se doda besedilo: »S tem, da se osnove in 
merila za oblikovanje sredstev za delo skupnosti socialnega varstva določijo 
že v samoupravnih sporazumih o temeljih plana vsake samoupravne interesne 
skupnosti, ki je ustanoviteljica skupnosti socialnega varstva«. 

17. člen naj se črta. 
Za členom 22 naj se doda nov člen, ki se glasi: »"Nadzorstvo nad uveljav- 

ljanjem pravic, oblikovanjem in uporabo sredstev, izvajanjem sprejetih pro- 
gramov in nalog ter delovanjem upravnih organov in njene strokovne službe, 
opravlja organ samoupravne delavske kontrole skupnosti socialnega varstva.« 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: K razpravi se je prijavil tovariš Vasilij 
Vulič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš, 
Črnomelj! 

Vasilij Vulič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva, 22. okoliš, je obravnavala med 
drugim tudi osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva in ga je v načel- 
ni razpravi podprla. 

Ob obravnavi posameznih določb pa smo oblikovali dve pripombi, oziroma 
predloga, in sicer: 

1. Podpiramo varianto k 8. členu, ki predvideva, da se tudi občinske skup- 
nosti socialnega varstva vključujejo v republiško skupnost socialnega varstva. 

2. V 10. členu so navedena področja, ki se usklajujejo v skupnosti social- 
nega varstva. Menimo, da je treba dodati še usklajevanje na področju zaposlo- 
vanja, zlasti še glede zaposlovanja invalidnih oseb oziroma oseb, ki težje naj- 
dejo zaposlitev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Zeli 
še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Antonija Markelj, delegatka za 
Zbor združenega dela s socialno-zdravstvenega področja, 7. okoliš, Maribor! 
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Antonija Markelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov 7. okoliša s področja sociale in zdravstva za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije ima k osnutku zakona o skupnostih 
socialnega varstva naslednje pripombe in stališča: 

K variantam k 8. členu se je tudi pri nas izoblikovalo pozitivno mnenje in 
o tem ne bi več razpravljala. 

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na dejstvo, da osnutek ne opredeljuje 
vloge skupnosti socialnega varstva v procesu samoupravnega planiranja in 
sprejemanja planov, čeprav je usklajevanje prav na področju planiranja naj- 
bolj pereče. Zato je v zakonu potrebno opredeliti tudi vlogo skupnosti social- 
nega varstva na tem področju. 

V razpravi je bilo nadalje opozorjeno na 22. člen osnutka, ki po mnenju 
razpravljalcev ni najbolj ustrezno formuliran. Samo po sebi je umevno, da 
pristojni upravni organi nadzirajo zakonitost poslovanjia vsake samoupravne 
interesne skupnosti, ne morejo pa najbrž nadzirati zakonitosti dela skupščine. 
V tem členu pa ni opredeljena vloga odbora samoupravne delavske kontrole, 
kar je pomanjkljivost osnutka. 

Predsednik Emil Tomažič: Naj obvestim delegate, da so pismene 
prispevke oziroma razprave oddali delegati iz Tolmina, Ljutomera in Lendave. 
Kdo še prosim želi razpravljati? Besedo ima delegat iz Celja tovariš Ciril 
Umek! 

Ciril Umek : Tovarišice in tovariši! V zvezi s 6., 7. in 8. točko dnev- 
nega reda imamo delegati iz Celja naslednja priporočila in pripombe: 

K osnutku zakona o socialnem varstvu imamo naslednje pripombe: 
Variante k 8. členu ne podpiramo. 
V šesti alinei 10. člena naj se črta beseda »posebnimi dohodki« in ostane 

samo beseda »dohodki«. 
V 19. členu naj se drugi odstavek uskladi z drugim odstavkom 14. člena. 
V tretjem odstavku 14. člena je potrebno precizno določiti sestavo in na- 

čin dela skupščine. 
K četrtemu odstavku 14. člena je vprašanje ustanovitve zbora izvajalcev. 

Od petih ustanoviteljic imajo slamo tri skupnosti zbor izvajalcev in je vpraša- 
nje, kaj pomeni v zvezi s temi določili načelo enake zastopanosti vseh zborov. 

Pripombe k osnutku zakona o socialnem skrbstvu: 
Zakon ne predvideva enot Samoupravnih interesnih skupnosti. Menimo, da 

so tudi na področju socialnega skrbstva dani pogoji za ustanovitev enot; zato 
naj se opredelijo. 

Zakon je treba uskladiti z osnutkom zakona o družbenem planiranju. 
V zakonu je potrebno podrobneje opredeliti način financiranja, kaj gre iz 

dohodka in kaj iz osebnih dohodkov. Ta pripomba se nanaša tudi na ostale za- 
konske osnutke. 

V 44. "členu naj se za besedilom »izvrševanje vzgojnih ukrepov« črta be- 
seda »kazni«. 

K zakonu o varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva imamo na- 
slednje pripombe: 

V 4. členu je pojem »društvo« preveč širok; potrebno je precizneje določiti, 
katera so ta društva. 



155 
20. seja        

Pojem enote je potrebno natančneje formulirati in določiti kriterije, po ka- 
terih se ustanavljajo enote. _ . 

V 28. členu je potrebno natančneje določiti, koliko časa traja začasni ukrep 
skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Predlaga se, da se združijo oziroma poenotijo zakon o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otroškega varstva in poseben zakon o neposrednih od- 
nosih med uporabniki in izvajalci vzgojno-varstvenih storitev oziroma pro- 
grama vzgojno-varstvene skupnosti. 

K 47. členu je tole vprašanje. Otroci jugoslovanskih državljanov, zapo- 
slenih v tujini, so upravičeni da otroškega dodatka pod pogoji iz tega zakona. 
Vprašanje pa je, kako je z delavci, ki so se nepogodbeno zaposlili v tujim 
oziroma v državi, s katero nismo pogodbeno vezani. 

K 49. členu je več vprašanj. Otroku s prirojenimi okvarami, ki ni zrno- 
žen za samostojno delo, gre pravica do otroškega dodatka ves čas, dokler traja 
nezmožnost, če je nastala nezmožnost, preden je dopolnil 15. leto starosti. To 
ni pravilno formulirano, saj bi se moral otrok pojmovati kot odrasla oseba. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi, prosim, raz- 
pravljati? Besedo želi namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo tovariš Franc Hočevar. Prosim! 

Franc Hočevar: Rad bi se vključil v razpravo samo o dveh pripom- 
bah k zakonu o skupnostih siocialnega varstva. _ 

Najprej moramo povedati, da nam je 27. februarja ta skupščina naložila, 
naj proučimo nekatere opredelitve, ki smo jih predvideli v predlogu za izdajo 
zakona o vlogi in tudi o financiranju te skupnosti socialnega varstva. 

V skladu s to obveznostjo smo proučevali možnosti drugačnega financi- 
ranja oziroma združevanja sredstev v skupnosti socialnega varstva za oprav- 
ljanje nekaterih nalog. Ugotovili smo, da ta skupnost v bistvu ne združuje 
nobenih posebnih originalnih pravic, za katere bi bilo potrebno združevati tudi 
posebej sredstva. Njena temeljna funkcija, kot jo skušamo opredeliti v osnutku 
zakona o skupnostih socialnega varstva, je, da določa in usklajuje elemente 
skupne socialne politike in opredeljuje osnove za uresničevanje nekaterih 
socialno-varstvenih pravic. Glede na tako opredeljeno osnovno vlogo tudi m 
mogoče kako drugače urediti financiranja. Ustanovitelji te skupnosti se lahko 
s samoupravnim sporazumom obvežejo združevati sredstva le za funkcioniranje 
te skupnosti, ne pa za izpolnjevanje določenih nalog in obveznosti. Zato ni po- 
trebno več ponovno začeti razprave o tem vprašanju. Ta vprašanja so bila tudi 
naslovljena na Republiški svet za družbeno ureditev. 

Rad bi utemeljil, zakaj smo predlagali varianto v 8. členu. Predvsem 
zaradi tega, ker menimo, da bi skupnost svojo usklajevalno vlogo laže ures- 
ničevala, če bi povezovala ustrezne republiške skupnosti s področja socialnega 
varstva. Vse republiške skupnosti, ki se vključujejo v -skupnost socialnega var- 
stva, opravljajo določene naloge, ki jih je nujno potrebno uskladiti med seboj 
v Republiški skupnosti socialnega varstva. 

Drugi razlog pa je naslednji: Ce pristanemo na varianto, imamo dve poti 
izpeljave istih interesov. Najprej se interesi oblikujejo v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih znotraj občine, potem se združijo v skupnosti socialnega 
varstva in potem prenesejo v Republiško skupnost socialnega varstva. Bistvo 
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predloga, ki pa ga vsebuje osnovni tekst, je pa v tem, da bi prišli delegati iz 
republiških skupnosti s področja socialnega varstva direktno v to skupnost. S 
tem bi bil način sklicevanja te skupnosti enostavnejši in tudi učinkovitejši. 
Skratka, skupnost socialnega varstva bi postala tako bolj mobilna, glede uskla- 
jevanja interesov ali pa določanja elementov skupne socialne politike pa tudi 
bolj učinkovita, To je osnovna razlaga oziroma utemeljitev, zakaj predlagamo 
osnovni tekst 8. člena osnutka zakona o skupnostih socialnega varstva. 

O enotah na področju socialnega skrbstva samo dve besedi. Kolikor bolj 
smo premišljevali o možnosti ustanavljanja enot na področju socialnega skrb- 
stva, toliko bolj smo prihajali do ugotovitve, da je mogoče ves program so- 
cialnega skrbstva bolje uresničevati v okviru krajevne skupnosti. 

Svobodna menjava dela bo v krajevni skupnosti bolj neposredna kot pa 
v enotah samoupravne interesne skupnosti s področja socialnega skrbstva. 

Ostale pripombe bomo proučili in jih skušali ustrezno upoštevati pri ob- 
likovanju predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Še kdo želi besedo, prosim? Ce nihče, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in v drugih gradivih ter predloge, dane v razpravi na da- 
našnji seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, potem prosim, da o njem glasujemo! 

Kdor je za predlagani sklep, prosim da glasuje! (141 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o socialnem skrbstvu. 

Obrazložitev smo poslušali že pri prejšnji točki, prav tako je bilo prei že 
nekaj razprav. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodaino- 
pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poročila7 (Ne 
želijo.) Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Rudi Nadiževec, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Rudi Nadiževec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupin delegatov občine Kranj dne 18. 6. 1979 so člani skupin 
delegatov sprejeli predloženi osnutek zakona, vendar pa predlagajo predla- 
gatelju, da obravnava tudi naslednje pripombe. 

Tovariš predsednik, teh pripomb je zelo veliko! Ce se delegati striniaio 
jih bom predložil v pismeni obliki. Hvala lepa! 

Predsednik Ejn i 1 Tomažič: Hvala lepa! K besedi se je prijavil tova- 
riš Pero Todorovič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 
18. okoliš, Slovenska Bistrica. Prosim! 
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Pero Todorovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 18. okoliša s področja gospodarstva, Slovenska Bistrica, je 
pod 7. točko dnevnega reda dala k osnutku zakona o socialnem skrbstvu na- 
slednje pripombe: 

Predlagamo, da se v 8. členu v posebni alinei omeni razvrščanje in na- 
potitev otrok v zavode za usposabljanje. 

V 19. členu so predvideni novi viri sredstev, in to za zagotovtijeni program 
iz dohodka tozdov, za skupni dodatni program pa iz osebnih dohodkov. 

Pri socialnem skrbstvu ovrednotimo v zagotovljenem programu: druž- 
bene denarne pomoči, prispevke za zdravstveno varstvo in osebne dohodke 
strokovnih delavcev. Vsa ostala dejavnost, ki je z zakonom določena in je 
v dodatnih programih, se financira iz sredstev, zbranih v občini, čeprav so 
naloge obvezne in brezplačne, na primer usposabljanje otrok. Predlagamo, da 
predvidimo v socialnem skrbstvu za vse programe samo en vir financiranja, 
da ne bi še bolj obremenjevali finančne službe. 

Vir mora imeti zanesljivo osnovo, saj je večina sredstev namenjenih za 
oskrbnine. V prid kvaliteti dela pri opravljanju storitev na področju socialnega 
skrbstva je bila v vseh razpravah prisotna potreba po ustanovitvi centrov za 
socialno delo. Zavedati pa se je treba, da bo taka organizacija zahtevala po- 
večana materialna sredstva za kadre, prostore, opremo in delovanje skupnosti. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomaž i č : Hvala! Kdo še želi razpravljati? Prosim, 
besedo ima tovarišica Antonija Markelj, delegatka za Zbor združenega dela s 
področja zdravstva, 7. okoliš, Maribor! 

Antonija Markelj: Naša skupina je imela tudi precej pripomb 
k zakonu o socialnem skrbstvu, in če se delegati strinjajo, bi jih oddala kar v 
pismeni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Mislim, da malo preveč prakticiramo 
oddajanje pripomb v pismeni obliki. To izključuje možnost konfrontacije stališč. 
Kdo želi besedo? Obveščam vas, da so pripombe dali pismeno k tej točki tudi 
delegati iz Tolmina in iz Lendave. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in v drugih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
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Uvodno obrazložitev smo poslušali k 6. točki. 
Osnutek zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 

Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija. Vsi *so dali poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Pero Todorovič, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. Pro- 
sim! 

Pero Todorovič : Naša delegacija je razpravljala o osnutku zakona 
o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva in predlaga, da 
se v zakonu doda člen, ki bi zagotovil financiranje skupnosti tudi v primeru, 
če samoupravni sporazum ni podpisan. V tem primeru naj bi bil sprejet odlok 
o financiranju skupnosti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) K 
tej točki smo dobili nekaj pismenih pripomb. Dali so jih delegati iz Tolmina, 
iz Lendave, iz Žalca in iz Kočevja. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva se sprejme. 

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

skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, ki smo jih poslušali že v raz- 
pravi pri prejšnjih točkah, zlasti pri 6. točki. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se ie kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o telesnokulturnih skupnostih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej, 10. in 11. točki dnevnega 
reda določil tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovariš Leopold 
Kej žar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje! 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih je predlagatelj zasnoval tako, 
da se tudi te skupnosti oblikujejo skladno z zakonom o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela, tako da so zaj izvajalce telesnokulturne dejavnosti, poleg 
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delavcev na tem področju, opredeljeni zlasti delovni ljudje in občani, ki or- 
ganizirano v telesnokulturnih organizacijah z amaterskim delom zadovolju- 
jejo svoje osebne in skupne potrebe in interese po telesni kulturi in izvajajo 
telesnokulturno dejavnost. v. 

Osnutek zakona konkretizira svobodno menjavo dela na področju telesne 
kulture in določa obvezno vsebino samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
občinskih telesnokulturnih skupnosti in Telesnokulturne skupnosti Slovenije. 

Pri tem je osnutek upošteval tudi predvidene možnosti, da se v Telesno- 
kulturni skupnosti Slovenije in po njej v bodoče uresničujejo tudi nekatere 
naloge, ki so se v tem planskem obdobju še zagotavljale z zveznim prora- 
čunom. Glede na poseben pomen, ki jih imajo za celotno telesnokulturno dejav- 
nost telesnokulturni objekti in naprave, osnutek predvideva tudi nekatere po- 
sebne ukrepe za uveljavljanje dogovarjanja in sporazumevanja o vzdrževanju 
in uporabi le-teh. 

Osnutek zakona opredeljuje funkcije občinske telesnokulturne skupnosti 
kot temeljnega nosilca sporazumevanja in dogovarjanja o uresničevanju te- 
lesnokulturnih interesov. Glede na to, da se pomembni pogoji za uresničevanje 
teh interesov zagotavljajo tudi v drugih samoupravnih interesnih skupnostih 
— izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva, osnutek zakona predvideva 
tudi obvezno sodelovanje telesnokulturnih skupnosti s temi skupnostmi zaradi 
usklajevanja dela, dogovarjanja o skupnih nalogah in o njihovem uresni- 
čevanju. 

Da bi se omogočila neposredna prisotnost vseh organiziranih interesov 
na področju telesne kulture, osnutek zakona predvideva, da v zboru izvajalcev 
Telesnokulturne skupnosti Slovenije poleg delegatov ustreznih zborov ob- 
činskih telesnokulturnih skupnosti sodelujejo tudi delegati republiških strokov- 
nih organizacij in zvez, ki jih te delegirajo prek Zveze telesnokulturnih orga- 
nizacij Slovenije. 

Taka ureditev naj bi omogočila, da bi se v oblikovanju celovite telesno- 
kulturne politike vključila vsa področja telesne kulture in imela možnost pred- 
staviti svoja stališča, oblikovana v okviru svoje strokovne oziroma posebne 
interesne organiziranosti. Tako bi Telesnokulturna skupnost Slovenije lahko 
postala mesto za dogovarjanje o politiki in o uresničevanju celovitih telesno- 
kulturnih interesov, hkrati pa tudi nosilec dogovarjanja z drugimi republi- 
kami in pokrajinama o skupnem povezovanju in izvajanju tistih nalog, ki 
imajo pomen za Jugoslavijo kot celoto in urejanje odnosov v mednarodni 
športni dejavnosti. 

Iz dosedanjih razprav o osnutku zakona izhajajo zahteve, naj predla- 
gatelj pri oblikovanju predloga zakona o telesnokulturnih skupnostih zla- 
sti še dodela oblikovanje enot, uskladi določbe o planiranju telesnokulturne 
dejavnosti in dopolni določbe, ki urejajo načine odločanja v skupščinah telesno- 
kulturnih skupnostih. 

Pri opredelitvi teh vprašanj bo predlagatelj v največji meri upošteval pred- 
loge in stailišoa iz dosedanje razprave kot tudi iz razprave na današnji seji. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Marko Cavlovič, delegat za Zbor 
združenega dolia za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 
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Marko Caviovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije so na 
skupni seji 18. 6. obravnavale osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih 
in na osnovi pripomb Izvršnega odbora Telesnokulturne skupnosti Kranj pod- 
prle osnutek zakona. Predlagajo pa zboru v razpravo naslednje pripombe: 

1. Načelna pripomba k osnutku zakona je, da je potrebno določila o 
svobodni menjavi dela na področju telesne kulture in telesnokulturnih skup- 
nosti uskladiti z določili zakona o družbenem planiranju. 

2. V 11. členu je treba uveljaviti predlagano varianto, ker financiranje 
iz dohodka tozdov ne bi bilo v skladu z zakonom o svobodni menjaivi dela. 

3. V 31. členu ni primerna varianta. Izvajalci posameznih panog se do- 
ločajo že v občinah ter telesnokulturnih skupnostih in prek delegatov telesno- 
kulturnih skupnosti občin tudi v zboru Republiške telesnokulturne skupnosti. 
Ne bi bilo prav, da bi delegati republiških strokovnih organizacij in zvez v 
Zboru izvajalcev Telesnokulturne skupnosti Slovenije soodločali, prav pa je, 
da sodelujejo, s čimer je zagotovljeno strokovno svetovanje in neposredno 
dajanje inormacij delegatom, ki odločajo. 

Drugi člen oisnutka je pogoj za 31. člen. 
4. V 34. členu predvideva osnutek zakona le skupščino brez izvršilnih or- 

ganov. Ta pa bi jih morala imeti! 
5. V 35. členu določbe glede na sedanje stanje niso razumljive. Zakon 

sam ne določa izvršilnega organa, samoupravni sporazum pa to nujno terja. 
Dilema je v tem, ali vse organe določiti s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi telesnokulturne skupnosti ali vse z zakonom. Menimo, da je primerno 
določiti izvršilne organe s posebnim členom v zakonu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? K 
besedi se javlja delegat iz Celja tovariš Cirili Umek. 

Ciril Umek : Tovarišice in tovariši! K osnutku zakona o telesnokul- 
turnih skupnostih dajemo naslednje pripombe in priporočila: 

V 11. členu naj se črta varianta. 
V 31. členu naj se črtata drugi odstavek in varianta drugega odstavka. 
V drugem odstavku 39. člena maj se črta beseda »kot«. 
V zakonu je potrebno črtati besedo »amaterska«, ki se ponavlja v več čle- 

nih. Menimo, da ni potrebna. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želli razpravljati? 
(Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

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

(Ne.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? {En delegat.) Še ie 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega r e d ta , to je na osnutek zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Danes smo prejeli na klop predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora k osnutku zakona, katerega je obravnaval na podlagi 88. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije kot zainteresiran zbor. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor 
za družbenoekonomske odnose, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna 
komisija. Vsi so dali poročila. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš 
Leopold Kejžar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje! 

Leopold Kejžar: V dosedanjih razpravah o preobrazbi vzgoje in 
izobraževanja je bila večkrat poudarjena misel, da ne gre za klasično šolsko 
reformo, ampak za proces družbene preobrazbe, v katerem ni moč reformirati 
posameznih delov vzgojno-izobraževalnega sistema. Na podlagi takih izho- 
dišč vključujemo v proces preobrazbe vzgoje in izobraževanja tudi vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok kot nepogrešljivo sestavino enotnega sistema vzgoje 
in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji. Predšolska vzgoja kot orga- 
nizirana družbena vzgoja, namreč dopolnjuje vzgojo v družini in z usmerjanjem 
in spodbujanjem otrokove aktivnosti prispeva k oblikovanju ustvarjalne, vse- 
stransko razvite osebnosti, v skladu z vrednotami naše samoupravne sociali- 
stične družbe. 

Na teh spoznanjih, ki so bila ponovno poudarjena tudi v Skupščini So- 
cialistične republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona, temelji 
tudi predloženi osnutek. 

V skladu s spoznanji o pomembnosti družbeno organizirane predšolske 
vzgoje in v skladu s programsko usmeritvijo Zveze skupnosti otroškega varstva 
Slovenije, izražene v programu razvoja otroškega varstva v Socialistični re- 
publiki Sloveniji za obdobje 1976—1980, postavlja osnutek zakona kot temeljno 
nalogo te dejavnosti zagotoviti družbeno organizirano predšolsko vzgojo za 
vsakega otroka. Pri tem enakovredno obravnava različne oblike vzgojno-var- 
stvene dejavnosti, ki jih bomo razvijali v skladu z materialnimi možnostmi 
družbe in potrebami delovnih ljudi in občanov. Taka usmeritev pa postavlja 
pred vzgojno-varstvene organizacije nalogo, da hitreje prerastejo iz pogosto 
še preveč zaprtih institucij za dnevno varstvo predšolskih otrok v odprte centre 
za predšolsko vzgojo v krajevni skupnosti in se v povezavi z družbenimi or- 
ganizacijami in društvi ter drugimi nosilci organizirane družbene skrbi za 
otroka postopoma preoblikujejo v središče družbeno organizirane predšolske 
vzgoje v krajevni skupnosti. Zato osnutek zakona posveča posebno pozornost 
načrtovanju dela vzgojno-varstvenih organizacij in zagotavlja uporabnikom 
in staršem v svetu vzgojno varstvene organizacije in v skupnostih otroškega 
varstva neposreden vpliv na oblikovanje vsebine in organizacije dela vzgojno- 
varstvenih organizacij, ki morata izhajati iz temeljnih družbenih smotrov, za- 
jetih v vzgojnem programu, ki ga sprejme strokovni svet za vzgojo in izo- 
braževanje Socialistične republike Slovenije, in pa potreb delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevni skupnosti. 

Za uresničitev tega sistema načrtovanja dela ustvarja osnutek, skupaj z 
zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, podlago za uveljavitev 

li 
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takih družbenoekonomskih odnosov, ki bodo na podlagi svobodne menjave de]a 
omogočili izpolnjevanje dogovorjenih programov in zagotavljali tudi delavcem 
na tem področju enak družbenoekonomski položaj z drugimi delavci v zdru- 
ženem delu. 

Med oblikami organizirane predšolske vzgoje ima posebno mesto orga- 
nizirana priprava otrok na vstop v osnovno šolo, ki je že doslej v obliki 
tako imenovane male šode zajela skoraj vse predšolske otroke in prispevala k 
izravnavanju razvojnih razlik med otroci pred vstopom v osnovno šolo. S tem 
da organizirano pripravo otrok za vstop v osnovno šolo uzakonjamo kot ob- 
vezno sestavino predšolske vzgoje, postaja za vse otroke brezplačna in del 
zagotovljenega programa, ki ga uporabniki in izvajalci v skupnostih otroškega 
varstva solidarno zagotavljajo vsem predšolskim otrokom v Sloveniji v letu 
pred vstopom v šolo. 

Pri oblikovanju osnutka je predlagatelj izhajal iz zasnove zakona, ki ga 
je sprejela Skupščina ob razpravi o predlogu za izdajo, in skušal vgraditi vanj 
vse pobude in pripombe, ki so bile izražene v razpravah v skupščinskih organih. 
Ponovno smo pretehtali pobudo, naj bi to zakonsko materijo obravnaval zakon 
o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, vendar so pre- 
vladali razlogi, naj se vzgoja in varstvo predšolskih otrok kot sestavina enot- 
nega vzgojno-izobraževalnega sistema urejata s posebnim zakonom. 

2e dosedanja razprava v organih Skupščine je opozorila na nekatere po- 
manjkljivosti in nedorečenosti v osnutku zakona, ki jih bo treba natančneje 
obdelati in izpopolniti ter uskladiti z drugimi zakoni. Menimo pa, da pred- 
loženi osnutek, skupaj z osnutkom zakona o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva, predstavlja okvir za samoupravno organiziranje 
vzgoje in varstva predšolskih otrok, povezuje vzgojno-varstvene dejavnosti v 
enoten vzgojno-izobraževalni sistem ter ustvarja podlago za programsko pove 
zanost predšolske vzgoje z osnovno šalo in s tem za nepretrgan proces vzgoje, 
izobraževanja in družbene skrbi za otroka. 

Tudi rešitve, ki jih prinaša osnutek zakona o osnovni šoli, temeljijo na iz- 
hodiščih, ki jih je sprejela Skupščina oib razpravi o predlogu za izdajo, ter 
na zahtevah, izraženih v kongresnih dokumentih Zveze komunistov o preosnovi 
vzgoje in izobraževanja, in na stališčih in predlogih Republiškega sveta za vzgo- 
jo in izobraževanje. 

Predloženi osnutek zakona o osnovni šolli sicer predvsem dograjuje in 
izpopolnjuje zasnovo osnovne šole, kakršna je bila uveljavljena z reformo leta 
1958 in izpopolnjena v kasnejših obdobjih, vendar pa prinaša nekatere rešitve, 
ki izhajajo iz novih družbeno-ekonomskih odnosov in bodo vplivale na pro- 
gramsko in organizacijsko podobo bodoče osnovne šole ter jo tesneje povezala 
z okoljem v katerem deluje. Osnovna šola je še vedno opredeljena kot obvezna 
osemletna splošna izobraževalna šola, ki po enotnem programu pripravlja 
učence za nadaljnje izobraževanje, za delo, samoupravljanje in osebno življenje. 
Vendar osnutek zakona zagotavlja možnost za večji vpliv uporabnikov na na- 
črtovanje vsebine in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela. Tako bo tudi 
dejansko osnovna šola v večji meri kot doslej rasla kot izraz potreb in intere- 
sov delovnih ljudi in občanov v okolju, v katerem deluje. 

Osnutek zakona zavezuje osnovno šolo, da v sodelovanju z organizacijami 
in društvi, organizacijami združenega dela in drugimi dejavniki v krajevni 
skupnosti razvija in razširja organizacijo svojega dela tako, da z vključevanjem 
vedno večjega števila učencev v raznovrstne oblike vzgojno-izobraževalnega 
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dela postopoma prerašča v šolo s celodnevno organizacijo dela, ki pomeni 
naj uspeš ne j o obliko uresničevanja družbenih smotrov in nalog osnovne šole. 

Zato osnutek zakona usmerja osnovno šolo, da v dogovoru z uporabniki 
in starši bogati in razširja svoj program z različnimi oblikami interesnih de- 
javnosti, s fakultativnimi programi, z delom organizacij in društev, ki ]ih 
ustanavljajo učenci, in z različnimi akcijami, ki jih izvaja šola v svojem okolju. 
Hkrati pa zavezuje osnovno šolo, da v celoti zagotovi izvajanje obveznega 
predmetnika in učnega načrta, ki pomenita obvezen standard osnovne šole, s 
katerim delovni ljudje in občani po načelu solidarnosti zagotavljajo pravico 
do brezplačnega osnovnega izobraževanja vsakemu šoloobveznemu otroku v 
naši republiki. . 

Za uveljavitev tako zasnovanega programa dela osnovne sole spodbuja 
osnutek zakona uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov, ki teme- 
ljijo na svobodni menjavi dela med uporabniki in izvajalci, ter skupaj z za či- 
nom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in zakonom o izobraževalnih 
skupnostih predstavlja okvire za uveljavitev teh odnosov. 

Podlaga za uveljavitev načel svobodne .menjave dela je izoblikovan 
delovni načrt osnovne Sode. Zato osnutek posveča posebno pozornost načelom za 
oblikovanje delovnega načrta in pri tem še posebej izpostavlja nekatere naloge 
osnovne šole, med njimi zlasti odgovornost za usmerjanje učencev. Skrb za 
usmerjanje učencev v nadaljnje izobraževanje in delo je opredeljena kot ena 
temeljnih nalog osnovne šole, saj je že doslej z informiranjem učencev o po- 
klicih in usmerjanjem, v sodelovanju s strokovnimi službami za zaposlovanje, 
opravila na tem področju pomembne naloge. 

Osnutek pa jp še posebej zavezuje, da prek individualiziranih oblik vzgoj- 
no-izobraževalnega dela, kot so dodatni pouk, pouk fakultativnih predmetov, 
programi interesnih dejavnosti in podobno, v največji možni meri razvija 
sposobnosti in interese vsakega učenca in v skladu z razvojnimi potrebami 
okolja usmerja v nadaljnje izobraževanje in delo. 

Tej aktivni vlogi osnovne šole v okolju, v katerem deluje, so podrejene 
tudi vse rešitve v osnutku zakona, ki govorijo o organizaciji vzgojno-izobra- 
ževalnega dela, o pravicah in dolžnostih učencev, samoupravljanju v osnovni 
šoli in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci osnovne šole za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela. 

Ze pri oblikovanju osnutka, kot tudi v dosedanji razpravi o njem, so se 
pokazale mnoge dileme, pa tudi pobude in predlogi, ki so bili dani v razpravi 
ob predlogu za izdajo, ki so pogosto narekovali različne rešitve. Da bi zagotovili 
opredeljevanje do teh vprašanj najširšemu krogu delovnih ljudi in občanov, 
je predlagatelj nekatere rešitve podal v variantah z željo, da se do njih opre- 
deli širša razprava. Ob obravnavi osnutka v organih Skupščine in v Izobraževal- 
ni skupnosti Slovenije se je pokazalo, da bodo nekatere določbe terjale poglob- 
ljeno analizo in preciznejšo obdelavo. To zlasti velja za določbo o družbeno- 
ekonomskih odnosih, določbe o sistemu in uresničevanju solidarnosti, brez- 
plačnosti osnovne šole, samoupravni organiziranosti osnovne šole ter delovni 
in učni obveznosti učiteljev in podobno. 

Pričakujemo, da se bo ob teh in drugih odprtih vprašanjih opredelila tudi 
današnja razprava in nakazala možnost za oblikovanje čistejših in doslednejših 
rešitev. _ . 1. 

Seveda pa zakon pomeni samo širši okvir za oblikovanje vsebine življenja 
in dela osnovne šole. Podrobnejšo usmeritev za načrtovanje vzgojno-izobraže- 

11* 
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valnega dela v osnovni šoli pa bo dal program življenja in dela osnovne šole, 
ki ga bo na podlagi zakona sprejel strokovni svet za vzgojo in izobraževanje 
Socialistične republike Slovenije, medtem ko ji bodo pravo vsebino lahko dali 
delavci in učenci skupaj s starši in drugimi delovnimi ljudmi v okolju, v ka- 
terem šolarji žive. 

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

Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Branko Baje, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krško. Prosim! 

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
zasedanju vseh zborov Skupščine občine Krško dne 22. junija so bile v razpravi 
o osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok sprejeti naslednji pred- 
logi in pripombe: 

1. Delegati vseh zborov ugotavljajo, da zasnova predlaganega zakona pred- 
stavlja novo kvaliteto pri oblikovanju in poglabljanju družbenih odnosov na 
področju organiziranja vzgoje in varstva predšolskih otrok in uresničevanje 
družbenoekonomskih odnosov v svobodni menjavi dela. 

Zato daje k osnutku zakona podporo. 
2. V 5. členu bi moralo biti vključeno tudi preventivno zdravstveno varstvo 

predšolskih otrok, v enem od nadaljnjih členov pa opredeljeno, kje in kako se 
to izvaja. Prav tako bi bilo treba urediti povezovanje vzgojno-varstvenih or- 
ganizacij z zdravstvenimi organizacijami ter določiti zdravstveno-higienški re- 
žim v vzgojno-varstvenih organizacijah ina primernem nivoju. 

3. Zaradi vsebinske opredelitve in večje javnosti bi bilo treba razdvojiti 
besedilo 11. člena. Zato predlagamo, da ostane kot 11. člen njegov sedanji 
prvi odstavek. Sedanje besedilo drugega odstavka 11. člena in sedanji 12. člen 
pa naj se smiselno oblikujeta v. nov 12. člen, pri čemer se uporabi varianta, 
ki opredeljuje celotno organizirano pripravo otrok za vstop v osnovno šolo. 

Smisel in namen tega predloga, je v tem, da se načelno opredelita obseg in 
financiranje celotnega dogovorjenega programa vzgoje in varstva predšolskih 
otrok. V predlaganem besedilu za 12. člen pa se to izrecno nanaša na izvajanje 
celotne organizirane priprave otrok. Pri tem je treba zlasti upoštevati, da bo 
treba v skladu z načeli solidarnosti in vzajemnosti za zagotavljanje materialne 
osnove angažirati tudi prispevke delovnih ljudi in občanov. 

4. Glede na ta, da osnutek zakona o osnovni šoli v 25. členu in ta zakon v 
11. in 12. členu vključujeta v svoj program storitve organizirane priprave otrok 
za vstop v osnovno šolo, je treba jasneje določiti, katera interesna skupnost bo 
vključila to pripravo v svoj program. 

5. V III. poglavju osnutka predlagamo, naj zakon v 24. členu predpiše 
vzgojno-varstvenim organizacijam strokovni nadzor v varstvenih družinah. V 
31. členu naj se vključijo oddelki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 
ki so verjetno pomotoma izpuščeni, v 37. členu pa je potrebno dodati, da je v 
predpisani dokumentaciji zdravstvena dokumentacija enakovredno opredeljena. 

6. Posebej je treba razrešiti vprašanje priprave za vstop v osnovno šolo 
kot pomembno dejavnost v okviru vzgoje in varstva predšolskih otrok oziroma, 
kdo naj Opravlja to delo. V teh določbah se ta zakon sklada z zakonom o 
osnovni šoli. Zato predlagamo, da se poleg uskladitve obeh zakonov v 40. členu 
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opredeli, da pripravo za vstop v osnovno šolo praviloma vodijo vzgojitelji, ter 
v istem členu sprejme predlagana varianta. . , , , ■ 

7. Glede na 42. člen je treba razrešiti načelno vprašanje nepolnoletnosti 
varuha in s tem povezano odgovornost. Najbrž je tu možna rešitev deloma z 
dopolnitvijo 46. člena, da se vanj vključi tudi varuh. V skladu s tem pre a- 
gamo novo besedilo prvega odstavka 46. člena: »Delavec iz 45. člena ki prvič 
sklepa delovno razmerje za opravljanje del in nalog kot pripravnik«. Na ta 
način bo tudi varuh lahko opravljal svoje delo in prevzemal odgovornost, 
vendar samo v obsegu svojstva pripravnika. _ 

8. V 73. členu predlagamo sprejetje variante, ki hkrati odpira večje 
drovske možnosti. . , . x 

9 V zvezi z določbami 81. in 82. člena predlagamo, da bi tudi varuhi se 
naprej lahko opravljali svoje vzgojno-varstveno delo, če imajo na dan uvelja- 
vitve tega zakona najmanj 10 let prakse v vzgojno-varstvenem delu in so sta- 
rejši od 45 let. Prav tako je treba za sedanjim 82. m 83. členom jasneje opre- 
deliti sedanjo formulacijo o prenehanju dela vzgojitelja, strokovnega delavca in 
varuha, če ne pridobijo potrebne izobrazbe v predpisanem roku. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljal bo tovariš Anton 
Benedik, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj. 

Anton Benedik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Dne 
18 6. 1979 sta skupini delegatov iz občine Kranj obravnavali osnutek zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Razen k 70. členu osnutka zakona nista 
imeli drugih pripomb ter tako skupini osnutek zakona sprejemata. 

Zboru torej posredujemo pripombe k 70. členu osnutka zakona, ki naj i v 
predlogu zakona upošteval naslednje mnenje:   

V velikih vzgojno-varstvenih organizacijah z mnogo dislociranimi enotami 
se morajo dela in naloge deliti. Zato menimo, da ravnatelj fizično ne zmore 
opravljati vseh nalog pedagoškega vodenja. Zato naj bo predvsem organizato 
celotne dejavnosti. Vsaka delovna enota že ima pedagoškega vodjo, zato naj 
ravnatelj usklajuje in strokovno usmerja delo pedagoških vodij posamezni 
vrtcev. , . 

Menimo, da je naziv vrtec primeren naslov za delovno enoto; vrtci pa so 
združeni v vzgojnovarstveni zavod. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vasilij 
Vulič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš, Čr- 
nomelj ! 

Vasilij Vulič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko področje 22. okoliša je obravnavala os- 

nutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok in ima k njemu nekaj pri- 
pomb in predlogov: 

1. V zvezi s 3. in 8. členom je treba opredeliti, kdo je nosilec vzgojno-var- 
stvenih dejavnosti v tisti krajevni skupnosti, v kateri ni vzgojno-varstvenega 
zavoda. Takšne krajevne skupnosti namreč še imamo. . 

2. V 6. členu bi bilo treba natančneje opredeliti organizacije m društva, ki 
opravljajo vzgojo in varstvo predšolskih otrok. 
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3. V zakonu bi morali opredeliti tudi preventivno varstvo otrok in pove- 
zovanje vzgojno-varstvenih organizacij z zdravstvenimi organizacijami. 

4. V 9. členu bi morali dodati, da poteka načrtovanje vsebine in obsega 
dejavnosti v skladu z vzgojnim programom. 

5. Glede 11. člena podpiramo celoletno pripravo otroka na vstop v šolo. To 
pripravo naj bi vodila vzgojiteljica, le izjemoma učiteljica. Tudi praksa je po- 
kazala, da so uspehi večji, če vodi pripravo vzgojiteljiqa. Ob tem je tudi vpra- 
šanje, ali bo potrebno obiskovanje male šole dokazati s kakšnim potrdilom ali 
ne. Poenotiti oziroma uskladiti bo treba delovno obveznost učitelja oziroma 
vzgojitelja, drugače, kot določa ta zakon. 

6. V tem zakonu ali v zakonu o osnovni šoli je treba določiti, kdo je no- 
silec planiranja in priprave otrok za vstop v šolo — skupnost otroškega var- 
stva ali izobraževalna skupnost. 

7. V 12. členu bi bilo treba opredeliti, za kolikšen obseg je priprava na 
vstop v Solo brezplačna. 

8. V zvezi z opredelitvijo družbenoekonomskih odnosov bi bilo treba opre- 
deliti način in vsebino dogovarjanja za razširjanje materialne osnove vzgojno- 
varstvenih ustanov. Premalo je igrišč oziroma zelenih površin. Opredeliti bi 
bilo treba, kdo daje soglasje k cenam, če je sploh potrebno, saj se uporabniki in 
izvajalci dogovarjajo o cenah storitev s plani. 

Poleg srednjeročnih planov bo nujno sprejemati tudi letne; zato naj se 
zakon ustrezno dopolni z določbami o planiranju. 

9. V 24. členu je treba najti ustreznejši izraz za »dnevno varstvo«, na pri- 
mer »idejna vzgoja in varstvo otrok«, saj je poudarjena vzgojno-varstvena 
funkcija teh ustanov. Zakon naj predpiše obveznost vzgojno-varstvenih usta- 
nov za strokovno nadzorstvo varstva pri družinah. 

10. V 31. členu bi bilo treba navesti oddelke za otroke z motnjami v du- 
ševnem in telesnem razvoju. 

11. Glede 33. člena menimo, da bi bilo potrebno zakonsko določiti največje 
možno število otrok v oddelkih. Normativ naj bo določen tudi za varstvo pri 
družinah. 

12. V 37. členu bi bilo potrebno dodati tudi vodenje zdravstvene doku- 
mentacije, kar je zelo pomembno. 

13. V 40. členu naj se za oddelke za otroke do dveh oziroma treh let dolo- 
či, da so vzgojitelji lahko vzgojiteljice ali medicinske sestre pediatrične smeri. 

14. V 42. členu naj se določi, da opravljajo varuhi določene oblike var- 
stva otrok in ne vseh. Dalje menimo, da je starost 17 let prenizka, saj delavec 
še ni polnoleten in ne more odgovarjati, če se kaj zgodi. 

15. V 49. členu je treba dodati, da so šole dolžne organizirati nadaljnje per- 
manentno izobraževanje delavcev v vzgojno-varstvenih organizacijah. 

16. Glede 53. člena menimo, da je potrebno opredeliti obveznost vodij od- 
delkov v oddelkih. 

17. V 57. členu bi bilo treba opredeliti pravice in dolžnosti ustanovitelja. 
V 61. členu bi bilo treba glede potrebnih prostorov tudi navesti urejanje 

zelenih površin in igrišč. 
V 75. členu bi bilo treba dodati, da bi bil lahko v primeru, ko se voli kole- 

gijski poslovodni organ, pedagoški vodja član kolegijskega organa. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Lado škrjanec, delegat za Zbor združenega dela S področja gospodarstva, 
31. okoliš, Domžale. Prosim! 

Lado Skrianec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati za Zbor združenega dela iz občine Domžale so o vseh točkah dnevnega 
reda izčrpno razpravljali. Ostale točke, poleg te, ki je sedaj v obravnavi, torej 
4., 6., 7., 8. in 11., sta obravnavala tudi Zbor združenega dela občine Domžale 
in pa Skupščina Skupnosti socialnega varstva. ^ ;■ 

V Zboru združenega dela, zlasti še v Skupščini SfcupnostisGcminegava 
stva je bilo sprejetih več pripomb in dovolite, da bom nekatere posredov . 
Poskušal jih bom skrčiti, da ne bo ponavljanja: . . 

K 3. členu: Vzgojno delo je namenjeno vsem otrokom v krajevni skupno- 
sti Nosilec naloge je vzgojno-varstvena organizacija. Vprašanja so: Kako naj 
se'to TiS^o reši v tifti krajevni skupnosti, v kateri ni vzgojno-varstvene 
ustanove? Kdo je nosilec nalog v tem primeru? Kako je" zagotovljena pred- 
šolska vzgoja tem otrokom? Predlagamo, da se v to vključijo sole v teh ob- 

m°CKh'll. členu predlagamo, naj se sprejme varianta. Ob tem pa je treba v 
zvezi z organizacijo priprave na šolo ustrezno rešiti vprašanje kadra. Pripravo 
»^ vodijo6 praviloma vzgojiteljice, le v primerih, ko to ni mogoč* uet ee. 
Praksa ie pokazala, da pripravo v večini primerov bolje izvedejo vzgojiteljice. 
Metode in vsebina dela s predšolskim otrokom se bistveno razlikuje od tisti 
ki se uporabljajo v šoli. Le-te so se pogosto prenašale v malo solo in je tako 
otrok praktično dvakrat obiskoval prvi razred. 

Zakon o osnovni šoli določa delovno obveznost učitelja oziroma, vzgojitelja, 
ki vodi pripravo otrok na Šolo, drugače, kot to določa zakon o vzgoji in varstvu. 
Nuino ie treba to poenotiti in uskladiti. 

Obseg priprav naj bo opredeljen z vzgojno-varstvenim programom oziroma 
načrtom in ne z delovnim programom osnovne sole. To se nanaša na 3. odsta 
vek 40 člena zakona o osnovni šoli. Tako opredeljeno vsebino morajo obvezno 
izvajati bodisi vzgojiteljice bodisi učitelji, ki vodijo pripravo na solo. 

Vprašanje je, ali bo potrebno obiskovanje sole izkazati s potrdilom oziro- 
ma izkazom. Predlagatelj naj to prouči in da ustrezen odgovor. 

K 24 členu: Zakon naj predpiše, da je vzgojno-varstvena ustanova dol 
strokovno nadzirati in voditi varstvene družine. Na tak način bodo zagotovil! 
kvalitetnejšo, predvsem pa bolj nadzorovano varstvo v teh družinah. 

K 35. členu: Dnevno varstvo naj se črta. Točneje naj se opredeli kateri 
starši naj sodelujejo v komisijah za sprejem otrok: »Starši, ki so v svetu star- 
šev«. Crta naj se »s statutom«. Vzgojno-varstvene ustanove imajo posebne pra- 
vilnike za sprejem otrok. . 

K 36. členu: Pojem »delovni čas zavoda« naj se glasi »poslovalni cas« 
K 38 členu: Člen pomanjkljivo citira delavce, ki so že sedaj v nekateri 

vzgojno-varstvenih ustanovah. To ni v skladu z nalogami, ki so opredeljene v 
51. in 52. členu, 

ali 

Lil UA. V-ICiiu. . . . _ ^ 
K 40 členu: V zakonu se pojavlja nedosledno pojem »vzgojni program« 

ali »vzgojni načrt«. Uporablja naj se enotna terminologija. 
K 42. členu: Tu imamo resen pomislek. Nepolnoletna oseba, ki prevzame 

skupino otrok, zanjo ne odgovarja, ker ni polnoletna in zato m kazensko od- 
govorna v primeru nesreče. 
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K 46. členu predlagamo, naj se črta tretji odstavek, ker to že opredeljuje 
zakon o delovnih razmerjih. Obenem je potrebno uskladiti še določila 54. čle- 
na in določili 46. člena. 

K 53. členu: Točno je potrebno opredeliti delovno obveznost vzgojiteljic 
in tudi medicinskih sester. Odpraviti je treba neskladje med vzgojno obvez- 
nostjo učiteljev in vzgojiteljev v oddelkih za pripravo otrok na šolo. Tudi v 
tem zakonu je treba opredeliti vzgojno obveznost vzgojiteljice otrok z motnja- 
mi v duševnem in telesnem razvoju. 

K 64. členu: Predlog za premislek! V zadnji vrsti tega člena naj se pred 
besedo »skupnosti« vstavi beseda »samoupravne«. Tako se izključijo vse di- 
leme, za kakšno skupnost gre. 

Imeli smo še druge pripombe, vendar smo nekatere že opredelili oziroma 
so jih že govorniki pred mano povedali, zato sem jih izpustil. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Še želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Obveščam vas, da so dali pismene pripombe tudi k tej točki dnevnega reda 
oziroma pismeno razpravo delegati iz Ljutomera, iz Lendave in iz Tolmina 
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seii 
zbora. J 

Meni kdo, da je treba tako predlagani sklep spremeniti ali dopolniti? (Ne.) 
Ce ne, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! <137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o osnovni šoli. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Danes smo prejeli na klop predlog stališč Družbenopolitičnega zbora k 

osnutku zakona, katerega je obravnaval na podlagi 88. člena poslovnika Skup- 
some SR Slovenije kot zainteresiran zbor. 

_ °snutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za narodnosti in Zakonodaino- 
pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Obrazložitev smo poslušali pri prejšnji, 10. točki dnevnega reda. 
Z!,li;io morda Poročevalci odborov in komisij še dopolniti svoja poročila? 

komisije?11"' beSeđ° ima tovarišica Majda Lindič, članica Zakonodajno-pravne 

Majda Lindič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Za- 
konodajno-pravna komisija k pregledu vseh poročil skupščinskih delovnih teles 
k osnutku zako'na o osnovni šoli in dodatno k svojemu poročilu z dne 15. 6. 1979 
še opozarja na vprašanje, ali osnutek zakona ne posega preveč v urejanje stro- 
kovnih vprašanj, ki bi jih bilo mogoče urediti tudi s podzakonskimi predpisi. 
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Delovna telesa Skupščine so v svojih poročilih na več mestih opredelila po- 
samezna vprašanja kot vprašanja strokovne narave. Zaradi tega se včasih 
do njih niso niti izjasnila. To na primer velja za variante k 51. členu, ki se 
nanašajo na število učencev v oddelku, na razporeditev počitnic, ocenjevanje 
učencev prvega razreda ob koncu pouka v šolskem letu in na ocenjevanje 
učencev 8. razreda iz tujega jezika. To so vprašanja, ki jih urejajo členi 51, 
52, 65 in 69 osnutka zakona. Nekatera delovna telesa so o teh vprašanjih 
sprejela stališča, druga pa so zahtevala strokovno proučitev teh problemov. 

Zaradi tega je, po mnenju Zakonodajno-pravne komisije, treba našteta 
vprašanja in še nekatera vprašanja, zlasti tista, na katera se nanašajo variante 
in ki so strokovne narave, proučiti glede na resolucijo o temeljih zakonodajne 
politike republike. 

Ta resolucija namreč posebej poudarja, naj se zakoni omejijo predvsem na 
sistemsko urejanje temeljev družbenih odnosov na posameznih področjih ozi- 
roma na urejanje poglavitnih pravic in obveznosti različnih subjektov ter na 
zagotavljanje ustavnega položaja pravic in svoboščin delovnih ljudi in občanov. 
Strokovna vprašanja pa naj se urejajo samo s podzakonskimi predpisi Izvrš- 
nega sveta in republiških upravnih organov. Zaradi tega naj predlagatelj pri 
pripravi predloga zakona prouči tudi vprašanja razmejitve med materijo, ki 
naj jo ureja zakon, ter materijo, ki bi jo bilo treba prepustiti urejanju s pod- 
zakonskimi predpisi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov in 
komisij še dopolniti poročila? (Ne želijo.) Ce ne, prehajamo na razpravo. Be- 
sedo ima tovarišica Jožica Kovačič, delegatka za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 25. okoliš, Cerknica. Prosim! 

Jožica Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Skupščine občine Cerknica, ki delegira delegata v Zbor 
združenega dela, je na svoji seji dne 22. 6. 1979 sprejela naslednje pripombe 
k osnutku zakona o osnovni šoli. 

K 13. členu: Formulacija v drugem odstavku 13. člena obeta neenotnost 
pri izvajanju učno-vzgojnega programa in omogoča nadaljnje poglabljanje so- 
cialnih razlik med posameznimi občinami, med šolami in celo med učenci po- 
samezne šole. 

Ce smo prek sindikata dosegli, da ima vsak delavec v združenem delu za- 
gotovljeno toplo malico, je prav, da takšno pravico zagotovimo tudi razvijajo- 
či se generaciji. Zato menimo, naj bi šolske malice, minimalno število šolskih 
ekskurzij, predpisani športni dnevi z obrambnim dnem in solo v naravi prešli 
v zagotovljeni program. 

K 27. členu: Zakon naj se jasno opredeli do proizvodnega dela v okviru 
40-urne možne zaposlitve učencev. Izdelki, ki jih oblikujejo učenci, skupaj z 
učitelji, naj ne bodo pridobitne narave; torej na tak način se ne morejo prispe- 
vati sredstva v prihodek šole. 

K 33. členu: Upoštevajoč učenčeve psihofizične zmogljivosti menimo, da 
je 30 ur vzgojno-izobraževalnega dela preveč. Saj so učenci poleg tega obre- 
menjeni še z dodatnim dopolnilnim poukom, z interesnimi dejavnostmi, raz- 
rednimi urami, sestanki in z domačim delom za šolo. 

K 35. členu: Odobravanje učbenikov je odgovorna in strokovna zadeva; 
zato naj jih potrjuje strokovni svet. Torej zavračamo varianto. 



170 Zbor združenega dela 

K 51. členu: Glede na zahtevnost učnovzgojnih smotrov, ki jih osnutek 
zakona opredeljuje v 4. členu, podpiramo varianto, kajti v preštevilnih oddel- 
kih se ne da individualizirati in diferencirati pouka. 

K 54. členu: Opredelili smo se za drugi odstavek in variantni dodatek. 
V 65. in 67. členu podpiramo varianti. 
K 69. členu: Menimo, da je osnovno besedilo tega člena ustrezno. Učen- 

cem, ki morebiti ne bi nadaljevali šolanja, je omogočeno, da brez ocene iz 
tujega jezika uspešno končajo osnovno šolanje. 

K 115. členu: Jasneje je treba razporediti vzgojno-izobraževalno delo v 
okviru delovne obveznosti za delo v celodnevni osnovni šoli, podaljšanem bi- 
vanju in za posamezna predmetna področja. 

K 140. členu: Čas je, da dovolimo možnost delitve dela na šolah. Pedagoški 
vodja mora biti učitelj, za vodenje upravno-gospodarskih nalog pa so primer- 
nejši tudi drugi profili, kot so ekonomist, pravnik, organizator dela. 

K 152. členu postavljamo vprašanje: Kako naj šole ravnajo v primeru, 
ko se na razpis ne javi delavec z ustrezno izobrazbo? Ali naj ostanejo predme- 
ti nezasedeni? 

K 154. členu: Predlagamo, da lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraže- 
valno delo učitelji, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev, a imajo ob uveljavitvi 
tega zakona najmanj 20 let pedagoškega dela. S tem bi izenačili pogoje, ki jih 
predvideva osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Branko Baje, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krško! 

Branko Baje: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zbori Skupščine občine Krško so na svoji seji 22. junija po sklepu javne 
razprave obravnavali osnutek zakona o osnovni šoli, ki ga v njegovi zasnovi in 
v načelni opredelitvi temeljnih vprašanj v celoti podpirajo, ter sprejeli na- 
slednja stališča in predloge: 

1. Zbori dajejo vso podporo uvedbi obvezne enoletne organizirane priprave 
otrok za vstop v šolo, ki obenem pomeni tudi uresničevanje družbenih doku- 
mentov. Ti predvidevajo postopen prehod na zgodnejše vključevanje in še bolj 
organizirano in sistematično pripravo otrok za vstop v osnovno šolo. 

2. Glede na predvidene spremembe funkcije in vloge strokovnega sveta kot 
posebnega družbenega organa se v tem smislu podpira osnovno besedilo 35. 
člena osnutka; zato naj se varianta tega člena črta. 

3. Verjetno bo še precej razprave o predlogu za zmanjšanje števila učen- 
cev v oddelku, od 36 na 32, oziroma sta ti dve številki v 51. členu navedeni kot 
varianta. Zaradi zmanjšanega števila učencev v oddelku bi morali v Sociali- 
stični republiki Sloveniji po predvidevanjih odpreti skoraj 300 novih oddelkov 
in bi potrebovali tudi najmanj toliko prosvetnih delavcev. Ker vsebinska za- 
snova osnutka zakona stremi po kvalitetnem razvoju osnovnega šolstva, pred- 
lagamo, ne glede na kadrovske in materialne težave, da se v 51. členu sprejme 
varianta za 32 učencev v oddelku, vendar z dopolnilnim odstavkom, da se pre- 
hod na uporabo tega števila izvede postopoma v okviru danih možnosti, ven- 
dar najpozneje do konca leta 1985. 

4. Razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela med šolskim letom ni samo 
občutljivo vprašanje pri uporabnikih, temveč je vezano tudi na specifičnost 
okolja, vključno z združenim delom. Zato predlagamo, da se varianta k 52. 
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členu črta in naj razpored dela v šolskem letu določi šola v soglasju z občinsko 
Skupščino^ ^ predlagam,0! da se sprejme variantni dodatek k 54. členu, 

po katerem lahko od 1. do 4. razreda učijo tudi predmetni učitelji telesne, li- 
kovne in glasbene vzgoje, kar se ponekod v praksi ze izvaja, zlasti na manjših 
šolah, posebej pa še v celodnevnih osnovnih šolah. 

6 Kar zadeva določbo 65. člena, je praksa pokazala, da je opustitev ocen- 
jevanja učencev v prvem polletju prvega razreda otrokom olajšala vključitev v 
ritem dela. Zato podpiramo varianto tega člena, da učenčev tudi ob koncu 
prvega razreda ne bi ocenjevali. ' 

7. V celoti podpiramo besedilo 69. člena, ker bi bilo nezivljenjsko, ce bi 
učenec ob zaključku 8. razreda zaradi negativne ocene iz tujega jezika moral 
ponavljati razred, če ne bi opravil popravnega izpita. _ 

Upoštevati moramo tudi to, da se velik del učencev 8. razreda odloči za 
poklicno izobraževanje, kjer znanje tujega jezika m potrebno. Obenem pa 
predlagamo, da se prouči program usmerjenega izobraževanja in ugotovi, ali 
je res nujno, da je tuj jezik za vse učence srednjih sol potreben ze v prvem 

8. V 129. členu je po našem mnenju treba določneje opredeliti in razmejiti 
pristojnosti posameznih nosilcev samoupravnih pravic ter njihove medsebojne 
odnose. . , . , , . m •» 

9. V določbah 140. člena se opredeljujemo za varianto, ker le-ta daje mož- 
nosti širšega izbora za ravnatelja. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Pero Todorovič, delegat za 
Zbor združenega dela s področje gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Pero Todorovič: Tovarišice in tovariši delegati! Naša delegacija 
daje k osnutku zakona o osnovni šoli naslednje pripombe: 

K 13. členu: V drugem odstavku ni logično, da se fakultativni program, 
to je ekskurzije, športni dnevi in šola v naravi obravnavajo kot dopolnilni 
pouk osnovne šole in da na tej osnovi njihovo financiranje pade v breme star- 
šev. Zato predlagamo, da se za te primere ne predvidi potreba po sofinancira- 
nju staršev. 

26. člen naj se dopolni v predzadnji alinei z besedilom: -varstvo vozačev«. 
K 35. členu: Predlagamo, da se varianta črta oziroma naj se dopolni m 

glasi * »v osnovni šoli se uporabljajo učbeniki in učila, ki jih predlaga Strokov- 
ni svet in potrdi predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje«. 

K 51. členu predlagamo varianto, to je normativ 32 učencev v razredu. 
K 52. členu: Varianta naj se ne upošteva. 
K 54. členu: V petem razredu poučujejo tudi učitelji razrednega pouka. 

Od 1. do 4. razreda se lahko uvede predmetni pouk za telesno vzgojo, likovno 
in glasbeno vzgojo, posebno v celodnevni osnovni šoli. 

Te predmete lahko poučujejo razredni ali predmetni učitelji. Predlagamo, 
da se črta zadnja vrsta. 

K 65. členu: Učence v prvem razredu naj ne ocenjujejo samo v prvem 
polletju. Zato naj se upošteva varianta. _ 

K 67. členu: Sprejme naj se variantni dodatek: Učenci 1. razreda ne po- 
navljajo razreda. 

K 69. členu: Sprejme se varianta, da se odstavek črta. 
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K 75. členu: Strinjamo se z določilom, da se v prvi razred lahko vpišejo 
otroci, ki so do vstopa v šolo dopolnili 6 let. V tem primeru je v malo šolo po- 
trebno vpisati vse 5-letne otroke. 

K 48. členu. Drugi odstavek naj se dopolni z besedilom »in neprimernim 
vedenjem«. 

K 115. členu: Delovna obveznost znaša 45 ur tedensko, od tega 24 ur, ne 
pa 25, za neposredno delo z učenci, 12 ur za priprave in poprave učenčevih iz- 
delkov, tri in pol ure za drugo delo ter dve in pol uri za odmor. Zato naj se 
ustrezno popravi tretja alinea. 

K 125. členu: Prostori in oprema morajo ustrezati normativom, ki jih 
sprejme Republiški komite za vzgojo in izobraževanje. Zato bi kazalo upošte- 
vati besedilo v varianti tega člena. 

K 140. členu: Sprejme naj se varianta. 
K 152. členu: Menimo, da predzadnja alinea ni v skladu s 27. členom za- 

kona o delovnih razmerjih. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Vasilij Vulič, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš, Črnomelj! 

Vasilij Vulič: Tovarišice in tovariši delegati! Ob obravnavi osnutka 
zakona o osnovni šoli ter pripomb in predlogov, ki so se oblikovali v širši raz- 
pravi o tem zakonu v območju, ki ga pokriva naša skupina, smo sprejeli na- 
slednje predloge, pripombe oziroma stališča. 

1. Skupina delegatov načeloma podpira osnutek zakona v predloženi ob- 
liki. 

2' V zvezi z 1^' členom zakona so bila izražena mnenja, da je treba opre- deliti tudi, po kakšnem programu poteka vzgoja in izobraževanje tistih otrok 
z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki ostanejo v osnovni šoli. 

„ . 3' Glede 51- člena menimo, da je s pedagoškega vidika prav, da se zmanj- 
šuje normirano število učencev v oddelku, čeprav bo sprememba terjala nekai 
več dodatnih sredstev. 

4. V 52. členu podpiramo varianto, ki določa, da razporeditev vzgojno-izo- 
braževalnega dela določa Republiški komite za vzgojo in izobraževanje. 

5. V 65. in 67. členu nismo za predloženo varianto, da se v prvem razredu 
učenci ne bi ocenjevali in bi kar nadaljevali šolanje v drugem razredu. Prvi 
razred je tudi temelj nadaljnjega učnega procesa. Otrok še ni toliko dozorel 
da bi ga ponavljanje v tej dobi čustveno prizadelo. Slaba osnova iz prvega raz- 
reda pa bi se nedvomno poznala v naslednjem letu. 

6. 69. člen dopušča možnost, da učenec naredi osemletko, čeprav ni ocen- 
jen iz tujega jezika. Menimo, da je treba to vprašanje obravnavati in ure- 
diti skladno z zakonom o usmerjenem izobraževanju oziroma s programi usmer- 
jenega izobraževanja. 

7. Zlasti v 118. členu menimo, da bi bilo treba navesti tudi druge oblike 
organiziranja, ki jih dopušča zakon o združenem delu. Osnovne šole v naši 
občini, to je v Črnomlju, so že povezane v skupnosti osnovnih šol. Delovanje 
teh skupnosti ocenjujemo kot uspešno, saj se je veliko zakonov, ki so skupni 
vsem šolam, poenotilo oziroma uskladilo. 

8. V zvezi z izdajanjem potrdil o obiskovanju osnovne šole po 149. členu 
menimo, da bi zakon pooblastil osnovno šolo, da izda takšno potrdilo in ne 
upravni organ. Hvala lepa. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Zden- 
ko Rebec, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 26. okoliš, 
Sežana! 

Zdenko Rebec: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! . . 

Imam pripombo naše delegacije k 51. členu in se strinjam z mnenjem Od- 
bora za družbenoekonomske odnose, da se sprejme variantni predlog. Ker je 
tovariš iz Krškega že obsežno obravnaval te pripombe, bi jih pismeno oddal, če 
se s tem strinjate! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Klavdija Davidovič, dele- 
gatka za Zbor združenega dela s prosvetno-kulturnega področja, 3. okoliš, 
L j ubij ana-V ič-Rudnik! 

Klavdija Davidovič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Ker so pripombe naše delegacije že v celoti zajete v razpravi 
govornikov pred menoj, menim, da jih ni potrebno ponavljati. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala! Besedo ima Igor Bončina, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija! 

Igor Bončina: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 

^Iz razprav delegatov pred menoj, to je iz Krškega, Črnomlja, Slovenske 
Bistrice in Sežane, ste lahko, če ste jim pozorno sledili, zasledili, da imajo de- 
legacije do istih vprašanj različna stališča. Menim, da bi jih bilo potrebno us- 
kladiti. Predlagatelj je eno, delegatski sistem pa drugo. Podal bi nekatera miš- 
ljenja delegatov 9. okoliša. Čeprav so bila že povedana v današnji razpravi, je 
prav, da jih še enkrat slišite. 

K 13. členu: Naša delegacija predlaga, naj se v 13. členu točno opredeli, 
kaj je obvezno in kaj je brezplačno in kaj je zopet na drugi strani predmet 
samoupravnega sporazumevanja v posamezni občini. 

K naslednjim členom se naša stališča ne skladajo s stališči delegatov iz 
Cerknice in Črnomlja. 

Naša delegacija predlaga, da se varianta k 65. členu črta. 
K 67. členu: Varianta se ne sprejme. 
K 69. členu: Menimo, da je potrebno varianto sprejeti. Pogoj za končano 

osnovno šolo mora biti pozitivna ocena iz vseh predmetov. 
K 122. členu se naše mišljenje dopolnjuje s stališčem tovarišev iz Cerknice 

v smislu pete alinee, ki pravi, da se sprejme učitelj 'ali strokovni delavec, 
ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom, v delovno razmerje za do- 
ločen čas. Pri sklenitvi delovnega razmerja za določen čas se seveda postopa 
v smislu določbe zakona o delovnih razmerjih. 

Pri 156. členu naj se opredeli način pridobivanja, planiranja in štipendira- 
nja kadrov za potrebe osnovne šole v okviru samoupravne interesne skupnosti 
za področje vzgoje in izobraževanja. 

Drugih pripomb ne bi povedal, ker so skladne s pripombami delegatov, ki 
so razpravljali pred menoj. Predlagatelj bo moral te predloge še malo preči- 
tati in preštudirati. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Glede na uvodno ugotovitev 
tovariša delegata povem, da je dolžnost predlagatelja, da prouči vse pripombe 
delegatov. Ko bo predložil predlog, bo moral povedati, katere pripombe je upo- 
števal in katerih ni in zakaj jih ni. 

Besedo ima tovarišica Borislava Vičar, delegatka za Zbor združenega dela 
s področja prosvete in kulture, 7. okoliš, Maribor. Prosim! 

Borislava Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Stri- 
njam se z danimi predlogi. V glavnem je sporen le 67. člen. Naša delegacija 
predlaga, naj se črta variantni dodatek. Učenci 1. razreda naj bi ponavljali, 
kadar je to potrebno. 

K 69. členu: Učenci 8. razreda naj bi imeli v spričevalu po končani osnovni 
šoli tudi oceno iz tujega jezika. 

K 115. členu: 20 ur dela v razredu in še 5 ur drugega vzgojno-izobraževal- 
nega dela neposredno z učenci je odločno preveč za učitelja in učenca. 

Predlagamo tri ure, in še to s pogojem, da je v teh treh urah všteta raz- 
redna ura in dve uri za eno interesno dejavnost, sicer bomo izgubili še te uči- 
telje, ki vztrajajo v prosvetnih vrstah. 

Z ostalim se strinjamo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Lista prijavljenih razprav- 
ljalcev je izčrpana. Kdo še želi prosim razpravljati? Prosim, tovariš Kortnik, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš, Velenje! 

Marjan Kortnik: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov 6. okoliša je na svoji seji dne 21. 6. 1979 obravna- 
vala med drugim tudi osnutek zakona o osnovni šoli ter zbrane predloge iz 
javne razprave v občinah Velenje in Mozirje in v zvezi s tem oblikovala na- 
slednje pripombe k posameznim členom: 

4. člen: Dodati je potrebno posebno alineo, da se razvije jezikovna zavest 
in samozavest kot nepogrešljivi sestavini celovite osebnosti. 

13. člen: V drugem odstavku, druga vrsta, naj se črta beseda »lahko«. Va- 
rianta in dodatek naj se upoštevata. 

30. člen: Treba je dodati, da družbenopolitične organizacije, družbene or- 
ganizacije in društva, kulturne skupnosti v občini načrtujejo sodelovanje z 
osnovno šolo v začetku šolskega leta. 

35. člen: Varianta naj odpade. 
37. člen: V zadnjem odstavku naj se črta beseda »lahko«. 
51. člen: Varianta »32« naj ostane, ker je edino sprejemljiva. 
52. člen: Varianta naj odpade. 
54. člen: Varianta »Odstavek se črta«, naj odpade. 
65. člen: Varianta naj odpade. 
67. člen: Varianta naj odpade. 
69. člen: Varianta »Odstavek se črta«, naj odpade. 
90. člen: Predlagamo, da se morajo vzgojni ukrepi poenotiti za vso re- 

publiko. 
91. člen: Prvi odstavek naj se precizira. 
95. člen: Treba je točno opredeliti, kaj je neposredno vzgojno-izobraževalno 

delo. To naj določi zakon ali poseben akt. 
96. člen: V drugem odstavku je treba dodati besedo »mentor«. 
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106. člen: V drugem odstavku je treba dodati »delovna obveznost priprav- 
nika naj bi bila 18 ur pouka in dve uri hospitacije tedensko«. V zadnjem od- 
stavku je treba spremeniti »po ponovitvi« v »po drugi ponovitvi-«. 

115. člen: V tretji alinei je treba točno določiti, kaj naj bi bilo 5 ur dru- 
gega vzgojno-izobraževalnega dela neposredno z učenci. 115. člen s predlaganimi 
normativi razvrednoti 112. in 113. člen. Zakon bi moral tudi določiti, koliko ur 
pouka je potrebno, da učitelji izpolnijo 42-umo delovno obveznost. 

Postavljamo vprašanje, ali sodi usmerjeno samostojno delo učenčev v celo- 
dnevni osnovni šoli tudi k pouku. 

123. člen: Varianta naj ostane. 
140. člen: Varianta naj ostane. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima tovariš Leopold Kejžar! 

Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati' Predlagatelj bo nedvomno z vso pozornostjo in odgovornostjo preučil vse 
pripombe iz bogate razprave k zakonu v tej skupščini in v družbenopolitičnih 
organizacijah in drugod in jih upošteval pri oblikovanju predloga zakona. 

Moram pa opozoriti na priporočilo Zakonodajno-pravne komisije, na] pred- 
lagatelj skuša izločiti iz zakona vso tisto materijo, ki jo je mogoče prenesti 
na podzakonske predpise oziroma izvršilne predpise. O nekaterih citiranih pri- 
merih smo bili mnenja, da imajo tolikšen pomen za uresničevanje pravic do 
osnovnega izobraževanja, da morajo biti urejeni z zakonom. Na primer, ali 
učenec konča osnovno šolo, Če ima negativno oceno iz tujega jezika ali ne. Vse- 
kakor bomo v nadaljnjem proučevanju poizkušali to podrobneje razjasniti in v 
največji možni meri razbremeniti zakon s tem, da bi se določena vsebina, ko- 
likor bo to mogoče, prenesla v izvršilne predpise. 

Razprava sama, kot so nekateri delegati že ugotovili, je seveda predlagala 
različne rešitve in v tej fazi postopka še nismo mogli doseči popolnega poeno- 
tenja stališč. Zato bi prosil delegate, da v svojih delegatskih sredinah opozo- 
rijo na to dejstvo. V predlog zakona, bomo pač morali vnesti določene rešitve 
oziroma odločiti za eno izmed več variant. ^ 

Ob tem bi se rad ustavil samo ob enem vprašanju, na katerega bi želel po- 
sebej opozoriti. V razpravi o vseh sistemskih zakonih s področja vzgoje in 
izobraževanja je bilo vprašanje kako določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
oseba ki naj bo imenovana za individualnega izvršilnega organa vzgojnovarst- 
vene'ustanove, osnovne šole ali srednje šole. Opozorim naj, da gre za ne- 
sporazum. Odgovornost za pedagoško vodstvo šole ima oseba, ki opravlja dolž- 
nost individualnega izvršilnega organa. To seveda ne pomeni, da ta oseba 
ne bi mogla določenih del in nalog prenesti na druge delavce. To je po sploš- 
nih predpisih razumljivo in dopustno tudi na tem področju. 

Dilema pa je druge narave. Ali naj se, glede na temeljni smoter 
vzgojno-izobraževalnih organizacij vseh vrst in stopenj, dopusti, da se odgo- 
vornost za pedagoško vodstvo v celoti loči od individualnega izvrtsilnega organa 
in sprejme ureditev, po kateri se bodo na mestu individualnih izvršilnih or- 
ganov pojavljali delavci, ki odgovornosti za pedagoško vodstvo ne morejo 
sprejeti, ker niso za to delo ustrezno usposobljeni. In nekoliko poenostavljeno 
povedano, vprašanje je v tem, ali se strinjamo s takšno ureditvijo, da se v 
vsem šolstvu, od vrtca do medicinske fakultete, začne pojavljati profesionalni 



176 Zbor združenega dela 

direktorji,^ ki bodo predvsem organizatorji in ekonomisti, ki pa odgovornosti 
za pedagoški proces v teh organizacijah ne bodo mogli sprejeti, ker niso uspo- 
sobljeni opravljati pedagoškega dela oziroma jim zato te odgovornosti sploh 
ne moremo naložiti. Tak je resničen značaj te dileme, in o tej bomo najbrž mo- 
rali razpravljati pri oblikovanju dokončnih določb. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tu je bilo sedaj načeto eno 
vprašanje. To in vsa druga vprašanja naj predlagatelj glede na konkretne pred- 
loge prouči in rešitve, za katere se bo odločil, ustrezno obrazloži. 

Obveščam vas, da so pismene prispevke k tej točki dali delegati 19. oko- 
liša z gospodarskega področja, Lendava, 6. okoliša s prosvetno-kulturnega pod- 
ročja, Ljutomer, 6, okoliša s socialno-zdravstvenega področja in 29. okoliša, 
z gospodarskega področja, Koper, 10. okoliša z gospodarskega področja Tolmin 
in skupina delegatov s prosvetno-kulturnega področja iz celjskega okoliša. Želi 
še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da sprej- 
memo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o osnovni šoli se sprejme, 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

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

(Nihče.) 
Ce nihče, prosim, da o tem glasujemo! Kdor je za predlagani sklep, naj 

prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie'kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

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

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na poročilo o re- 
ševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekove- 
ga okolja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1978. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Srečka 
Brusa, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za varstvo okolja. 

Poročilo so obravnavali: Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija. 

Vsi so dali poročila. Na klop smo prejeli zapis Sveta za varstvo okolja pri 
Republiški konferenci Socialistične zveze Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo! Besedo ima tovariš Srečko Brus, 
republiški podsekretar v Republiškem komiteju za varstvo okolja. 

Srečko Brus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
ročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o reševanju problematike člove- 
kovega okolja, ki ga pretresate, smo obravnavali že na regionalnih posvetih 
z delegacijami vseh občin, v svetu pri Republiški konferenci Socialistične zveze 
delovnega ljudstva in drugje. Na to temo je bilo objavljeno tudi obširnejše in 
podrobnejše poročilo Republiškega komiteja za varstvo okolja. 

Splošna sodba je bila, da je potrebno objektivno in konkretno obravnavanje 
razmer v slehernem območju ali dejavnosti zaradi pripravljanja ustreznih raz- 
vojnih in sanacijskih programov ter za dogovarjanje o novih srednjeročnih 
planih. Pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnostih se moramo v bo- 
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doče izogniti nastajanju novih žarišč onesnaževanja in nevarnosti v okolju. 
Naše in svetovne izkušnje kažejo, da je preprečevanje škodljivih pojavov ne- 
primerno učinkovitejše in cenejše, kakor kasnejše popravljanje nesmotrnih re- 
šitev, zlasti še, ker gre za zdravje in počutje ljudi ter za produktivnost našega 
gospodarstva. Tehnologija, ki ne onesnažuje okolja, pomeni ponavadi tudi ka- 
kovostnejšo dejavnost in izdelke. Obstoječa žarišča onesnaževanja je mogoče 
omejevati postopoma z nadaljnjo modernizacijo in razvojem dejavnosti. Od- 
ločno in hitro se je potrebno lotevati tistih primerov, kjer sta neposredno ogro- 
žena zdravje in varnost ljudi. Zato si prizadevamo pomagati združenemu delu 
in drugim dejavnikom pri proučevanju razmer v okolju in samoupravnem spo- 
razumevanju ali dogovarjanju o sanacijskih in razvojnih programih in planih. 

Sedaj že prehajamo v odločilno fazo neposrednega dogovarjanja o temeljih 
prihodnjih srednjeročnih planov. Naša prva skrb mora biti posvečena uveljav- 
ljanju vodilne vloge združenega dela pri preprečevanju nastajanja novih ža- 
rišč degradacije okolja, kakor tudi pri odpravljanju negativnih posledic doseda- 
njega razvoja. 

Ena od osrednjih nalog ob uveljavljanju sistema družbenega planiranja in 
pripravi novih srednjeročnih planov je široka družbena akcija za vključevanje 
vidika varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v plane 
temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti ter plane družbenopolitičnih skupnosti, pri čemer je potrebno 
zlasti opredeliti sanacijske programe v planih in jih vključiti v samoupravne 
sporazume oziroma družbene dogovore o temeljih planov. 

Za opredeljevanje planskih nalog je posebej pomembna uporaba izsled- 
kov družboslovnih, ekonomskih, naravoslovnih in tehničnih znanosti pri pro- 
učevanju sprememb v okolju. 

Ko je Izvršni svet iSkupščine SR Slovenije sprejel to poročilo, je hkrati do- 
ločil svojim upravnim organom ustrezne naloge, zlasti glede kakovostnih me- 
nil in varnostnih ukrepov v okolju, in priporočil vsem družbenim dejavnikom, 
da ravnajo podobno. Izvršni svet svoje naloge uresničuje po začrtanem pro- 
gramu. Priporočamo, da poročilo sprejmete in hkrati z njim nove pobude za 
nadaljnje uspešno reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena 
in vrednot človekovega okolja. Hvala lepa. 

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

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

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije pod- 
pira ugotovitve in sklepe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, vsebovane v poročilu o reševanju problematike varstva dobrin sploš- 
nega pomena in vrednot človeškega okolja v Socialistični republiki Sloveniji 
v letu 1978 ter sprejema predloge, mnenja in stališča odborov za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja ter agrarno politiko. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da uresničevanje nalog na področju 
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja, ki so sprejeta 
v srednjeročnem planu, ni zadovoljivo, prav tako pa tudi ne uresničevanje za- 
konov o varstvu zraka, o ravnanju z odpadki, o vodah in o urbanističnem pla- 
niranju, pri čemer se vse prepočasi uresničujejo tudi skupščinska stališča, sklepi 
in priporočila o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in 
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vrednot človekovega okolja, sprejeta v letu 1977. Zbor ugotavlja, da so ta sta- 
lišča, sklepi in priporočila še vedno aktualna in tudi v prihodnje zavezujejo vse 
družbene in druge subjekte, da uresničujejo sprejete naloge, obveznosti in od- 
govornosti na tem področju. 

3. Zbor združenega dela priporoča vsem organizacijam združenega dela 
in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim, da ponovno proučijo 
svoje naloge na tem področju in ugotovijo, kako se uveljavlja interes za var- 
stvo okolja v njihovi organizaciji, zlasti glede priprav sanacijskih programov, 
pri tem pa še z večjo zavzetostjo uresničujejo svoje obveznosti in dolžnosti, opre- 
deljene v stališčih, sklepih in priporočilih o reševanju problematike varstva 
dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja ter v drugih aktih. 

Ker je v planih temeljnih organizacij združenega dela dan še vedno pre- 
majhen poudarek varstvu okolja, zbor priporoča vsem temeljnim organizacijam 
združenega dela, da z uveljavitvijo sistema planiranja in ob pripravi novih 
srednjeročnih planov posvetijo tem vprašanjem posebno pozornost, zlasti glede 
opredeljevanja in vključevanja sanacijskih programov v planih in dogovorih 
o temeljih planov. 

4. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije in pristojni re- 
publiški upravni organi naj čimprej sprejmejo ustrezne izvršilne predpise za 
izvajanje zakonov ter stališč, sklepov in priporočil Skupščine na področju var- 
stva okolja, pri čemer naj proučijo možnost za izdajo enotnega zakona o var- 
stvu okolja. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa. Ce 
nihče, prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, naj pro- 
sim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o naravni in kulturni dediščini. 

Skupščini Socialistične republike Slovenije ga je predložil v obravnavo 
njen izvršni svet, ki je za svoja predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Jožeta Erjavca, pomočnika republiške sekretarke za urbanizem, in 
Petra Ogrizka, namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo. 

Danes smo prejeli na klop predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki 
jih sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Vsi so dali poročila. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Jože Erjavec, pomočnik Republiške sekretarke za ur- 
banizem. Prosim! 

Jože Erjavec: Tovariš predsednik, tovarižice in tovariši delegati! 
Obsežnejša uvodna informacija o problematiki naravne in kulturne dediščine 
je bila v zborih Skupščine SR Slovenije podana že pri obravnavi predlogov 
za izdajo zakonov s področja naravne in kulturne dediščine, in sicer zakona 
o naravni in kulturni dediščini, zakona o naravnih parkih, krajinskih parkih 
in naravnih rezervatih in zakona o spominskem parku Trebča-Kumrovec. Zato 
bom tokrat kratek. 
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V razpravah v odborih Skupščine SR Slovenije se je izoblikovalo mnenje, 
da naj bi zakon o naravni in kulturni dediščini dajal zakonsko podlago tudi za 
ostale navedene zakone, ki bi jih bilo mogoče obravnavati v obliki podzakonskih 
aktov. 

Dalje so bila v razpravi izražena mnenja, da je potrebno določene rešitve 
v zakonu o naravni in kulturni dediščini med drugim uskladiti z zakonom o 
kulturnih skupnostih, zakonom o sistemu družbenega planiranja ter zakonom 
o urbanističnem planiranju, ki so v različnih fazah sprejemanja v Skupščini 
SR Slovenije. 

Delegati so v razpravah v odborih Skupščine SR Slovenije in Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije opozorili tudi na vrsto vprašanj, ki bi jih bilo 
treba še razrešiti, kot na primer podrobnejša opredelitev družbenoekonomskih 
odnosov v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov oziroma naravnih znameni- 
tosti, organizacija varstvene službe in pojem varstvene organizacije in po- 
dobno, ki so v tem osnutku sicer nakazana, vendar pa ne dovolj izdelana. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je kot predlagatelj osnutka zakona 
o naravni in kulturni dediščini upošteval predlog Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose Družbenopolitičnega zbora in Odbora za družbenoekonomske odno- 
se in razvoj Zbora občin, ker je ocenil, da vseh izpostavljenih vprašanj in 
dilem, ki niso bile dovolj jasno opredeljene, ni mogoče razrešiti do te seje. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato soglaša s predlogom odborov zborov 
Skupščine SR Slovenije, da se zakonski osnutek obravnava v skladu s tretjim 
odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki pravi, da pristojni 
organi, če v načelu ne sprejemajo zakonskega osnutka, vrnejo osnutek pred- 
lagatelju in določijo s sklepom, v katerem pogledu je treba osnutek dopolniti 
ali spremeniti. Hvala lepa. 

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

Glede na stališče Družbenopolitičnega zbora in številne pripombe, pred- 
loge in mnenja, izražene k temu osnutku zakona, predlagam, da določimo sku- 
pino delegatov, ki naj pripravi na podlagi vseh dosedanjih razprav ustrezen 
sklep za zbor. 

V skupino delegatov predlagam delegate: Igorja Bončino, Aleksandra Fur- 
lana in Mira Posego. Se zbor strinja s tem predlogom? (Se strinja.) 

Pričenjam razpravo. Skupina naj jo spremlja in po razpravi pripravi pred- 
log sklepa zbora.-Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Slavko Rajh, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim! 

Slavko Rajh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov ima k osnutku zakona o naravni in kulturni dediščini tele na- 
čelne pripombe, ki jih je skupini posredoval Izvršni odbor Kulturne skup- 
nosti občine Kamnik: 

V osnutku zakona gre pravzaprav za dva zakona: sistemski zakon o varo- 
vanju naravne in kulturne dediščine in zakon o zavodih, prej zavodih za spo- 
meniško varstvo. 

V osnutku niso naštete tudi druge varstvene organizacije, katerih glavna 
naloga je varovanje naše kulturne dediščine: muzeji, galerije, arhivi, knjižnice. 

12» 
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Predlagatelj zakona ni razložil, kakšne posledice bo imelo vključevanje 
naravne dediščine v kulturne skupnosti, ker se doslej ta problematika ni re- 
ševala v okviru teh skupnosti. 

V osnutku zakona bi morala biti že izdelana metodologija — izvedbeni 
predpisi — kot osnova za vrednotenje naše naravne in kulturne dediščine. 

Težko pričakovani zakon naj bo jasen in zavezujoč za vse, predvsem pa 
mora sloneti na delovni praksi preteklih let. 

Javna razprava o osnutku zakona je stekla v vseh organizacijah združenega 
dela s področja kulture, v vseh kulturnih skupnostih, v vseh strokovnih zdru- 
ženjih kulturnih delavcev, poteka pa tudi v dnevnem časopisju, kar je razum- 
ljivo, saj gre za naše narodno bogastvo in za nedorečen osnutek zakona, po 
katerem naj bi to bogastvo čuvali. 

Pripombe imamo tudi k naslednjim členom: 
16. člen: sprejme naj se varianta. 
23. člen: Da bi označili vse spomenike v Sloveniji (samo v območju občine 

Kamnik jih je nad 400), bi morali zaposliti nove delavce. Predlagamo, da se 
vidno označijo nacionalno najpomembnejši spomeniki, t. j. spomeniki I. ka- 
tegorije. 

24. člen: V tem členu in še v drugih se pojavlja pojem »stvari«, zato naj 
se besedilo osnutka prečisti in uvede enoten izraz predmet. 

32. člen. V drugem odstavku naj se črta »in druge podobne samoupravne 
organizacije«. 

41. člen: Sprejme naj se varianta: izraz »strokovni« naj se nadomesti z 
»znanstveni organizaciji«. 

42. člen: V drugem odstavku naj se črta »strokovnih« in nadomesti z 
»ustrezni organizaciji«. 

46. člen: V prvem odstavku se za besedo »znamenitosti« vstavi »ali kulturni 
spomenik mora« ... 

49. člen: Sprejme naj se varianta. 
50. člen: Definicija, kdo so izvajalci in kdo uporabniki, v osnutku zakona 

ni precizna, glede na naloge, ki jih vsebuje 55. člen. 
55. člen: V tem členu niso navedena izvedbena dela na spomenikih, kar 

so doslej zavodi izvajali v okviru svoje temeljne dejavnosti. 
58. člen: K točki 4. Postavljamo vprašanje, kaj je v svobodni menjavi dela 

dotacija. 
65. člen: Menimo, da je nesmiselno, da bi dajale soglasje k statutu tudi 

posebne kulturne skupnosti, ki bodo morale samo za to zaposliti pravnike, to 
pomeni širjenje služb. 

72. člen: Ta člen na novo uvaja organ inšpekcije, ki ga doslej ni bilo. Vpra- 
šujemo, če je pravno sprejemljiva tretja alinea tega odstavka. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ana 
Grum, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj! 

Ana Grum : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zakon 
o naravni in kulturni dediščini pomeni po svoji zasnovi in namenu dokajšnjo 
novost v primerjavi z dosedanjim zakonskim urejanjem tega področja. Novost 
je predvsem v tem, da združuje varovanje naravne in kulturne dediščine, pri 
kulturni dediščini pa združuje varovanje nepremičnih in premičnih kulturnih 
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spomenikov. Zakon tudi skuša postaviti to področje v okvir svobodne menjave 
dela in samoupravne interesne organiziranosti. 

Ugotoviti je potrebno, da osnutek zakona vsem tem namenom in željam ni 
kos in da je v bistvu le nekoliko posodobljen zakon o spomeniškem varstvu. 
Kolikor toliko ustrezno namreč obravnava le nepremične kulturne spomenike, 
naravna dediščina je nepopolno in pomanjkljivo obravnavana z nekaj začet- 
nimi členi, medtem ko je za premične kulturne spomenike večina določil osnut- 
ka zakona povsem neustrezna. 

Svobodna menjava dela je obdelana v tretjem poglavju v sedmih členih, 
vendar neustrezno. Kot izvajalec predvidevamo samo zavode, očitno zavode 
za spomeniško varstvo, predmet svobodne menjave dela, kot je predviden v 
55 členu, pa je v bistvu dejavnost oziroma predmet poslovanja zavodov za 
spomeniško varstvo. Kot možni izvajalci v procesu svobodne menjave dela so 
povsem izpuščeni takšni dejavniki, kot so muzeji, galerije, arhivi in knjižnice, 
katerih dejavnost je neposredno povezana z varstvom kulturne dediščine, zlasti 
premičnih kulturnih spomenikov, enako pa so izpuščene vse organizacije, ki 
jih neposredno zadeva varovanje naravnih znamenitosti, gozdarske, lovske, 
vodnogospodarske itd. Menimo, da samoupravna interesna organiziranost brez 
teh izvajalcev ni možna. 

V 9. členu je določilo, da se ustanovi za to področje posebna kulturna skup- 
nost. To določilo je preuranjeno, saj zakona o kulturnih skupnostih, ki bo do- 
ločal pogoje za ustanavljanje posebnih kulturnih skupnosti, še ni. Poleg tega 
pa tako široko področje, kot ga zajema zakon — naravna in kulturna dediščina, 
vsaj v enem delu, to je glede naravne dediščine, presega kulturno področje. 

Samoupravno organiziranje izvajalcev, kakor je obdelano v četrtem po- 
glavju, je v bistvu povzetek statuta Zavoda za spomeniško varstvo in je za po- 
trebe in namene tega zakona povsem neustrezno. Tudi sicer je osnutek naj- 
bolj dodelan v tistih delih, ki se nanašajo na upravne postopke in na pooblastila 
zavodov za spomeniško varstvo, to je za nepremične spomenike, medtem ko za 
novo priključena področja varstva naravne dediščine in varstva premičnih spo- 
menikov ne ustreza. 

Tudi opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov v clemh od 14 do 1» 
je pomanjkljiva. Tako so prav gotovo arheološki spomeniki vse prej kot zem- 
ljišča v naseljih ali v pokrajini, ki vsebujejo materialne sledove človekovega 
delovanja in so namenjena za znanstveno proučevanje, kakor jih opredeljuje 
osnutek v 16. členu in podobno. 

O obstoju več kategorij spomenikov-nacionalnih, regionalnih in občinskih, 
zvemo v osnutku neposredno iz zadnjega odstavka 17. in 18. člena, ko je govora 
o izdajanju akta o zavarovanju, čeprav bi takšna delitev, če je potrebna, mo- 
rala biti predmet posebne in nedvoumne določbe v posebnem členu. Zato tudi 
pride do zmede, ko 17. člen na primer hkrati določa v prvem in drugem od- 
stavku, da za naravne znamenitosti iz 15. člena, kot so narodni parki, naravni 
rezervati in tako dalje, izda akt o zavarovanju občinska skupščina, po tretjem 
odstavku pa zanje izda takšen akt Skupščina SR Slovenije. 

Iz navedenega je mogoče povzeti, da gre za velike pomanjkljivosti osnutka 
zakona in ne samo za drobne spodrsljaje. Ce upoštevamo še mnenje Odbora za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, da besedilo zakona ni usklajeno s sistemskimi zakoni, 
zlasti z zakonom o združenem delu, zakonom o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, osnutkom zakona o kulturnih skupnostih in tako dalje, to je za- 
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koni, na katerih temelji naša družbenopolitična ureditev, potem je težko ver- 
jeti, da ta osnutek lahko brez temeljite predelave in dodelave postane zakonski 
predlog. 

Predložene pripombe, predlogi in stališča so bili izoblikovani na skupni 
seji skupin delegatov iz občine Kranj, dne 18. 6. 1979, s predlogom, da jih pred- 
lagatelj upošteva pri oblikovanju predloga zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še prosim želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Matija Zgajnar, delegat za , Zbor združenega dela s 
področja kulture in prosvete, 2. okoliiš, Ljubljana-Siška! 

Matija Zgajnar: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Sta- 
lišča, ki jih bom posredoval, je poleg naše delegacije zavzela tudi Skupnost mu- 
zejev Slovenije. 

V povzetku osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini je jasno izra- 
žena definicija, da novi zakonski osnutek enotno obravnava naravno in kultur- 
no dediščino, za katero šteje vse naravne in z delom pridobljene vrednote, ob- 
močja, nepremičnine, premičnine, vrste in tako naprej. 

Iz koncepta osnutka zakona je razvidno, da varovanje premične kulturne 
dediščine ni opredeljeno in da ni zagotovljena metodologija tega varovanja niti 
za spomenike prve kategorije, kakor tudi ne za ostalo naravno in kulturno de- 
diščino. 

Velik del premične kulturne dediščine je v varstvu varstvenih organizacij, 
kot so muzeji, galerije, arhivi in knjižnice. Pojem varstvo je več kot imetništvo, 
je dolžnost vzdrževanja od ohranjanja družbene lastnine, vzdrževanje v var- 
stvenih organizacijah zbranih premičnih predmetov pa je temeljna dolžnost 
teh organizacij, ki bi morala biti v osnutku zakona jasneje opredeljena. 

V nadaljevanju se bom omejil le na pripombe splošnega značaja; medtem 
ko pripomb k posameznim členom ne bom bral, ker so dokaj obsežne. 

Osnutek zakona je razdeljen na tri dele: od 1. do 55. člena obsega splošne 
določbe o varovanju naravne in kulturne dediščine, kar je z določenimi popravki 
in dopolnitvami v posameznih členih sprejemljivo. 

Drugi del zakona, od 55. do 70. člena, obravnava dejavnost zavodov in nji- 
hovo samoupravno organiziranost, kar ne sodi v splošna določila zakona o na- 
ravni in kulturni dediščini. 

V tretjem delu, od 71. do 75. člena, so določila o izvrševanju in nadzorstvu, 
kar je ob upoštevanju predlaganih dopolnil sprejemljivo. 

Glede na temeljno nalogo varstvenih organizacij, da varujejo premično, 
naravno in kulturno dediščino, sodimo, da naslov osnutka zakona ne ustreza 
vsebini ali pa je potrebno v definicijo varstvene organizacije vnesti tudi mu- 
zeje, galerije, knjižnice in arhive. 

Ce ostanejo členi od 55 do 71, naslov osnutka zakona ne ustreza vsebini, 
zato je potrebno enakovredno in celovito vnesti tudi vlogo varstvenih organi- 
zacij in definirati metodologijo njihovega dela. 

Vloga drugih varstvenih organizacij, ki varujejo premično kulturno de- 
diščino — muzeji, galerije, knjižnice, arhivi, po osnutku tega zakona ni na- 
tančno določena. 

Opozarjamo, da se morajo vzporedno z zakonom o naravni in kulturni de- 
diščini izdelati tudi predlogi zakonov o muzejih, knjižnicah in arhivih. Prvotno 
je bilo namreč mišljeno, da naj bi ta zakon vse pokril, tako da ne bi bilo 
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treba posebnih zakonov o muzejih, knjižnicah in arhivih. To je nujno potrebno 
za uskladitev medresorskega dogovarjanja v skladu z določili zakona o svo- 
bodni menjavi dela, zakona o kulturnih skupnostih, zakona o kulturni m na- 
ravni dediščini ter z določili mednarodnih konvencij o varovanju kulturnih 

Zaradi družbenoekonomskih interesov in spričo ohranjevanja naravne in 
kulturne dediščine ne moremo soglašati s predlogom izvajanja tehnicno-zascit- 
nih in vzdrževalnih izvedbenih del na naravnih in kulturnih spomenikih, ka- 
kor jih predvideva prvi odstavek 68. člena osnutka zakona. Sodimo, da vodi 
takšna organiziranost v monopolno, neučinkovito in za družbo finančno nespre- 
jemljivo rešitev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič ; Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče) Ce ne želi nihče več razpravljati, predlagam, da to točko dnevnega 
reda prekinemo. Nadaljevali jo bomo, ko bo skupina delegatov pripravila ustre- 
zen predlog sklepa za Zbor združenega dela. Prosim skupino, da se sestane. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za po- 
vrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne in umetniške vrednosti, 
ki so poslani iz_tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom zakona. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Petra Ogrizka, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo. 

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

So kakšne pripombe k predlogu Izvršnega sveta? (Ne.) Ce ne, prosim da 
se zbor o tem izreče. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi dveh faz 
postopka, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) _ 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za ii- 
nance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še 
ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni, zato pozivam delegate 
k razpravi. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republike 
Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne in umet- 
niške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom zakona, 
se sprejme. 

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

ščinskih teles in ostalih gradivih. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
Ce nihče, prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, naj pro- 
sim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

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 varstvu zraka, z osnutkom 
zakona. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Srečka Brusa 
republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za varstvo okolja. 

Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije da 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, m sicer, da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati ob- 
ravnavata m sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona Ima kdo 
kakšno pripombo k temu predlogu Izvršnega sveta? (Ne.) Ce pripomb ni, prosim 
da se o predlogu izrečemo z glasovanjem. Kdor je za predlog, naj prosim gla- 
suje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona. 

z dopisom z dne 31. 5. 1979 smo prejeli gradivo »Analitično-nadzorni in 
alarmni informacijski sistem za varstvo zraka«, ki ga je predložil Izvršni svet 
s predlogom, da ga Skupščina SR Slovenije obravnava hkrati s predlogom za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka z osnut- 
kom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona z osnutkom 
zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov m .Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Marko Čavlovič, delegat za Zbor 
Združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 

_Marko Cavlo vič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
JNasa skupina je imela dve pripombi: 

}' Y 6- clenu predloga naj se 17. a člen, drugi odstavek, dopolni tako da bi se glasil: »Sredstva za organizacijo in vzdrževanje dopolnilne mreže merilnih 
postaj za ugotavljanje onesnaženosti zraka in za ugotavljanje onesnaževanja 
zraka po posameznih območjih m virih onesnaževanja zraka ter za opravlianie 
drugih analiz, potrebnih za pripravo sanacijskih programov in za izvajanje 
preventivnih ukrepov, pridobiva republiška služba za varstvo zraka in poobla- 
ščene strokovne organizacije in zavodi na podlagi pogodb oziroma po pogojih 
določenih s samoupravnimi sporazumi«. ' 

Iz sredstev prispevka zaradi onesnaževanja zraka člani skupnosti za var- 
stvo zraka zagotavljajo tudi organizacijo in vzdrževanje dopolnilne mreže me- 
r J7•P^staj za ugotavljanje onesnaženosti zraka v čezmerno onesnaženih ob- močjih, to določa 14. člen predloga zakona. Strokovno nadzorstvo nad izpu- 
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ščanjem škodljivih snovi v zrak in nad onesnaženostjo zraka opravljajo po 
enotno določeni metodologiji poleg republiške službe za varstvo zraka v okviru 
Meteorološkega zavoda Socialistične republike Slovenije še pooblaščene stro- 
kovne organizacije in zavodi, kar je določeno v 17.b členu. 

Ker se bodo torej sredstva za organizacijo in vzdrževanje dopolnilne mre- 
že in merilnih postaj zbrala v ogroženem območju, bi bilo verjetno smotrno, da 
pridobivanje teh sredstev ne bi bilo izključno v rokah republiške službe za 
varstvo zraka. Obstajajo še regijske ustanove, ki opravljajo za skupnosti za 
varstvo zraka naloge s tega področja. S tem nikakor nfe bi bila prizadeta enot- 
nost strokovnega nadzorstva nad onesnaževanjem zraka. Vsi podatki in po- 
ročila se pošiljajo republiški službi za varstvo zraka, ki jih potem objavlja in 
na podlagi njih tudi lahko sprejema ustrezne ukrepe. Gre le za to, da bi bila 
dana možnost tudi ostalim strokovnim institucijam v republiki, da se, poleg 
Meteorološkega zavoda, dodatno vključijo v nadzorstvo nad onesnaževanjem 
zraka v posameznih ogroženih območjih. 

2. V predvidenem 17.b členu zakona o varstvu zraka naj se predpišejo roki 
za določitev enotne metodologije opravljanja nadzorstva nad emisijo in imi- 
sijo, kakor tudi za način izvajanja pooblastila o opravljanju tega nadzorstva. 
Ti roki naj bi bili po možnosti čim krajši. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stanko 
Brumen, delegat za Zbor združenega dela s področja sociale in zdravstva 7. 
okoliš, Maribor, Prosim! 

Stanko Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji delegatov 7. okoliša s področja sociale in zdravstva v Mariboru 
so bile sprejete naslednje pripombe: 

V poglavju o financiranju varstva zraka ni zaslediti prispevka za varstvo 
zraka, ki bi ga morali plačevati lastniki privatnih kurišč in stanovanjskih kot- 
lovnic. To bi morali proučiti in vnesti v besedilo zakona. 

Predlagamo tudi nekatere spremembe 5. in 6. člena osnutka zakona in 
spremembe oziroma pripombe k predlogu analitično-nadzornega in alarmno- 
informacijskega sistema za varstvo zraka, ki so priložene. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka in 
predlog analitično-nadzornega in alarmno-informacijskega sistema za varstvo 
zraka sta formulirana tako, da dajeta prednost izključno eni sami organizaciji, 
to je Meteorološkemu zavodu Slovenije, za delo na področju varstva zraka v 
območju Socialistične republike Slovenije. To je razvidno iz 5. in 6. člena pred- 
loga zakona ter iz celotne 5. točke predloga o analitično-nadzornem in alarm- 
no-informacijskem sistemu za varstvo zraka. Predloga ne upoštevata, da na 
področju varstva zraka v Sloveniji že deluje, razen republiške mreže za varstvo 
zraka, več strokovno primerno zasedenih in dobro opremljenih ekip v Celju, Ma- 
riboru, Radljah, Storah, Trbovljah in tako naprej. Zato je predvideno število 
merilnih mobilnih postaj in s tem v zvezi finančnih sredstev v višini 16 mili- 
jonov 673 tisoč din in 300 tisoč dolarjev, preveliko. Po obstoječem predlogu je 
od skupno 55 milijonov 830 tisoč dinarjev in 691,500 dolarjev predvideno le 
7 milijonov in pol, to je približno 12% vseh sredstev, za opremo regionalnih 
centrov. To razmerje pa je neustrezno. Probleme v zvezi z onesnaženostjo 
ozračja je namreč potrebno reševati tam, kjer nastajajo. Nesmotrno bi bilo, 
da bi bila sredstva, namenjena za varstvo zraka, razporejena tako, da bi se 
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dopolnila instrumentarij v regionalnih centrih oziroma pri strokovnih služ- 
bah, ki že danes nadzorujejo onesnaženost zraka. S tem bi se znatno zmanj- 
šalo potrebno število mobilnih postaj, teh je predvidenih 10, in potreba po novo 
zaposlenih kadrih, teh je predvidenih 22. Z vključitvijo regionalnih centrov 
v ugotavljanje in nadzorovanje emisije in imisije bo odpravljena tudi potreba 
po nabavi drage opreme za dopolnilne meritve specifičnih onesnaževalcev na 
posameznih področjih. Ta oprema bo potrebna, čeravno je predlog ne pred- 
videva, v bodočih regionalnih centrih pa z njo deloma že razpolagajo. 

V zvezi s posameznimi členi predlagamo, da se 5. člen spremeni tako, da 
se glasi: »17. člen se spremeni in se dopolni tako, da se glasi: Naloge v zvezi 
z zagotavljanjem in nadzorovanjem splošne onesnaženosti (imisije) in onesnaže- 
vanja (emisije) koordinira in vodi republiška služba za varstvo zraka v okviru 
Meteorološkega zavoda SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Republiška skup- 
nost za varstvo zraka). Ta služba javno objavlja stanje onesnaženosti zraka, 
daje podatke za razvrščanje ozemlja SR Slovenije v območja glede na onesna- 
ženost zraka, geografsko konfiguracijo in z njo povezanimi meteorološkimi 
razmerami, glede na prostorsko namembnost, daje podatke za pripravo sanacij- 
skih programov in preventivnih ukrepov ter za izvajanje začasnih in izrednih 
ukrepov. 

Republiška služba za varstvo zraka opravlja naloge iz prejšnjega odstavka 
v skladu z regionalnimi centri na podlagi meritev v republiški osnovni mreži in 
dopolnilni mreži merilnih postaj ter meritev pooblaščenih organizacij. 

2.^ Predlog 6. člena naj se dopolni tako, da se v 9. vrsti drugega odstavka 
17. a člena za besedama »Republiška skupnost za varstvo zraka« vstavijo be- 
sede »in pooblaščene organizacije«. 

Spremeni naj se tudi zadnji stavek 17. b člena, in sicer tako, da se glasi: 
»Zdravstvene organizacije združenega dela spremljajo v okviru svoje redne 
dejavnosti stanje onesnaženosti zraka in njen vpliv na zdravje prebivalstva.« 

Imamo tudi nekaj pripomb k predlogu analitično-nadzornega in alarmno- 
mformacijskega sistema za varstvo zraka. 

K 1. točki. Republiška služba za varstvo zraka pri Meteorološkem zavodu 
mora skupaj z regionalnimi centri spremljati stanje onesnaženosti ozračja in 
načrtovati preventivne in sanacijske ukrepe. Služba naj nastopa predvsem kot 
koordinator dela. 

K 3. točki: Orientacijski kataster emisije je izdelan za Celje in Maribor 
poleg tega pa je v Mariboru izdelan tudi orientacijski kataster iz mobilnih vi- 
rov onesnaževanja, to je iz prometa, kar pa v obravnavanem poročilu ni ome- 
njeno. 

Neprekinjeno spremljanje onesnaženosti, potrebno za alarmno službo, se 
opravlja le za SO2, in to v Ljubljani, Celju in Mariboru. V Mariboru vzporedno 
z meritvami trenutnih koncetracij SO2 potekajo tudi kontrolne meritve 
povprečnih dnevnih koncentracij na več točkah v mestu, kar omogoča nepo- 
sredno kontrolo ene in druge metode. Ujemanje rezultatov po dveh različnih 
metodah je v območju eksperimentalne napake. 

K 5. točki. Podtočka 5.1 ni v skladu s podtočko 2.6, kjer je navedeno, da 
kontrolne meritve emisij opravljajo Republiška služba za varstvo zraka in 
druge pooblaščene institucije. Mnenja smo, da je predvsem potrebno izdelati 
skupno metodologijo izvajanja meritev, da bodo rezultati primerljivi, četudi 
jih opravljajo različne pooblaščene institucije. Kontrola metode z isto metodo 
je s strokovnega stališča nesprejemljiva. 



20. seja 187 

Ce so občinske skupščine že dolžne, da po 17. členu zakona o varstvu zra- 
ka vodijo kataster virov onesnaževanja, naj Republiška služba za varstvo zraka 
pri Meteorološkem zavodu poda enotno metodologijo za izdelavo katastra in 
ne samo način popisovanja, ki je bil že objavljen v Uradnem listu. Pri Repub- 
liški službi za varstvo zraka pa naj se vzporedno zbirajo podatki iz katastrov 
posameznih občin kot centralni kataster emisije za vso Socialistično republiko 
Slovenijo. 

K 5 točki, podtočki 5.2 in 5.3: Sredstva za varstvo zraka naj bi bila na- 
menjena in razporejena tako, da bi se dopolnili instrumentaciji v regionalnih 
centrih oziroma pri strokovnih službah, ki danes nadzorujejo onesnaženost 
ozračja. S tem bi se znatno zmanjšala potreba po novih kadrih pri Republiški 
službi za varstvo zraka in zmanjšalo potrebno število mobilnih postaj. Ce 
bodo vključeni v ugotavljanje in nadzor emisije in imisije tudi regionalni cen- 
tri, bo zelo zmanjšana potreba po nabavi drage opreme za dopolnilne meritve 
specifičnih in z novo tehnologijo porajajočih se onesnaževalcev na posameznih 
področjih. Ta oprema bo potrebna, vendar je predlog ne predvideva, bodoči 
regionalni centri, ki danes že delujejo, pa z njo deloma že razpolagajo. Poleg 
tega je znano, da se skoraj vse institucije opremljajo po merilih Meteorološkega 
zavoda, tako da bo možno priključiti sedanjo opremo na bodoči računalnik. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Havala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim, 
besedo ima delegat iz Celja, Ciril Umek, Prosim! 

Ciril Umek: Tovarišice in tovariši delegati! K predlogu za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka z osnutkom za- 
kona delegacija meni, da bodo, če se uvede prispevek zaradi onesnaževanja 
zraka, v tem primeru izvzeta vozila iz drugih republik in tujine. Delegacija 
predlaga prerazporeditev bencinskega dinarja. 

Emil Tomažič: Hvala! Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. \ 

Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 

stvu zraka, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravi Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona naj 

upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter 
predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

3. Zbor združenega dela jemlje na znanje gradivo »analitično-nadzorni in 
alarmno-informacijski sistem za varstvo zraka« in podpira sklepne zaključke 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v tem gradivu. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ob obravnavi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka predložil tudi akt, ki bo 
določal organizacijo in financiranje analitično-nazornega in alarmnega sistema 
za varstvo zraka v območju SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo k tako oblikovanemu skle- 
pu? (Ne.) Ce nihče, prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za sklep, naj prosim 
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glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Obveščen sem, da je skupina delegatov, ki smo jo imenovali v zvezi s 
13. točko dnevnega reda, končala s svojim delom. 

Mislim, da ste prejeli medtem na klop tudi predlog sklepa k osnutku za- 
kona o naravni in kulturni dediščini, ki ga je pripravila ta skupina delegatov. 
Prosim predstavnika skupine, da poroča zboru. 

Igor Bončina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je proučila razpravo k osnutku zakona o naravni in kul- 
turni dediščini in na podlagi predloga stališč Družbenopolitičnega zbora in 
mnenj, stališč, predlogov in pripomb delovnih teles zbora ter mnenj, izraženih 
v razpravi na seji zbora, predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Sklepanje o osnutku zakona se odloži. 
2. Glede na številne pripombe, stališča in predloge delovnih teles našega 

zbora in Skupščine ter glede na stališča Družbenopolitičnega zbora naj pred- 
lagatelj v skladu s tretjim odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije osnutek zakona spremeni oziroma dopolni ter ga ponovno predloži 
zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL, 
dane ob obravnavi predloga za izdajo zakona, ki po oceni zbora še vedno niso 
v celoti dosledno upoštevana. Upošteva pa naj tudi pripombe, predloge in sta- 
lišča, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, stališča Družbeno- 
političnega zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave dele- 
gatov na seji zbora. 

Zbor združenega dela pa pri tem posebej opozarja še zlasti na naslednje. 
Osnutek zakona je potrebno uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjava dela, z zakonom o združenem delu ter zakoni s področja graditve 
objektov, pripravljati pa ga je potrebno hkrati in v skladu z rešitvami v 
zakonu o kulturnih skupnostih, v zakonu o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu Socialistične republike Slovenije in z davčnimi predpisi. 

V skladu z zakonom o kulturnih skupnostih bo potrebno konkretno opre- 
deliti specifično vlogo in naloge kulturne skupnosti za varstvo naravne in 
kulturne dediščine ter oblike povezovanja udeležencev v svobodni menjavi 
dela znotraj kulturne skupnosti oziroma krajevne skupnosti, razmerja med 
občinsko in posebno kulturno skupnostjo, če bo oblikovana, ter predvideti mož- 
nosti in kriterije za oblikovanje enot. 

V določbah, ki opredeljujejo planske naloge na področju varstva in ohra- 
njanja naravne in kulturne dediščine, je potrebno predvideti, da je to varstvo 
obvezen element prostorskega planiranja. Oblike planiranja varstva dediščine 
pa morajo temeljiti na enotni metodologiji, ki bi jo bilo potrebno v obliki tez 
predložiti že k zakonu. 

Ponovno je potrebno proučiti določbe, ki opredeljujejo zavarovanje na- 
ravne in kulturne dediščine. Izhodišče varovanja mora biti, da je delovni člo- 
vek tisti, ki v sistemu samoupravnega družbenega planiranja med drugim 
načrtuje gospodarjenje s prostorom in njegovo zaščito ter zadovoljuje svoje 
potrebe po kulturi, tudi po varovanju kulturne in naravne dediščine ter v 
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te namene na podlagi plana tudi ustrezno razporeja dohodek. V okviru So- 
cialistične republike Slovenije zato delovni ljudje z zakoni v splošnem interesu 
določajo zaščito območij izjemnih naravnih lepot in kulturnih vrednot trajnega 
pomena, ki ohranjajo značilnost Slovenije, ter kriterije za zadovoljevanje more- 
bitnih posegov. Na tej podlagi v občinah z odloki, glede na specifičnost posa- 
meznih območij, določajo dodatne prepovedi in režim zaščite oziroma var- 
stva. Skladno s takšno usmeritvijo naj zakon določi, da je primarna obveznost 
občine, da zavaruje naravne znamenitosti in kulturne spomenike, hkrati pa 
naj zakon omogoči, da Skupščina SR Slovenije zavaruje s svojim aktom na- 
ravne znamenitosti in kulturne spomenike velikega ali izjemnega pomena za 
republiko. Med spomenike in znamenitosti tako velikega pomena bi šteli na- 
rodne parke, naravne rezervate, arheološke spomenike in podobno, kot je to 
določeno v osnutku. Prav tako pa je potrebno omogočiti, da Skupščina SR 
Slovenije izda akt o zavarovanju tudi takrat, ko občinska skupščina v okviru 
svoje pristojnosti ne izda takšnega akta. Zakon naj torej dopušča možnost 
izdaje intervencijskega akta Skupščini SR Slovenije. 

Zakon naj opredeli tudi obveznosti, ki jih prevzema družbenopolitična 
skupnost za izdajo aktov o zavarovanju ter razmejitev obveznosti med repub- 
liko in občino, kadar Skupščina SR Slovenije izda akt o zavarovanju, in sicer 
zlasti tudi v odnosu do kulturne skupnosti in drugih samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Določneje je potrebno opredeliti vprašanje stroškov varovanja, ohranjanja 
in razvoja naravne in kulturne dediščine in pri tem upoštevati naravo last- 
nine teh predmetov, ki jih je potrebno varovati glede na obveznosti kulturne 
skupnosti, družbenopolitične skupnosti in lastnika samega ter upravičenosti 
družbe na podlagi teh vlaganj ... 

V zakonu je potrebno konkretno opredeliti upravne naloge s področja 
varstva, ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine, ki jih opravljajo 
pristojni občinski in republiški organi. Hkrati naj zakon določa, katera uprav- 
na pooblastila bi bilo smotrno prenašati na zavode, ki opravljajo sicer stro- 
kovne naloge varstva, ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine. 
Ob tem je potrebno težiti k temu, da se strokovni zavodi čimbolj razbreme- 
nijo upravnih nalog. 

Zakon naj opredeli, kakšna soglasja in dovoljenja so potrebna — ter kdo 
jih izdaja, občinski ali republiški organi — za izdajo lokacijske dokumentacije, 
če se le-ta nanaša na objekt, ki je zavarovan kot naravna ali kulturna znameni- 
tost. Pri tem je treba upoštevati, da izdajanje dovoljenj za raziskovanje in 
prestavitev arheoloških spomenikov praviloma spada v pristojnost občinskih 
upravnih organov oziroma organa, ki je izdal akt o zavarovanju. 

Določbe, ki urejajo svobodno menjavo dela, je potrebno uskladiti z za- 
konom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Zlasti pa je potrebno kon- 
kretno opredeliti udeležence in predmete svobodne menjave dela v nepo- 
sredni menjavi dela znotraj kulturnih skupnosti oziroma po njej in v enoti. 
Ločiti je potrebno programe, ki so predmet svobodne menjave dela, od javnih 
pooblastil in drugih strokovnih nalog, ki jih opravljajo zavodi. O tem govori 
55. člen. 

Poglavje o samoupravnem organiziranju organizacij združenega dela, ki 
opravljajo strokovne naloge na tem področju, je potrebno uskladiti z zakonom 
o združenem delu. Pri tem bi kazalo v zakonu opredeliti samo specifičnosti sa- 
moupravnega organiziranja. Zlasti je potrebno določiti dejavnost zavodov in 
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pristojnosti, ki jih opravljajo na podlagi upravnih pooblastil, ki jih določa 
zakon ali odlok občinske skupščine, temelječ na zakonu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo predlog sklepa, 
ki ga je pripravila skupina delegatov. Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, predlagam, da se o njem izrečemo. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 16. 
okoliša, Maribor, bo odgovoril tovariš Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za energetiko. Prosim! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da preberem celotno vprašanje delegatov iz 16. okoliša in nato 
posredujem naš odgovor. 

»V letošnji zimi je trpelo območje, ki ga oskrbuje s premogom trbovelj- 
sko proizvodno podjetje »Dom-smreka«, občutno pomanjkanje premoga za 
široko potrošnjo. Izvršni svet Skupščine občine Maribor si še posebej prizadeva, 
da se stanje ne bi ponovilo tudi v prihodnji zimi, zato je že sedaj pred začetkom 
sezone analiziral, kolikšne so pogodbeno dogovorjene količine premoga in v 
kakšni meri le-te zagotavljajo kritje predvidenih potreb. 

Glede na dosedanje dogovore ocenjujemo, da bo za navedeno območje 
primanjkovalo približno 60 tisoč ton premoga za široko potrošnjo, kar pred- 
stavlja 23 % celotnih potreb. Ugotavljamo namreč, da je vprašanje toplotne 
energije za občino Maribor zelo pomembno, saj bi povzročili zastoji v oskrbi 
s tovrstno energijo motnje v proizvodnji oziroma motnje v vzgojno-izobra- 
ževalnem oziroma vzgojno-varstvenem procesu, v domovih za ostarele ter bi 
slabili splošno razpoloženje stanovalcev. 

S strani združenih premogovnikov Jugoslavije je pripravljen tudi predlog 
samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev, ki določa medse- 
bojne pravice in obveznosti posameznih udeležencev v oskrbovalni verigi, to je 
pravice in obveznosti med premogovniki in prometnimi ter prodajnimi or- 
ganizacijami. 

Skupina delegatov iz občine Maribor postavlja naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Kako se namerava vključiti v razreševanje problematike oskrbe s pre- 
mogom Komite za energetiko, glede na to, da problem oskrbe s to vrsto ener- 
gije presega možnosti razreševanja na občinskem nivoju? 

Ker je problematika oskrbe s premogom sestavni del preskrbovanja z 
energijo, predlagamo, da se poenoti pristop k samoupravnemu sporazumu o 
združevanju dela in sredstev ter zagotavljanju in razporejanju skupnega pri- 
hodka, ki ga ustvarjajo v prometu s premogom premogovniki in prodajne or- 
ganizacije združenega dela.« 

Na obe vprašanji posredujem naslednji odgovor: 
Republiški komite za energetiko si je stalno prizadeval rešiti probleme v 

v zvezi s proizvodnjo in uporabo vseh energetskih virov in ne samo premoga. 
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Osnovna izhodišča, ki so vodila Komite pri reševanju te problematike, so, da 
je potrebno proizvodnjo in oskrbo vseh vrst energetskih virov reševati dolgo- 
ročno, da je Slovenija deficitarna pri vseh vrstah energetskih virov, da bo treba 
zaradi deficitarnosti energetskih virov oskrbeti manjkajočo primarno ener- 
gijo predvsem iz drugih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin in da 
je zaradi nenavadnih vzrokov potrebna racionalna poraba vseh vrst energije. 

Glede na navedena izhodišča je bila na pobudo Republiškega komiteja 
sprejeta v letu 1977 energetska bilanca Slovenije do konca tega stoletja, v 
istem letu pa tudi program ukrepov za racionalno pridobivanje, pretvarjanje, 
transport in uporabo energije. Oba dokumenta sta bila na podlagi široke javne 
razprave sprejeta tudi v tej skupščini. Informacija o dokumentih in ustrezna 
priporočila so bila prav tako sprejeta v tej skupščini. 

Ob reševanju problematike oskrbe s premogom je Republiški komite 
ukrepal takole: v letu 1978, ko je postala problematična oskrba s premogom, 
so vsi premogovniki v Sloveniji na pobudo Komiteja obratovali tudi ob dela 
prostih dneh, zato da bi po svojih možnostih omilili kritično stanje oskrbe 
široke potrošnje s premogom v jesenskih mesecih lanskega leta. Posredovali 
smo pri premogovnikih Socialistične republike Bosne in Hercegovine, da pove- 
čajo dobave premoga nad pogodbenimi količinami. Zaradi krizne situacije, ki 
je bila tudi v tej republiki konec leta 1978, nismo uspeli dobiti večje količine 
premoga. . 

Že v mesecu januarju letos smo organizirali razgovore s predstavniki 
elektrogospodarstva, Samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo, 
Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin, premogovniki ter nekaterimi 
organizacijami združenega dela s področja trgovine zaradi ugotovitev potreb 
po premogu. Na podlagi teh ugotovitev je bila posredovana premogovnikom 
Socialistične republike Bosne in Hercegovine dolgoročna potreba po premogu 
do 1990. leta. Ker so premogovniki iz Socialistične republike Bosne in Her- 
cegovine sporočili, da v tem letu ne morejo dobaviti premoga preko pogodb, 
ki so jih sklenile organizacije združenega dela s področja trgovine, je Rudnik 
lignita Velenje na predlog našega komiteja 1. junija sprejel sklep, da bo razen 
premoga, ki ga daje trgovini na podlagi letnega programa, dal za potrebe 
široke potrošnje še dodatnih 171 tisoč ton premoga, zasavski premogovniki pa 
predvidoma od meseca septembra še dodatnih 40 tisoč ton rjavega premoga, 
in to z delom ob dela prostih dneh. 

Ker primanjkuje še okrog 20 tisoč ton premoga, bomo imeli razgovore še 
s premogovniki Senovo, Laško in Kanižarica, da povečajo proizvodnjo premoga. 
Prav tako si bo prizadeval Komite za uvoz briketov iz Demokratične republike 
Nemčije, čeprav uvoz iz inozemstva povečuje odvisnost našega energetskega 
gospodarstva, kar pa seveda ni v skladu z dolgoročno politiko, vpliva pa tudi 
na slabšanje plačilnobilančnega stanja republike. Tudi v preteklem letu je 
dal Komite pozitivno mnenje glede uvoza briketov. 

Glede na znane informacije iz časopisov zadnjih dneh, da je možno dobiti 
premog tudi v premogovnikih Kolubara, Banoviči, Kostolac in kosovskih pre- 
mogovnikih, smo na podlagi dodatnih informacij ugotovili, da ta obvestila ne 
ustrezajo dejanskemu stanju v teh premogovnikih in da so na razpolago samo 
določene količine premoga iz kosovskih premogovnikov. Premogovniki iz Bosne 
in Hercegovine, kot sem že omenil, v letošnjem letu niso sposobni dati večjih 
količin, premog iz Kostolca in Obrenovca pa ne ustreza kvaliteti, ki je po- 
trebna za našo široko potrošnjo. Ostal nam je edino premog v kosovskem ba- 
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zenu, kamor smo takoj sporočili, da nam zagotovijo v okviru razpoložljivih 
količin 50 tisoč ton sušenega lignita, ki je edino sposoben za transport na tej 
razdalji. Sporočila kosovskih premogovnikov še nimamo, vendar upamo, da 
bomo to možnost lahko izkoristili in zagotovili dodatnih 50 tisoč ton. Ocen- 
jujemo tudi, da uvoz iz Nemške demokratične republike ne bo možen, ker je 
v tej deželi že sprejeta prepoved za izvoz premoga zaradi pomanjkanja nafte 
in zemeljskega plina. Upamo, da bomo po vseh teh ukrepih, o katerih sem 
govoril, v letošnjem letu nekoliko na boljšem pri oskrbi s premogom', pred- 
vsem zaradi naporov naših premogovnikov, ki so z dodatnim delom pripravljeni 
zagotoviti potrebne količine za široko potrošnjo. 

Odgovor na drugo vprašanje, ki ga postavljajo tovariši iz Maribora, za- 
deva pristop k samoupravnemu sporazumu o združevanju dela in sredstev za 
zagotovitev obratnih sredstev premogovnikom v Jugoslaviji. 

Naš komite podpira samoupravno sporazumevanje med premogovniki in 
prodajnimi organizacijami, vendar sodi, da bi predloženi sporazum moral 
vključevati ne samo obveznost zagotovitve obratnih sredstev za združevanje 
zalog premoga, temveč predvsem sredstva za nemoten tekoč razvoj premogov- 
nikov. V tej smeri si bo Komite prizadeval za pripravo novega sporazuma, ki 
naj bi poleg prometno-prodajnih organizacij vključeval vse porabnike, pred- 
vsem v industriji in energetiki. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali ste delegati iz Maribora 
s tem odgovorom zadovoljni? (Da.) Hvala lepa! 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Ce nihče, zaključujem 16. 
točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo sklep k osnutku zakona o naravni in kulturni de- 
diščini sprejeli v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom 
predsednico tega zbora posebej obvestil. 

Dnevni red je tako izčrpan. Zahvaljujem se vam za udeležbo in sodelo- 
vanje. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 15. uri.) 



21. seja 

(26. junija 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

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

Na podlagi 1(1. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej 
izvolili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Verifikacijsko komisijo imenujemo naslednje delegate; 
za predsednika Tomislava Majerja, za člana pa Bojana Košaka in Minko Barle. 
Ali so predlagani, delegati prisotni? (So prisotni). 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, potem preidemo na glasovanje. Glasovali 

bomo javno, z dviganjem rok. 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 

vprašanja za 21. sejo Zbora združenega dela izvoljeni delegati v predlaganem 
sestavu. 

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

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino, Narodne banke Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva Slovenije 
in Zadružne zveze Slovenije. 

13 



194 Zbor združenega dela 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Franc- 
ka Herga, poročevalka Odbora za finance, Anton Jelenko, poročevalec Odbora 
za družbenoekonomske odnose, Jože Guzelj, poročevalec Odbora za agrarno 
politiko, Elio Musizza, poročevalec Komisije za narodnosti, Stanko Jaki, po- 
ročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in to- 
varišica Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim tudi vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vpra- 
šanja, da posredujejo ta vprašanja tovarišici sekretarki v pismeni obliki že na 
začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne re- 
publiške funkcionarje, da se na odgovor pripravijo in na vprašanja odgovore, 
če je le mogoče, na današnji seji. 

Prav tako predlagam, da pregledate materiale, ki ste jih dobili danes na 
klop. 

Ugotavljam, da je Komisija končala svoje delo. Prosim predsednika, da 
poda zboru poročilo. 

Tomislav Majer: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 21. 
sejo, dne 26. 6. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 140 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 87 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 14 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 10 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in 
podobnih 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 oboroženih 
silah SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje iz 8. okoliša en delegat, 39. okoliša en delegat, 
18. okoliša en delegat, skupaj trije delegati; za prosvetnokulturno področje iz 
2. okoliša dva delegata, 7. okoliša dva delegata, torej štirje delegati; za socialno- 
zdravstveno področje iz 1. okoliša dva delegata, 5. okoliša en delegat, skupaj 
trije delegati; skupaj je odsotnih 10 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu Komisije? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali javno 
in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 21. sejo Zbora združenega dela. 
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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. . v . . 

Z dopisom z dne 30. 5. 1979 sem razširil dnevm red današnje seje s pred- 
logom zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem prizna- 
vanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih 
v obeh državah, in z zaključnim računom Narodne banke Jugoslavije za leto 
1978 ter s finančnim načrtom Narodne banke Jugoslavije za leto 1979. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 21. seje Zbora združenega dela, 
2. osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 

družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje 1981—1985, 
3. razvoj družbenega sistema informiranja v Socialistični republiki Slo- 

veniji, . 
4. predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v Sociali- 

stični republiki Sloveniji, 
5. predlog za izdajo zakona o davkih občanov, 
6. predlog za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 

ženega dela in delovnih skupnosti, 
7. predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov, 
8. osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo, 
9. osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v 

zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini, 
10. osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo 

Socialistične federativne republike Jugoslavije v Afriški sklad za razvoj ob 
drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega sklada, 

11. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem 
priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridob- 
ljenih v obeh državah, 

12. zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1978, 
13. finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1979, 
14. volitve in imenovanja, 
15. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Glasovali bomo javno, z dviganjem 

rok. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega 
razvoja Jugoslavije za obdobje od 1981. do 1985. leta. 

Osnutek odloka je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v 
obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije je tovariš Marko Bule. 

13» 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki sta dala skupno poročilo in ste ga pre- 
jeli danes na klop, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala po- 
ročilo. Z dopisom z dne 20. 6. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Da.) Besedo ima tovariš Zdravko Praznik, direktor Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje in predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda. 
Prosim! 

Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Pripravljalna faza snovanja osnutka odloka o temeljnih smernicah 
in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1981 do leta 1985 se je začela s preliminarno analizo pogojev in 
možnosti razvoja Jugoslavije v času od leta 1981 do leta >1985, hkrati pa je 
steklo tudi usklajevanje stališč glede namena temeljnih smernic. 

Omenjeno preliminirano analizo je pripravil Zvezni zavod za družbeno pla- 
niranje v sodelovanju z Inštitutom ekonomskih ved v Beogradu z namenom, 
da služi kot strokovna analitična osnova za pripravo in sprejetje osnovnih 
smernic. Hkrati pa naj bi bilo to gradivo skupno z ustreznim gradivom ki ga 
bodo pripravile socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini, 
tudi v pomoč samoupravnim organizacijam in skupnostim ter družbenopolitič- 
nim skupnostim pri njihovih ocenah pogojev in možnosti razvoja v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Prva verzija te analize je bila predmet širše stro- 
kovne obravnave. Ta je pretežno ugodno ocenila tisti del analize, ki je obrav- 
naval pretekli razvoj, kritičnejša pa je bila do tistega dela, ki je obravnaval 
bodoči razvoj in pa okvire ekonomske politike. 

Največ pripomb se je nanašalo na vprašanja, vezana na osnovne proporce 
razvoja, možnosti materialnega razvoja, zlasti z vidika uveljavljanja elemen- 
tov ekonomske stabilizacije, ekonomskih odnosov s tujino in zaposlovanja ter 
razvoja manj razvitih republik in Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo. 

Več pripomb se je nanašalo tudi na neustrezno povezovanje družbenoeko- 
nomskih odnosov s cilji materialnega razvoja. 

Na osnovi razprave sta avtorja pripravila novo gradivo, novo verzijo ana- 
lize, katero je poslala Skupščina Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije tudi naši skupščini. Analiza je v manjši meri upoštevala stališča strokovne 
razprave. Manjše korekture se med drugim nanašajo na osnovne proporce raz- 
voja, pri čemer je nekoliko višje ocenjena rast realnih osebnih dohodkov in 
nekolik) nižje rast realnih osebnih dohodkov in rast investicij v osnovna sred- 
stva ter zaposlenosti, vse v primerjavi z ocenami, vsebovanimi v prvem tekstu 
analize. 

Analitično gradivo pa je še nadalje zadržalo svoje ocene glede rasti druž- 
benega proizvoda, ki so jo zlasti sodelujoči iz Socialistične republike Slove- 
nije ocenili kot preveč ekspanzivno glede na kriterije ekonomske stabilizacije 
in pa glede obsega in kvalitete vključevanja v ekonomske odnose s tujino. 
Slednje ocene namreč niso v skladu s politiko uveljavljanja kvalitetnih faktor- 
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jev gospodarjenja in drugimi ugotovitvami analize, zlasti tistimi, ki ugotavljajo 
permanenten padec našega deleža v svetovni trgovini. 

Med razpravo o osnovnih smernicah so bila v ospredju zlasti tale stališča: 
Smernice naj ne bi dajale čvrstih planskih okvirov, ki bi preprečevali uve- 
ljavljanje nadaljnjega procesa planiranja. Zato naj bi s tem dokumentom pred- 
vsem ponudili podlago za pripravo samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov ter družbenega plana federacije, hkrati pa nakazali možne 
smeri razvoja in osnovne okvire ekonomske politike, in sicer do stopnje, ki jo 
omogočajo dosedanje verificirane raziskave. S smernicami naj bi opredelili tudi 
osnovna področja dogovarjanja na ravni federacije. Predmet dogovarjanja pa bi 
morala biti osnovna področja dogovarjanja, in to tista, ki so v skupnem interesu 
vseh socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, nikakor pa ne 
bi smela biti predmet dogovarjanja dejavnosti oziroma panoge, ker bi sicer na 
ta način uveljavljali oziroma mogli uveljavljati dvojnost sistema. 

Pri usklajevanju stališč je bilo v ospredju tudi vprašanje števila dogovorov 
in družbenoekonomskih odnosov za uveljavljanje teh. Z naše strani smo uteme- 
ljevali nujnost enega dogovora oziroma vsaj močno skrčenega obsega dogovorov 
v primerjavi z dosedanjo prakso, kakor tudi nujnost, da dogovarjanje na lavni 
federacije temelji na poprej sprejetih samoupravnih sporazumih o temejih 
planov, s čimer bi bila dana temu dogovarjanju ustrezna samoupravna pod- 
laga, kot je opredeljena v zakonu o sistemu družbenega planiranja in družbe- 
nem planu Jugoslavije. Bistveno skrčenje števila dogovorov, ki jih je bilo 
doslej kar 22, zahteva med drugim dejstvo, da smo v tem petletnem obdobju 
močno kasnili z dogovarjanjem in omogočali tudi večje neusklajenosti v pro- 
cesu reprodukcije ter vplivali na prevelik obseg investicij. Zoženje področij, ki 
naj bi bila predmet dogovarjanja, na: 1. usklajevanje in usmerjanje tokov druž- 
bene reprodukcije, 2. na politiko in razvoj ekonomskih odnosov s tujino, 3. na 
politiko razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
4. na razvoj splošne ljudske obrambe, pomeni gotovo napredek v primerjavi 
z dosedanjo prakso. V teku razprave pa so bila izražena mnenja, da bi kazalo 
število dogovorov razširiti, zaradi česar je treba računati z različnimi mnenji 
o tem vprašanju. 

Ocenjujemo, da so avtorji v svojem pristopu k oblikovanju osnovnih, smer- 
nic v glavnem upoštevali omenjena izhodišča, tako da je namen, ki ga želi 
doseči dokument, v osnovi sprejemljiv. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je v svojih pri- 
pombah k osnutku odloka o temeljnih smernicah in v okviru ekonomske poli- 
tike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za naslednje srednjeročno ob- 
dobje prikazal potek nastajanja dokumenta, hkrati pa je dal svoje pripombe 
glede njegovega nadaljnjega oblikovanja. 

Osnovne smernice je obravnaval tudi Republiški svet za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko ter z njimi seznanil tako Skupščino SR Slovenije kot 
ustrezni zvezni svet. Stališča, mnenja, pripombe in predlogi, ki jih je sprejel 
Republiški svet in ki so jih sprejeli pristojni odbori Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, dopolnjujejo pripombe, katere je predložil Republiški iz- 
vršni svet, po našem mnenju predvsem zaradi tega, ker z dodatnimi argumenti 
opozarjajo na šibke točke dokumenta ter zaokrožujejo pogled na ta dokument. 

' Želim se še zadržati pri nekaterih ključnih vprašanjih našega bodočega 
razvoja, kot so predstavljena v dokumentu oziroma kakršno obeležje so dobi- 
vala v procesu njegovega nastajanja. 
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Pri pripravljanju družbenega plana Jugoslavije, samoupravnih sporazumov 
in dogovorov o temeljih planov in pri pripravljanju planov vseh nosilcev pla- 
niranja je težišče bolj na povečanju dohodka in spodbujanju nadaljnjega raz- 
voja dohodkovnih odnosov, s politiko delitve dohodka na akumulacijo in po- 
rabo pa je naglašena krepitev materialne osnove združenega dela. 

Bolj kot v prejšnjem gradivu je ugotovljena potreba, da se mora združeno 
delo hitreje organizirati za prevzemanje pravic, obveznosti in odgovornosti 
na področju ekonomskih odnosov s tujino. Ugotovljena je vloga samoupravnih 
sporazumov in dogovorov v osnovah plana na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, tako da združeno delo postaja glavni nosilec pravic in obveznosti na 
tem področju prevzema odgovornost za uresničevanje plačilne bilance Jugo- 
slavije. 

Tudi področja, ki naj bi bila predmet dogovarjanja na ravni federacije, 
naj bodo zasnovana na sistemu družbenega planiranja in na utemeljenosti druž- 
benega plana Jugoslavije s samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih 
planov ter s plani samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Rast družbenega proizvoda je bolj zasnovana na porastu produktivnosti 
dela, učinkovitejšem izkoriščanju sredstev, večji uporabi sodobne tehnologije, 
znanosti in krepitvi drugih kvalitativnih faktorjev gospodarjenja. Hkrati pa 
se prek osnovnih smernic ne predvidevajo ukrepi, ki bi omogočali povečevanje 
deleža našega gospodarstva v svetovni trgovini. Prav to pa ima bistveni vzroč- 
no-posledični vpliv na krepitev kvalitativnih faktorjev gospodarjenja. 

V politiki do manj razvitih republik in pokrajin so nekoliko bolj v os- 
predju splošni pogoji za hitrejši razvoj le-teh, medtem ko je bil prej poudarek 
na hitrejšem razvoju gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova ali 
drugače, v dokumentu je bila prevzeta obveznost za to, da se zagotovi hitrejši 
razvoj gospodarsko nerazvitih republik in SAP Kosovo. Pri tem pa predlaga- 
telji niso bili v vseh primerih dosledni, kar bi zahtevalo, da se namesto do- 
govarjanja osnov za družbenoekonomski razvoj manj razvitih republik ozi- 
roma pokrajin dajejo le splošni pogoji za razvoj, neposredna odgovornost za 
rezultate pa mora biti posledica angažiranosti vsake republike oziroma po- 
krajine. 

Večji poudarek je dan tudi vprašanjem mobilnosti akumulacije in dela ter 
razvoju delovno intenzivnih dejavnosti zaradi večjega aktiviranja delovnih 
potencialov. Pomembnejša vloga se pripisuje tudi samoupravnemu združe- 
vanju dela in sredstev ter transferu organizacijskih in tehnično-tehnoloških 
znanj iz gospodarsko razvitih in gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, kar se prav tako ugodno ocenjuje. 

Kljub določenim izboljšavam pri oblikovanju zadnjega teksta temeljnih 
smernic je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še posebej opozoril na dve te- 
meljni slabosti v dokumentu, ki postavljata pod vprašaj sicer sprejemljive 
usmeritve v njem. Gre zlasti za večji poudarek pri razvijanju izvozno usmer- 
jene industrije, kar je iz zadnjega dokumenta izpadlo, čeprav je sprejem- 
ljivo usmeritev vseboval predzadnji tekst; najbistvenejša pa je pripomba, ki 
se nanaša na stopnjo vključevanja v ekonomske odnose s tujino. 

Nakazana usmeritev na tem področju, kakršna je razvidna iz tega zadnjega 
dokumenta, bi pomenila nadaljnje zaostajanje dežele v mednarodni trgovini, 
z vsemi neugodnimi posledicami, ki jih tako zaostajanje prinaša in zaradi 
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tega seveda Izvršni svet predlaga ustrezna stališča, ki so razvidna iz dokumenta 
Izvršnega sveta. . 

Ker pa pomenijo predložene osnovne smernice sprejemljivo osnovo za na- 
daljnjo obravnavo v Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije temu zboru, da da soglasje k 
osnutku odloka o osnovnih smernicah s pripombami, ki so predložene, in s 
pooblastilom delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje 
k predlogu odloka, pri čemer naj uveljavlja stališča in pripombe odborov, 
Republiškega sveta in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 
Želijo poročevalci odborov in Komisije še dopolniti poročila? (Ne^ želijo.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Kreč, 

delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 34. okoliš, Vrhnika! 

Jože Kreč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela 34. okoliša je na svoji seji 22. 6. Po- 
lagala za današnjo sejo naslednje pripombe k osnutku odloka o temeljnih 
smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja Ju- 
goslavije za obdobje 1981—1985. 

Temeljne smernice razvoja naj bodo dokument usklajenih pregledov de- 
lavcev, ki nakazuje možnosti in temeljne preusmeritve nadaljnjega gospodar- 
skega in družbenega razvoja in obenem usmeritev za delavce v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, da na teh osnovah planirajo svoj srednjeročni 
razvoj. 

Delegati temeljnih organizacij in skupnosti menijo, da je predloženi osnu- 
tek premalo kritičen do sedanjega razvoja in pomanjkljivosti ter ne nakazuje 
osnovnih vzrokov neučinkovitosti pri uresničevanju srednjeročnega plana 197b 
do 1980, niti ne nakazuje, katera so tista skupna področja delovanja, kjer se 
morajo delavci na nivoju Jugoslavije sporazumeti za njihov nadaljnji razvoj. 

V osnutek odloka so opredeljene posamezne dejavnosti. Pričakujemo, da 
bodo bolj konkretizirane opredelitve do razvoja posameznih dejavnosti, kajti 
iz dosedanje prakse vemo, da se v Jugoslaviji nemoteno in neusklajeno raz- 
vijajo tudi takšne proizvodne zmogljivosti, ki nimajo ničesar skupnega s plan- 
skim usmerjanjem gospodarstva niti ne s samoupravnimi sporazumi in druž- 
benim dogovarjanjem ter delitvijo dela. 

V točki 35 osnutka odloka je pravilno opredeljena nujnost doslednejše po- 
vezanosti razporejanja dohodka z družbeno priznanimi rezultati dela. Vendar 
ni možno vezati le splošno in skupno porabo na rast dohodka in družbenega 
proizvoda, gibanje osebnih dohodkov pa postavljati v odvisnost od rasti čistega 
dohodka. 

Delegati tudi menijo, da je potrebno osnutek odloka o temeljnih smer- 
nicah temeljito dopolniti, da bodo predstavljale temeljne smernice nadaljnjega 
družbenoekonomskega razvoja SFR Jugoslavije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Franc Sikošek, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik! 
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Franc Sikosek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati' 
Skupina delegatov 30. okoliša iz Kamnika ugotavlja, da je vsebina osnutka od- 
o a preveč deklarativna. Ukrepi, ki bi omogočili neko trajnejšo oporo za delo 

v praksi, niso predloženi, niti ni usmeritev za sestavo na primer občinskega 
plana Zakon o sistemu cen in družbeni kontroli cen še ni sprejet, prav tako 
ne zakon o razširjeni reprodukciji in kompenzacijah. Vprašanje je tudi če 
bodo organizacije združenega dela ob takšni obremenitvi lahko še bistveno več 
sredstev namenjale za razreševanje stanovanjske problematike in intenzivno 
stanovanjsko izgradnjo. Ostalo je povedal že govornik pred menoj. Hvala lepa! 

(Nihče)dSedmk Emi1 Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zbo- 

ru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
družbenoekonomske odnose in Odbora za družbenoekonomski razvoj, pripombe 
navedene v staliscu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter pripombe' 
dane v razpravi na seji zbora. , y p ' 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
boru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 

goslavije da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu tega odloka. 

(N'h^r)dla^a kd° ka^n° sPrememko ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 

t Ce,n^T° ° njem §Iasovali- Kdor Je za predlagani sklep, naj prosim 
£afUJe' (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (iNince.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. in 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
gradiva z naslovom Razvoj družbenega sistema informiranja v Socialistični re- 
publiki Sloveniji in na predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu infor- 
miranja v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlagam, da obravnavamo hkrati gradivo Razvoj družbenega sistema in- 
formiranja v Socialistični republiki Sloveniji in predlog za izdajo zakona o 
družbenem sistemu informiranja v Socialistični republiki Sloveniji, ker gre 
za med seboj povezano problematiko in je smotrno, da opravimo obravnavo 
skupaj. 

Ali zbor soglaša, da obravnavamo obe zadevi hkrati? (Da.) 
Gradivo je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ki 

je za svojega predstavnika k obema točkama dnevnega reda določil tovariša 
Andreja Jermana, pomočnika predsednika Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski sistem. 

Celotno gradivo je bilo objavljeno v Prilogi IV Poročevalca. Kot gradivo 
smo prejeli tudi koncept razvoja komunikacijskega omrežja za prenos po- 
datkov, ki je bilo prav tako objavljeno v prilogi IV Poročevalca. 
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Gradivo so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. Danes smo 
prejeli na klop stališča Družbenopolitičnega zbora, ki jih je sprejel na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Zeli.) Besedo ima tovariš 
Andrej Jerman, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za družbeno pla- 
niranje in informacijski sistem! 

Andrej Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izhajajoč iz obveznosti, ki so zapisane v ustavi in v dokumentih kongresov 
ZKJ in ZKS, ter smernic, ki jih je nakazal tovariš Edvard Kardelj v svojih 
razpravah o družbenem sistemu informiranja, je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pripravil gradivo o nadaljnjem razvoju družbenega sistema informira- 
nja v SR Sloveniji ter predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu infor- 
miranja. 

Pravica delovnih ljudi in občanov, da gospodarijo nad pogoji in rezultati 
svojega dela in se ustvarjalno vključujejo kot neposredni udeleženci v procese 
planiranja, odločanja in upravljanja ter družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja, je neposredno' povezana s pravico do informiranja. 
To pravico lahko uresničujejo le v sistemu informiranja, ki jim bo zagotovil 
pravočasne, resnične in celovite podatke in dejstva o njihovem položaju v te- 
meljni organizaciji združenega dela, o njenem gospodarjenju, o temeljnih od- 
nosih pri ustvarjanju, razporejanju in delitvi dohodka, združevanju dela in 
sredstev in svobodni menjavi dela ter o vprašanjih, O' katerih se odloča v kra- 
jevni skupnosti, občini in drugih samoupravnih in družbenopolitičnih skup- 
nostih. Njegova osnovna kvaliteta mora biti avtonomnost, celovitost in enot- 
nost, s katero bo omogočena nadaljnja demokratizacija procesov odločanja, raz- 
voja in uresničevanja delegatskega sistema ter hitrejšega razvoja in stabili- 
zacije gospodarstva. 

Maja 1979 je Zvezna skupščina po dveletnih pripravah in širši razpravi 
sprejela resolucijo o temeljih družbenega sistema informiranja. V teku je pri- 
prava predloga za izdajo zakona, z osnutkom zakona o temeljih družbenega 
sistema informiranja na zvezni ravni. Predloženo gradivo je nastajalo vzpo- 
redno z zveznimi dokumenti, zato je ob svojem nastanku povzemalo temeljne 
smernice zveznega dokumenta, medtem ko je pri konkretnih opredelitvah 
upoštevalo stanje in razmere, značilne za našo republiko. 

Pričujoče gradivo je prvič v širši javni razpravi. Predhodno gradivo je^ vse- 
bovalo vrsto pomanjkljivosti in je bilo preobremenjeno zlasti s tehnološkimi 
vidiki problematike. Namen gradiva je bil že od samega začetka, da da analizo 
stanja, pogoje in smernice razvoja družbenega sistema informiranja v SR Slo- 
veniji. Program razvoja naj bi bil rezultat temeljite in obsežne delegatske raz- 
prave, v kateri bi se izoblikovala mnenja, stališča in priporočila oziroma druž- 
beno verificirali nakazani predlogi in smernice. Pomemben prispevek k ana- 
lizi in predlogu stanja na področju družbenega sistema informiranja je dan od 
Zveznega zavoda za statistiko in Službe družbenega knjigovodstva, ki sta v 
okviru priprav zvezne resolucije izdelala vrsto gradiv, ki opredeljujejo sedanje 
stanje in pomanjkljivosti družbenega sistema informiranja ter nakazujejo mož- 
ne rešitve. Podobno analizo so izdelali tudi pooblaščeni organi in organizacije 
v okviru družbenega sistema informiranja ter Zvezna in Republiška gospodar- 
ska zbornica, Zvezni zavod za družbeno planiranje in tako dalje. 
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Ob tem imamo dolžnost, da vas seznanimo tudi z dejstvom oziroma z re- 
zultati razprave v okviru Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, 
ki je bila prejšnji petek, in sicer o predlogu za izdajo zakona o družbenem 
sistemu informiranja. Ob tem so se izoblikovala zlasti naslednja stališča. 

Ob analizi je nujno potrebno ugotoviti, v čem dosedanji sistem ne zado- 
stuje potrebam. Nadalje, pri opredelitvi širšega in ožjega pojmovanja družbe- 
nega sistema informiranja je treba izhajati iz funkcije podatka oziroma dejstva. 
Tretje, slediti je treba duhu Kardeljevih razprav in ne dobesedno tolmačiti raz- 
prav, ki so bile vodene v okviru Zveznega sveta za vprašanje družbene ure- 
ditve. Ob tem bi opozorili, da smo zlasti na osnovi razprav tovariša Edvarda 
Kardelja povzeli smernice, ki smo jih skušali primerno vgraditi oziroma ures- 
ničiti v pričujočih dokumentih. 

Širši družbeni interesi zahtevajo vzpostavitev avtonomnega, objektivnega, 
visoko strokovnega in učinkovitega sistema informiranja, ki bo predvsem v 
službi samoupravljalca ter mu zagotavljal objektivne, resnične, pravočasne in 
celovite informacije, pomembne za usklajevanje odnosov v družbeni reproduk- 
ciji, za planiranje, upravljanje in odločanje. Delovnemu človeku in občanu je 
treba dati možnost, da lahko preveri podatke oziroma informacije, katere mu 
daje njegova samoupravna organizacija in skupnost, da bi lahko oblikoval svoje 
lastno stališče pri odločanju oziroma uveljavljanju svoje funkcije proizvajalca 
in samoupravlj alca. Te podatke mu lahko zagotovi le popolnoma samostojna 
in neodvisna služba družbenega informiranja. Evidentiranje, zbiranje, obde- 
lava, prenos in izkazovanje podatkov mora biti naloga enotne službe, ki je 
hkrati odgovorna za kvaliteto in objektivnost ter dostopnost podatkov. Služba 
mora biti odgovorna le neposredno skupščinam družbenopolitičnih skupnosti. 
Bolj kot družbeno upravljanje nad tem sistemom je pomembna strokovna orga- 
niziranosti sistema, ki naj bi zagotovila povezovanje vseh nosilcev dejavnosti 
družbenega sistema informiranja v okviru enotnega in celovitega sistema. Pri 
izgradnji organizacije družbenega sistema informiranja bi morali izhajati iz ob- 
stoječe organiziranosti oziroma obstoječih specializiranih služb in pooblaščenih 
organov in organizacij družbenega sistema informiranja ter jih ustrezno pre- 
oblikovati in dopolniti. Vse te samostojne organizacije so dolžne, da se pove- 
žejo v enotno organizacijo oziroma skupnost družbenega sistema informiranja 
v okviru zavoda, službe ali centra, ime ni pomembno, na osnovi medsebojnega 
dogovarjanja in sporazumevanja: 

Enotno službo bo treba vzpostaviti od občine do federacije na skupnih os- 
novah ter s tem omogočiti samoupravnim organizacijam in skupnostim dostop 
do pravočasnih in celovitih podatkov, ki se nanašajo na njihovo dejavnost v 
ožjem in širšem okolju. Ta služba bo lahko v veliki meri razbremenila samo- 
upravne organizacije in skupnosti del in nalog s področja informiranja ter za- 
gotovila vsem enake možnosti in pravice do kvalitetnih podatkov in informacij. 

Pri pripravi gradiva o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji je 
predlagatelj poizkušal reševati vrsto odprtih vprašanj. Predvsem je bilo ves 
čas v ospredju vprašanje definicije družbenega sistema informiranja in z njo 
povezan obseg funkcij oziroma nalog in del, katere bi združevali v okviru de- 
javnosti družbenega sistema informiranja. Pri tem je bilo zlasti v naši repu- 
bliki prisotno stališče o širšem pojmovanju družbenega sistema informiranja, ki 
naj bi vključeval tudi dejavnosti oziroma sredstva javnega obveščanja. Ob vsem 
tem ni pomembno, kakšen naziv bomo dali sistemu informiranja, pomembna je 
le vsebina. Kakorkoli, najbolj jasen je pri tem sklep Zveznega sveta za vpra- 



203 
21. seja           

sanja družbene ureditve ter v tem kontekstu tudi stališča tovariša Edvarda 
Kardelja, da se družbeni sistem informiranja ureja s posebnimi predpisi ozi- 
roma zakoni. Pri tem gre za posebna področja, med katerimi obstaja ustrezna 
stopnja korelacije, namreč sredstva javnega obveščanja so hkrati tudi uporab- 
niki podatkov, ki jih zagotavlja družbeni sistem informiranja. 

Drugo nerešeno vprašanje zadeva transformacijo oziroma podruzbljanje de- 
javnosti družbenega sistema informiranja. Ko je tekla razprava o preobrazbi 
prkkse informiranja, se je le-ta poizkušala omejiti na preobrazbo obstoječih 
specializiranih služb, čeprav gre pri tem za globlje spremembe. Bistvo pre- 
obrazbe družbenega sistema informiranja je premik odgovornosti za delovanje 
specializiranih služb in pooblaščenih organov in organizacij na temeljne orga- 
nizacije združenega dela, njihove asociacije, krajevne skupnosti, obcme m dru- 
ge organe, organizacije in institucije. Namreč, ko bomo v teh primarnih oblikah 
organiziranosti razpolagah s podatki oziroma informacijami, tedaj bo tudi 
možno priti do kateregakoli potrebnega podatka z izmenjavo informacij nepo- 
sredno ali posredno prek specializiranih služb oziroma pooblaščenih organov ah 
organizacij. Nasprotno, kolikor v teh primarnih oblikah družbene organizira- 
nosti ne bodo na razpolago podatki o stanju v lastni sredini, v materialni pro- 
izvodnji, odnosih in podobno, tedaj ne moremo govoriti o izgradnji celovitega 
in enotnega sistema informiranja oziroma delovanja družbenega sistema m or- 
miranja v skladu z zahtevami, ki jih postavlja nadaljnji razvoj družbenopolitič- 
nega in ekonomskega sistema socialističnega samoupravljanja. .... 

Tretje vprašanje je bilo, komu zaupati v sedanji fazi vlogo koordinatorja, 
povezovalca in usklajevalca vseh subjektov ter objekta družbenega sistema in- 
formiranja. Obstoječi specializirani službi sta mnenja, da je za to dovolj vzpo- 
staviti ustrezno koordinacijsko telo, nek družbeni organ upravljanja, ki bi imel 
zgolj svetovalno funkcijo. Predlagatelj gradiva se nasprotno zavzemaza po- 
stavitev neodvisne strokovne organizacije, ki bo v sodelovanju z obstoječimi 
službami družbenega sistema informiranja opravljala vse strokovne nalog 
usklajevanja in povezovanja ter ostale skupne naloge, katere terja nadaljnji 
razvoj družbenega sistema informiranja v naši družbi. 

Dosedanja temeljila analiza stanja na področju družbenega sistema infor- 
miranja je opozorila na številne slabosti in pomanjkljivosti. 

Kot prvo, družbeni sistem informiranja na ravni družbenopolitičnih skup- 
nosti je še vedno organiziran in usmerjen predvsem na zadovoljevanje potreb 
in zahtev izvršilnih in upravnih organov družbenopolitičnih skupnosti in po- 
slovodnih struktur gospodarstva. Enako je v organizacijah združenega dela. 

Drugo primarni podatki se pogosto dodatno oblikujejo ter prilagajajo in- 
teresom in' potrebam struktur, ki jih posredujejo delovnim ljudem in občanom, 
ko želijo dobiti njihovo podporo, o vprašanjih, za katere te podpore ne bi dobili, 
pa bi bili podatki izkazani objektivno in v vsej svoj-i celovitosti. 

Tretje, sedanje informiranje oziroma izkazovanje podatkov in dejstev v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter delegatskem sistemu je prepo- 
gosto neažurno in nepopolno. Analitsko neobdelani podatki ne dajejo možnosti 
za primerjanje alternativnih rešitev, poglobljeno analizo stanja, odkrivanje na- 
pak in podobno. . '' 

Četrto, pri vseh informacijskih sistemih so v nezadostni meri razvite funk- 
cije za zadovoljevanje informacijskih potreb organov upravljanja, delegacij in 
družbenopolitičnih organizacij oziroma vseh delavcev in občanov. Naštetim 
subjektom so sicer na voljo podatki, informacije o delovni organizaciji m nje- 
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nem poslovanju, o krajevni skupnosti in občini, katere zbirajo, obdelujejo in 
izkazujejo specializirane službe in pooblaščene organizacije in organi, vendar 
praviloma prirejene le za odločanje na republiški oziroma zvezni ravni. 

Peto, do sedaj se obstoječa specializirana služba ter pooblaščeni organi in 
organizacije niso razvijali usklajeno, kar ima zlasti za posledico čezmerno po- 
dvojitev podatkov. Ponekod ta podvojitev dosega tudi do 40 % ali celo več, kar 
pomeni preobremenjenost dajalcev podatkov ter neučinkovitost sistema v ce- 
loti. Koordinacija in povezovanje obstoječih institucij družbenega sistema in- 
formiranja ter usklajevanje vsebine in povezovanje njihovih podatkov in baz 
temelji na do sedaj izdelanih in razvitih skupnih osnovah družbenega sistema 
informiranja, med katere štejemo enotno metodologijo, standarde in klasifika- 
cije, usklajene vsebine evidenc in registrov ter statističnih raziskav. 

Šesto, delovni človek in občan še vedno ni deležen sodobnih in učinko- 
vitih informacijskih razmerij, ko se pojavlja v vlogi dajalca potrebnih podat- 
kov oziroma informacij v družbenem sistemu informiranja. Kljub relativno 
dobri opremljenosti s sodobnimi sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov je 
njihova uporaba skoraj v vseh primerih še vedno v okviru računovodskih in 
knjigovodskih dejavnosti in ne zajema opravil, ki bi jih lahko opravljali s po- 
močjo teh sredstev ter v veliki meri povečali učinkovitost proizvodnje, vodenja, 
upravljanja, odločanja in planiranja. 

Opozorili bi še na eno pomembno dejstvo. Pri razvoju družbenega sistema 
informiranja nikakor me smemo zanemarjati razvoja sodobne informacijske teh- 
nologije, predvsem računalništva in komunikacije. Računalniki so se že razvili 
iz strojev za računanje in avtomatsko obdelavo podatkov v stroje za informa- 
cije, predvsem s tehnološkimi rešitvami, kot so sistemi baz podatkov s teleko- 
munikacijsko povezanimi računalniškimi sistemi. Ti obdelujejo podatke in in- 
formacije za potrebe svojega neposrednega okolja, hkrati pa se povezujejo pri 
izmenjavi in zbiranju podatkov za širše potrebe. Ta razvoj prehaja v pravo re- 
volucijo, tako da razviti zahodni svet že govori o prehodu iz industrijske v in- 
formacijsko družbo. Predvideva se, da bo v razvitih državah ob koncu 80. let 
več kot 80% vseh delovnih mest opremljenih z računalniško podprto infor- 
macijsko opremo. Prav tako je že možen dostop do baz podatkov kar od doma, 
s kombinacijo televizije in telefona. Trend razvoja je tako hiter, da moramo sto- 
riti vse, da ga bomo dosegli, sicer bomo zaostali v razvoju. Informacije namreč 
vsak dan bolj postajajo nepogrešljiv element v obvladovanju družbenih do- 
gajanj. Predvsem si bo treba prizadevati za usklajeno opremljanje z infor- 
macijsko opremo, za domačo proizvodnjo te opreme, razvoj javnega komunika- 
cijskega omrežja za nuđenje podatkov, za usposabljanje kadrov na tem pod- 
ročju. Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva je tudi v takem zamahu, da 
bo neposredno vplivalo na družbene akcije na tem področju. 

Kar zadeva predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja, 
bi opozorili zlasti na naslednje: Ob gradivu je pripravljen tudi predlog za iz- 
dajo zakona. Že zvezna resolucija o družbenem sistemu informiranja zavezuje 
republike, da sprejmejo zakone o družbenem sistemu informiranja, medtem ko 
mora federacija sprejeti zakon o temeljih družbenega sistema informiranja. 
Zakoni bi urejali kompleksno problematiko družbenega sistema informiranja, 
predvsem delovanja na skupnih osnovah organizirane dejavnosti družbenega 
sistema informiranja z obveznostmi in pravicami v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnosti, medtem ko bo dejavnost spe- 
cializiranih služb in nekaterih pooblaščenih organov in organizacij urejena s 
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posebnimi zakoni, bodisi novimi, v skladu z zakonom o družbenem sistemu in- 
formiranja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! Ali želijo poročevalci odborov 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Anton Benedik, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Anton Benedik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gradivo o razvoju družbenega sistema informiranja v Socialistični republiki 
Sloveniji so obravnavali zbori Skupščine občine Kranj -na skupnem zasedanju 
dne 20. junija 1979 kot konferenca delegacij in sprejeli stališča Izvršnega sveta 
Skupščine občine Kranj, in sicer: ^ 

Izhodišča družbenega sistema informiranja v Socialistični republiki bio- 
veniji pomenijo dobro osnovo za nadaljnji razvoj sistema informiranja, tako 
po organizacijski kot po tehnični plati. S podružbljanjem sistema informiranja 
se ustvarjajo možnosti za pravočasno vsestransko in razumljivo informiranje za 
potrebe delegatskega odločanja. 

Občina Kranj si prizadeva zgraditi lastni informacijski sistem v okviru 
družbenega sistema informiranja, z namenom, da zgradi lastno bazo podatkov. 
Baza podatkov naj v vsakem trenutku omogoča pridobiti zbirne podatke za 
potrebe odločanja, zlasti planiranja. Z uvajanjem sodobne tehnične opreme se 
poskuša zadostiti zahtevam komunalnega informacijskega sistema; jz ustanav- 
ljanjem službe informiranja pa tudi organizacijsko povezati udeležence v si- 
stemu obveščanja. 

Od specializiranih služb, kot so Služba družbenega knjigovodstva, ana- 
litične službe in tako dalje, pričakujemo natančne, pravočasne in obrazložene 
podatke, ki naj služijo kot osnova pri sprejemanju družbenih in ekonomskih 
odločitev. 

Čimprej je treba v okviru republike in federacije sprejeti enotna načela z o. 
uvajanje informacijske tehnike in pri tem upoštevati učinkovitost tehnike, 
obveznost povezovanja v enoten sistem, ceno in možnosti za takojšnje akti~ 
viranje. Pomajkanje kadrov, ki bi bili tako po organizacijski kot po tehnični 
plati usposobljeni razvijati sistem informiranja, pomeni resno ovirov za na- 
daljnji razvoj tega področja, študij informatike moramo pospeševati. 

Poenotiti je treba informacijsko osnovo in določiti enoten sistem podatkov, 
ki se zbirajo in pripravljajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih in v oblikah njihovega združevanja. Baze podatkov morajo biti poeno- 
tene in med seboj povezane. 

Domači proizvajalci opreme za potrebe informatike so dolžni z vso od- 
govornostjo seznaniti javnost o sprejetih tehnoloških rešitvah za proizvodnjo 
in pri tem navesti, katere zahteve lahko pri izgradnji informacijskih sistemov 
zadovoljijo. Po predlogu naj bi INDOK službe neposredno zajemale podatke in 
informacije iz baz podatkov informacijskih sistemov. To pomeni nevarnost pre- 
velikega povečanja števila zaposlenih v strokovnih službah INDOK centrov. 

Glede organizacijskih rešitev predlagamo ustanovitev kolegijskega uprav- 
nega organa za družbeni sistem informiranja na nivoju republike. 

Glede strokovnih služb menimo, da bi bila primerna rešitev ustanovitev 
centra za družbeni sistem informiranja. Ker je gradivo o razvoju družbenega si- 
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stema informiranja precej abstraktno, bo potrebno v nadaljnjih aktih pred- 
lagati neposredne ukrepe za izboljšanje tega sistema. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Na podlagi stališč 

Družbenopolitičnega zbora, predloga Odbora za družbenopolitični sistem in raz- 
prave na današnji seji zbora predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Sklepanje o tem, ali je predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu 
informiranja v Socialistični republiki Sloveniji potreben ali ne, se odloži. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu s stališči Družbenopo- 
litičnega zbora, predlogi, mnenji in stališči Odbora za družbenopolitični sistem 
predloži dodatno gradivo, v katerem naj natančneje utemelji potrebo po izdaji 
zakona o družbenem sistemu informiranja v Socialistični republiki Sloveniji in 
v tezah nakaže konkretnejše rešitve najpomembnejših vprašanj, ki naj bi jih 
urejal zakon. 

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

Ce nihče, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. Prav tako 
ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitič- 
nega zbora, o čemer bom predsednico zbora posebej obvestil. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o davkih občanov. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej, 6. in 7. točki dnevnega reda 
določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekre- 
tarko za finance. 

Z dopisom z dne 20. 5. 1979 smo prejeli analizo o izvajanju davčne po- 
litike. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za 
agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. Danes 
smo prejeli na klop stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora k predlogu 
za izdajo zakona, ki ga je obravnaval na podlagi 88. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije kot zainteresiran zbor. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Mi- 
lica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Veljavni zakon o davkih občanov je bil sprejet leta 1972 in ga moramo zato 
uskladiti z vsemi, v zadnjih letih sprejetimi spremembami v družbenoekonom- 
skih odnosih. V pripravi je tudi medrepubliški dogovor o enotnih temeljih 
davčnega sistema in medrepubliški dogovor o temeljih obdavčevanja skupnega 
dohodka občanov. Zato smo se odločili, da ne pripravimo le spremembe in do- 
polnitve veljavnega zakona, temveč povsem nov zakon o davkih občanov, s ka- 
terim bi uredili 10 davčnih vrst: davek od osebnega dohodka, od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti, od dohodka iz obrtne dejavnosti, od dohodka od inte- 
lektualnih storitev, od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih iz- 
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boljšav, od dohodka od premoženja, na dediščino in darila, od iger na srečo 
ter od skupnega dohodka občanov. 

Za temeljito pripravo novega zakona o davkih občanov je bila v Ictii 
1978 pripravljena analiza o izvajanju davčne politike in izhodišča za revizijo 
davčnega sistema. To gradivo so obravnavala telesa Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ter nekateri drugi organi in organizacije v 
republiki, Gospodarska zbornica Slovenije pa je organizirala široko javno raz- 
pravo. Prav tako so bili o tem gradivu organizirani regijski posveti z ob- 
činskimi davčnimi upravami. , . 

Novi zakon o davkih občanov naj bi enotno urejal vsa vprašanja, ki so 
sistemskega značaja. Opredelil naj bi torej dolžnost občanov kot davčnih za- 
vezancev, davčne vire, vrste davkov, davčne osnove, vrste davčnih stopenj, 
davčne oprostitve, ki so splošnega pomena v Socialistični republiki Sloveniji 
ter vprašanja odmernega postopka. Občinskim skupščinam pa naj bi bilo omo- 
gočeno, da z določevanjem stopenj, oprostitev in olajšav ter z drugimi ukrepi 
upoštevajo specifičnosti svojega območja. 

V predlogu za izdajo zakona o davkih občanov predlagamo nekatere nove, 
splošne rešitve posameznih vprašanj, in sicer: osebni dohodek iz samostojne 
dejavnosti, ki se upošteva pri odmeri davka iz dejavnosti in ki naj bi se upo- 
števal le pri nosilcu samostojnega dela, ki mu je to edini in glavni poklic 
in ki iz tako ugotovljenega osebnega dohodka uveljavlja vse pravice in obvez- 
nosti kot delavec v združenem delu. Upoštevajoč ustavno načelo imajo delovni 
ljudje nosilci samostojnega dela v načelu enak družbenoekonomski položaj in 
v osnovi enake pravice kot delavec v združenem delu. 

Poslovne knjige naj bi v bodoče vodili le zavezanci, ki se jim ugotavlja 
dejanski dohodek. Menimo, da obveznosti vodenja poslovnih knjig ni treba 
predpisati v bodoče za zavezance, ki se jim dejanski dohodek ne ugotavlja, 
torej za zavezance, ki plačujejo davek v pavšalu. 

Evidentiranje računov, ki jih izstavijo občani za prodajo blaga in oprav- 
ljene storitve uporabnikom družbenih sredstev, naj bi opustili, ker ima davčni 
organ vse možnosti vpogleda v poslovne knjige in žiro račun zavezanca. Glede 
na to, da predlagajo nekatere občine, da se evidentiranje računov zadrži, je 
v predlogu za izdajo zakona to dano kot varianta. 

Pri posameznih davčnih vrstah pre;dlagamo naslednje spremembe. 
1. Na področju obdavčevanja dohodkov iz kmetijske dejavnosti predlagamo 

poleg obdavčevanja po katastrskem dohodku tudi obdavčevanje po dejanskem 
dohodku. Po dejanskem dohodku naj bi bili obdavčeni tisti zavezanci, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, ki ni v celoti neposredno vezana na ob- 
delovanje zemljišč in jo sistem obdavčevanja po katastrskem dohodku ne zaje- 
ma v celoti. Na primer farmska reja piščancev, govedi, specializirana proizvod- 
nja sadja, jagodičevja, vrtnin in podobno. Po dejanskem dohodku naj bi se ob- 
davčevala le tista kmetijska proizvodnja, ki presega določen obseg. Dohodek, ki 
bi bil obdavčen, se bo ugotavljal podobno kot pri občanih s samostojno obrtno 
dejavnostjo, to je od celotnega dohodka bi odšteli materialne stroške in znesek 
osebnih dohodkov tistih, ki delajo na kmetiji, in šele ostanek bi bil osnova 
za davek iz dejavnosti. 

Pri tem posebej pripominjamo, da bo obdavčitev po dejanskem dohodku 
zajela le manjši del kmetij, ki se v večjem obsegu ukvarjajo z navedenimi 
dejavnostmi. Za vse ostale kmetije, katerih dejavnost ni specializirana v na- 
vedenem smislu, pa bo še vnaprej ostal v veljavi dosedanji sistem obdavčitve 
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po katastrskem dohodku. Obseg dejavnosti, od katerega bo odvisna obdavčitev 
po dejanskem dohodku kmetij, bo podrobno določen že z osnutkom zakona. Ob- 
davčitev po dejanskem dohodku bo zajemala le dejavnosti, ki se opravljajo v 
večjem obsegu, na primer reja 50 tisoč piščancev letno ali na 30 glav živine 
letno in podobno, če se v pretežni meri krmi s kupljenimi krmili in tako dalje. 

Evidenca, ki jo bodo morali voditi zavezanci za davek po dejanskem do- 
hodku, bo precej poenostavljena, vendar pa bo morala zagotoviti realen vpogled, 
tako v prihodke kot v stroške proizvodnje, ki bodo odbitna postavka. 

Končno še pripominjam, da namen obdavčitve po dejanskem dohodku ni 
v iskanju večjih fiskalnih virov in s tem v močnejšem obdavčevanju kmetov, 
temveč predvsem v bolj realni obdavčitvi tistega, kar je kmet dejansko do- 
segel. 

V današnji ureditvi, ko se davek od kmetijstva odmerja le od katastrske- 
ga dohodka^ zemljišč, torej povprečnega možnega dohodka, ki se doseže na ne- 
kem zemljišču, dohodki ki niso vezani in posredno odvisni od zemljišča, sploh 
niso obdavčeni. To so v naši ureditvi tudi edini dohodki, ki ostajajo neobdav- 
čeni, saj se sicer od vsakega tudi priložnostno doseženega dohodka, odmeri 
določena vrsta davka. 

Ni torej utemeljeno, da bi se tovrstni dohodki, ki pri posamezniku lahko 
dosegajo pomembnejši obseg, načeloma ne obdavčevali. 

Novi sistem obdavčevanja ne bo destimulativno vplival na nadaljnji razvoj 
kmetijske dejavnosti, saj bo predvideval določene pomembne olajšave za po- 
večevanje obsega dejavnosti z novimi naložbami in podobno. Sistem stopenj, 
odbitnih postavk in olajšav bo določal zakon, konkretna višina obdavčitve bo 
določena z akti občinskih skupščin, v okviru vodenja tekoče ekonomske politike 
za posamezna območja. 

Za zavezance, ki bodo obdavčeni po dejanskem dohodku, se bo ugotavljal 
tudi še osebni dohodek, glede katerega bodo tako po pravicah kot po obvez- 
nostih izenačeni z delavci v združenem delu. Davek od kmetijstva bodo pla- 
čevali le od morebitnega presežka nad osebnimi dohodki. 

2. Na področju obdavčevanja dohodkov iz obrtnih dejavnosti naj bi se 
tudi v bodoče obdavčevali dohodki, doseženi iz dovoljene dejavnosti, torej 
na podlagi dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kajti obrtni zakon šteje oprav- 
ljanje nedovoljene dejavnosti za prekršek, za katerega je poleg denarne kazni 
izrečen tudi varstveni ukrep odvzema premoženjskih koristi. 

V predlogu zakona predlagamo obdavčitev obrtne dejavnosti po dejanskem 
dohodku ali v pavšalu. V pavšalnem znesku naj bi bili obdavčeni naslednji 
zavezanci: občani, ki opravljajo storitvene dejavnosti in ne uporabljajo dela 
drugih ter avtomatov in visokoproduktivnih naprav; občani, ki se ukvarjajo s 
kmečkim turizmom in ne uporabljajo dela drugih; občani ki opravljajo go- 
stinsko ali brodarsko dejavnost, če izpolnjujejo kriterije, ki jih določijo skup- 
ščine občin. Predlagamo tudi nekatere nove davčne oprostitve za davek iz 
obrtnih dejavnosti, in sicer v primeru domače obrti, dohodkov od zbiranja od- 
padnega papirja in za učence v gospodarstvu. 

3. Na področju obdavčevanja dohodkov od lastnih patentov predlagamo, da 
se namesto^ dosedanje ureditve, ko se kot odbitna postavka upoštevajo le de- 
janski stroški patenta, prizna odbitna postavka v odstotku od dohodkov, do- 
seženih na Podlagi patenta. Dohodki od patentov in tehničnih izboljšav pa 
naj bi bili oproščeni davka od avtorskih pravic. 
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4. Na področju davka od dohodkov od premoženja od prodaje nepremičnin 
predlagamo, da bi bili občani oproščeni davka v primerih, ko kupnino upo- 
rabljajo za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja, če izpolnjujejo 
pogoje, da so bili oproščeni tudi davka na promet nepremičnin. 

Prav tako naj bi se skrajšalo obdobje od 20 na 10 let, po preteku katerega 
se davek od dohodka od premoženja ne odmerja. 

5. Pri davku od premoženja predlagamo opustitev sedanjega davka od 
posesti tovornih, cestnomotornih in priklopnih vozil. 

Menimo namreč, da je ustreznejša obdavčitev dohodka, ki se s temi vozili 
doseže, kot pa obdavčitev vozil. 

6. Na področju davka od skupnega dohodka občanov predlagamo, da bi 
bil neobdavčeni znesek dohodka v višini 3-kratnega povprečnega osebnega do- 
hodka zaposlenih v gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji v tekočem 
letu. S tem bi odpadlo letno obdavčenje zneska neobdavčenega skupnega do- 
hodka občanov. 

Poleg navedenih sprememb vsebuje predlog za izdajo zakona še nekatere 
nove rešitve v zvezi s postopkom odmere in pobiranja davkov. 

Za zaključek naj povem še, da imate danes v obravnavi predlog za izdajo 
zakona, da torej pričakujemo iz razprave o predlogu za izdajo zakona obilo 
koristnih pripomb in pobud, ki jih bomo lahko uporabili pri snovanju osnutka 
zakona, katerega boste jeseni dobili v obravnavo. Hvala. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Pavle Zupančič, sodnik Vrhovnega 
sodišča Socialistične republike Slovenije. Prosim! 

Pavle Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vrhovno sodišče je dalo k predlogu za izdajo zakona o davkih občanov 

pismeno mnenje in pismene pripombe. V tej zvezi bi ustno samo na kratko dal 
nekaj pripomb oziroma pojasnil k temu predlogu, ki je bil pismeno oddan. 

Vrhovno sodišče zdaj že 10 let zelo intenzivno spremlja izvajanje davčne 
politike in davčnih predpisov obdavčevanja, in sicer prek upravnih sporov. 
Permanentno in sistematično spremlja, kako se zakoni o davkih občanov, pred- 
vsem zakon o davkih občanov in drugi predpisi o prispevkih in davkih občanov, 
izvajajo, kako se davčna politika izvršuje, kakšne so pri tem pomanjkljivosti, 
težave, problemi, nepravilnosti, nezakonitosti, in na podlagi takega proučevanja 
tudi sestavlja letno obširna poročila, ki jih posreduje občinskim in republi- 
škim davčnim organom. 

K predlogu za izdajo zakona o davkih občanov moram uvodoma pove- 
dati, da seveda v celoti in v podrobnosti podpiramo te predloge za spremembo. 
Menimo, da bodo znatno prispevali k boljšemu in bolj zakonitemu izvajanju 
davčne politike in odmere davkov občanov. K temu predlogu imamo samo ne- 
kaj mnenj oziroma nekaj predlogov, za katere mislimo, da bi bilo prav, če bi 
jih organi, ki bodo sestavljali končni predlog oziroma osnutek zakona, pro- 
učili in se tudi odločili, ali jih bodo upoštevali pri sestavi končnega besedila. 

Glede obdavčevanja kmetijske dejavnosti po katastrskem dohodku oziroma 
po dejanskem dohodku bi moral povedati, da seveda v načelu in v celoti pod- 
piramo na slehernem področju obdavčevanje po dejanskem dohodku. Tako tudi 
v primerih, ko dejanski dohodek iz kmetijske dejavnosti iz različnih razlogov, 
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zaradi bolj intenzivnega izkoriščanja kmetijskega zemljišča ali pa zaradi povsem 
drugačnega poslovanja, dosega dohodek, ki ni prav nič ali pa le v manjšem 
obsegu odvisen od katastrskega dohodka, kot je na primer farmska reja pi- 
ščancev ali čebelarstvo. Glede tega obdavčevanja menimo, da je le vprašanje 
tehnike, kako se izvede obdavčevanje po dejanskem dohodku, ko dohodek iz 
kmetijstva v bistvu odstopa od katastrskega dohodka kot izraz povprečnega 
dohodka zemljišča, povprečnega pridelka, izračunanega na podlagi povprečnih 
cen, povprečnih materialnih stroškov in pa nekega običajnega načina gospo- 
darjenja in obdelovanja zemljišča. 

Tudi dosedanji sistem obdavčevanja pozna obdavčevanje po dejanskem do- 
hodku oziroma preuvrstitev obdavčevanja pod davek iz obrtnih oziroma dru- 
gih gospodarskih dejavnosti v primerih, ko recimo nekmet, ki mu kmetijska 
dejavnost ni osnoven poklic, opravlja pa kmetijsko dejavnost kot najemnik 
kmetijskih zemljišč za trg ali pa kadar se kmetijsko zemljišče sicer uporablja 
v nekmetijske namene, recimo za kopanje peska, mivke in tako dalje. Torej 
že dosedanja zakonodaja je v teh primerih dopuščala oziroma predpisovala 
obdavčevanje z davkom iz obrtnih oziroma drugih gospodarskih dejavnosti. 

V primerih, kjer pa je sicer dejavnost odvisna od zemljišča in od katastr- 
skega dohodka, pa dejansko doseženi dohodek bistveno odstopa od katastr- 
skega dohodka kot izraza povprečnega pridelka. Za takšne primere pa menimo, 
da bi bilo primerno proučiti, ali ni tudi to stvar tehnike, da se na določen način 
uskladi katastrski dohodek z dejansko doseženim dohodkom. To pomeni, da 
se ugotovi, v kakšnem razmerju dejansko doseženi dohodek odstopa od ka- 
tastrskega dohodka določenega zemljišča. Na ta način bi lahko ostala obdav- 
čitev po katastrskem dohodku, čeprav povečanem. 

Drugačno mnenje ima Vrhovno sodišče pri obdavčevanju dohodka iz obrt- 
ne dejavnosti, če gre za dohodek, ki je dosežen z nedovoljeno dejavnostjo. To 
je problem, ki je še vedno aktualen. Po naših predpisih je namreč obdavčljiv 
vsak dohodek, ne glede na to, ali se dohodek dosega z dovoljeno ali nedovo- 
ljeno dejavnostjo, to je po osnovni opredelitvi davčne obveznosti, na primer iz 
obrtne ali pa kakšne druge dejavnosti. Z drugimi besedami, nič se ni spreme- 
nilo v sistemu obdavčevanja dohodka v tem smislu, da se ne bi obdavčeval 
dohodek, dosežen z dejavnostjo, za katero nekdo nima obrtnega dovoljenja ali 
pa nima potrdila o priglasitvi, spremenila pa se je praksa. Davčni organi so 
prenehali obdavčevati šušmarje. Moramo pa ugotoviti, in to se v praksi ne- 
prestano ugotavlja in vidi, da je takih primerov zelo veliko, da dosegajo iz- 
redno velike dohodke in da so izjemoma kaznovani samo za prekršek oprav- 
ljanja obrtne dejavnosti brez dovoljenja, ne da bi jim bila odvzeta premo- 
ženjska korist. 

Tudi take primere presoja Vrhovno sodišče v upravnem sporu oziroma 
v sporu za varstvo zakonitosti oziroma za posebno sodno varstvo, vendar takih 
primerov praktično ni, kolikor pa so bili, je bila odvzeta premoženjska korist 
minimalna. 

Menimo, da bi bilo prav preučiti ta problem s tega stališča in upoštevati 
morda predlog, naj se obdavčevanje dejavnosti, ki dosegajo dohodek z nedo- 
voljeno dejavnostjo, skratka brez obrtnega dovoljenja oziroma potrdila o pri- 
glasitvi, izvaja še naprej, tako, kot se je že po dosedanjih predpisih. 

Naslednja pripomba je k dohodku, doseženem od premoženja, in sicer s 
prodajo nepremičnin. Problem je bil omenjen. Podpiramo predlog, da naj se do- 
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ba 20 let zniža na 10 let, ker smo mnenja, da je sedanja doba predolga, ka] i 
v 20 letih ali prej nastanejo objektivni pogoji, da nekdo nepremičnino ki jo je 
zgradil, proda iz takih ali drugačnih razlogov. Pri tem je pomembna tale 
ugotovitev: Pri slehernem davku, pri sleherni davčni osnovi za katerikoli 
davek je davčna osnova vedno rezultat celotnega dohodka, zmanjšanega za 
potrebne stroške. Davčna osnova se pri vsaki odmeri davka praviloma ugo- 
tavlja na ta način, da se ugotovi celoten dohodek, dosežen z določeno dejav- 
nostjo ali z določeno obliko pridobivanja dohodka. Pri tem se od njega od- 
štejejo stroški, ki so bili potrebni za dosego celotnega dohodka. Tako je tudi 
pri davku na dohodek od premoženja, doseženega s prodajo nepremičnine Pri 
tem pa je treba pogledati, kaj pri tem dohodku predstavljajo stroški. Celoten 
dohodek pri tej obliki je seveda dosežena kupnina, strošek pa je tisti izdatek, 
ki ga je prodajalec imel s tem, da je nepremičnino kupil ali zgradil. Pomembno 
pa je ali gre za strošek, ki se ugotavlja po stanju v času prodaje. Zakon pred- 
pisuje drugačen način. Predpisuje ugotovitev vrednosti kot strošek, vrednosti 
v času pridobitve, 10, 15, 20 let nazaj, valorizirano s faktorji, ki jih določa na 
primer pri stanovanjskih hišah in stanovanjih republiški sekretar za urbani- 
zem. Po našem mnenju je tako izračunan strošek rezultat izračuna, ne pa 
odraz dejanskih stroškov oziroma dejanske vrednosti prodane nepremičnine 
v času prodaje, zlasti v primerih, če je nepremičnina kupljena s posojilom. 
To je pogoštoma. Tako posojilo se valorizira glede na čas odplačevanja po- 
sameznega obroka, neodplačani znesek posojila pa se ne valorizira. Ce to 
preračunamo, je takoj jasno, da je na ta način izračunana davčna osnova 
običajno visoka, sorazmerno visoke pa so tudi davčne stopnje. Gre za to, ali 
še tudi v tem primeru obdavčuje davčna osnova oziroma dohodek, ki je dosežen, 
in kakšen je ta dohodek ali pa se obdavčuje neka davčna osnova, ki je rezultat 
preračunavanja in izračunavanja. 

Vrhovno sodišče ima pripombe tudi glede ideje v posebnem zakonu o 
obdavčevanju nenapovedanega dohodka in o načinu ugotavljanja izvora pre- 
moženja, kjer naj bi postopek sicer vodili davčni organi, o odvzemu premoženja 
pa naj bi odločalo sodišče. 

Vrhovno sodišče se je že zavzemalo za take predloge in je tudi v preteklem 
obdobju dosti intenzivno sodelovalo pri pripravi tega zakona. Vendar je od 
takrat preteklo 6 ali 7 let. Sedanji način obdavčevanja nenapovedanega do- 
hodka in ugotavljanja izvora premoženja se je v praksi uvedel in potrdil. Or- 
gani, ki ta postopek vodijo, so dosegli znatno stopnjo strokovne usposobljenosti 
in zakonitosti pri delu. Tako je vprašanje, ali ne bi korenita sprememba siste- 
ma povzročila določeno škodo. Zato menimo, da naj se prouči tudi misel, da 
dosedanji način obdavčevanja nenapovedanega dohodka z davkom ostane. Saj 
visoka davčna stopnja v bistvu pomeni isto kot odvzem premoženja. Nekaj pa 
vendarle pri tem ostane, namreč negotovost, ko se nenapovedani dohodek in 
premoženje ugotavljata za obdobje do 10 let nazaj in da je težko davčnemu 
organu in zavezancu dokazati vse, bodisi zakonitost pridobivanja dohodka bo- 
disi nezakonitost oziroma neobdavčljivost in obdavčljivost. Bilo bi primerneje 
utrjevati dosedanji sistem, ga krepiti in ga praktično obdržati. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Franc Fa- 
šalek, delegat Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 7. okoliš, Murska 
Sobota. 

14* 
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Franc Fašalek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Delegati 7. okoliša s področja kmetijstva je o predlogu za izdajo zakona 
o davkih občanov razpravljala in ugotovila, da je v predlogu več nejasnosti. 

Iz predloga za izdajo zakona ni mogoče razbrati, kakšen bo praktičen pri- 
stop k obdavčevanju po dohodku in kolikšno bo število kmetij, ki bodo ob- 
davčene po dohodku. Menimo, da določila, da bodo zajete kmetije, ki se ukvar- 
jajo z obdavčljivo vrsto proizvodnje nad določenim obsegom ali če celotni pri- 
hodek presega določeni znesek, ne zagotavljajo podlage za resno razpravo o 
predlogu. Vse, kar lahko vpliva na višino davka, mora biti v zakonu dosledno 
izpeljano po načelu, da z dodatnimi navodili ni mogoče nikomur pripisovati 
kakršnihkoli materialnih obveznosti. 

Predlog za izdajo zakona ne omogoča, da bi si zavezanec sam izračunal, 
kolikšen davek bo moral plačati. Iz tega lahko sklepamo, da je predlog za iz- 
dajo zakona o davkih občanov premalo konkreten in jasen. Predlog predvsem 
zaradi svoje nedorečenosti vsiljuje različne razlage. Ko sem vprašal vodilnega 
delavca neke zadruge, kaj meni o predlogu tega zakona, je dejal, da ga ne 
razume, ker je premalo jasno napisan. Kako ga bomo potem razumeli mi 
kmetje? Sicer pa lahko rečemo, da se kmetje obdavčevanja po dohodku ne 
bojimo. Namreč, če si bo kmet obračunal vse stroške, amortizacijo na osnovna 
sredstva, pokojninsko in socialno zavarovanje, vse investicije, posojila in vse 
ostale stroške reprodukcijskih materialov, od gnojil, semen, krmil, elektrike, 
nafte in ostalega materiala, ki ga potrebuje pri svoji proizvodnji, potem davka 
sploh ne bo plačeval ali pa ga bo manj. Kmetu se morajo priznati vsi dejanski 
stroški. Zato menimo, da bo potrebno v osnutku zakona točno opredeliti kri- 
terije in pripraviti ustrezno metodologijo za obdavčevanje, pri kateri naj ob- 
vezno sodeluje Zadružna zveza Slovenije, ki ima za to potrebne strokovnjake 
oziroma komisije, poleg tega pa še zelo dobro pozna razmere na naših kmetijah. 

Menimo, da je vsem jasno, da se na kmetijah z raznimi špekulacijami ali 
mahinacijami živeti ne da. Zato včasih tudi ni pravilno uporabljen izraz bogat 
kmet. Teh izrazov ne bi smeli uporabljati, ampak samo delaven ali pa bolj de- 
laven kmet. Zemlja kot taka nam sicer ničesar ne daje. Potrebne so pridne roke 
in stroji za obdelavo. Zemlja je torej toliko vredna, kolikor je obdelana in ko- 
liko nam daje, ne pa, koliko je imaš v lasti. Spomnim se večkrat izrečenih besed 
prejšnjega sekretarja za kmetijstvo inž. Milovana Zidarja, ki je rad govoril, da 
so v svetu najbolj pomembne tri stvari. To so hrana, nafta in pa atomska bomba. 
Menim, da je to velika resnica. Nafto in pa energetsko krizo že čutimo in jo 
bomo še huje. SALT-2 o omejevanju jedrskega orožja je podpisan in prav 
je, da je. Hrana tako kot nafta postaja iz leta v leto bolj aktualna. Mi nimamo 
ne prvega ne drugega. Imamo pa tretje, in to je hrana. Glejmo, da tega ne 
bomo podcenjevali. V naši družbi tudi ni nasprotij, kje bomo pridelali več 
hrane, v privatnem sektorju ali v družbenem sektorju. Naš cilj je, da bomo čim 
ceneje s skupnimi močmi pridelali čimveč hrane. Zato menim, da moramo 
imeti pred očmi samo to, da bo novi zakon o davkih občanov čimbolj jasen, 
ker si v tej družbi ne smemo dovoliti, da bi s kakršnokoli davčno politiko 
vplivali, da bi proizvodnja hrane nazadovala. Odgovornost za to pa nosimo vsi. 

Naj mi bo ob koncu dovoljeno, da preberem kratek članek iz zadnje šte- 
vilke Teleksa, ki ima naslov »Kmetje izumirajo molče«. Po podatkih Republi- 
škega sekretariata za urbanizem v Sloveniji je na vasi praznih 26 000 kmetij. 
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Kmečkega prebivalstva smo leta 1948 imeli 48,9 %, letos pa v nekaterih občinah 
le še 8 %. Lani je dobilo v Sloveniji porodniški paket 674 mladih kmečkih 
mater, medtem ko se je pred štirimi leti rodilo še okoli 1500 kmečkih otrok. 
Menim, da komentar k temu članku ni potreben. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Ferdo Pre- 
zelj, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. 
Prosim! 

Ferdo Prezelj: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na skupni seji skupine delegatov občine Idrija za Zbor združenega dela 
in Zbor občin Skupščine SR Slovenije dne 26. junija 1979 so bile ob razpravi 
o predlogu za izdajo zakona o davkih občanov sprejete naslednje pripombe in 
stališča: 

1. Davek iz osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti. Predlog za izdajo 
zakona o davkih občanov predvideva uvedbo' tudi sistemov obdavčevanja po 
dejanskem dohodku iz kmetijstva. Spremenjeni odnosi v kmetijstvu danes da- 
jejo možnost doseganja večjega dohodka, zato je predlog uvedbe tega davčnega 
sistema sprejemljiv. Menimo pa, da je potrebno zaradi enotnosti pristopa pri 
izvajanju tega sistema v praksi posvetiti posebno pozornost natančnemu opre- 
deljevanju pogojev, ki predstavljajo osnovo za obdavčitev po dejanskem do- 
hodku iz kmetijske dejavnosti, kot na primer obseg živinskega fonda oziroma 
število glav živine letno itd. 

Menimo, da terja sprememba sistema na tem področju dobro pripravo ozi- 
roma osveščenost proizvajalcev samih. Zato predlagamo, da se organizira ši- 
roka javna razprava na kmetijskih področjih, kjer bi proizvajalci lahko dobili 
tudi strokovna pojasnila v zvezi s predlaganimi spremembami. Obenem bi pred- 
lagatelj dobil dragocene pobude za čim boljšo oziroma čimbolj realno dodela- 
nost zakonskega besedila. Menimo tudi, da bi bilo potrebno v razpravo vklju- 
čiti oziroma na njeno izvedbo pripraviti problematiko prispevkov za interesne 
skupnosti, tako da bi se obenem oblikovala tudi stališča na področju svobodne 
menjave dela. 

2. Davek iz osebnega dohodka iz obrtnih dejavnosti. Predlog za izdajo za- 
kona o davkih občanov predvideva pri opredelitvi zavezancev glede načinov ob- 
davčevanja, da bodo davek od obrtne dejavnosti plačevali v pavšalnem letnem 
znesku zavezanci, ki opravljajo storitve pod pogojem, da ne uporabljajo do- 
polnilnega dela drugih delavcev, tudi ne dela družinskih članov samostojnih 
obrtnikov, ki jim je tako delo edina in glavna zaposlitev in iki so na tej podlagi 
zdravstveno ter pokoj ninsko-invalidsko zavarovani. 

V okviru te točke je bilo sprejeto stališče, da se predlaga variantna rešitev, 
ki bi pomenila spodbudo za boljši razvoj storitvene dejavnosti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jure Zi- 
danšek, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 8. oikoliš, Žalec! 

Jure Zidanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kmetijska delegacija iz 8. volilnega okoliša je razpravljala o predlogu zakona 
o davkih občanov in je o načinu kmetijskega obdavčevanja ugotovila približno 
enake pripombe, kot smo jih iz današnjih poročil dveh delegatov že slišali. Zato 



214 Zbor združenega dela 

podpiramo predlog, poročila pa ne bom dal, ker ne navajamo nič novega. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomaž ič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Alojz 
Frangež, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 5. okoliš, Ptuj! 

* 
Alojz Frangež: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 

Načelno podpiramo' obdavčenje po dejanskem dohodku, ker gre za način obdav- 
čenja, ki izhaja iz ustavnega načela, da več prispeva tisti, ki dosega večji do- 
hodek. 

Pri tem opozarjamo na probleme, ki se pojavljajo v zvezi is takim načinom 
obdavčenja. Obstaja bojazen, da ne bo interesa za povečanje proizvodnje in 
vlaganje v razširjeno reprodukcijo. Nastopa tudi problem pri urejanju inva^ 
lidskega, pokojninskega in zdravstvenega varstva tistih kmetov, ki bi se jim 
davek odmerjal po dejanskem dohodku oziroma opredelitvi. 

Kakršnakoli evidenca mora biti določena tako, da jo bodo lahko vodili 
kmetje sami. Razprave o predlogu za izdajo zakona morajo zajeti vse zavezance, 
njihovi nosilci pa naj bodo družbenopolitične organizacije na področju, kjer 
kmetje živijo. Predlagamo, da se preide na obdavčenje po dejanskem dohodku 
pri farmski reji perutnine, govedi ter prašičev, vendar pri določenem obsegu. 
Določeno naj bo, kakšna proizvodnja je potrebna, da bo njen dohodek obdavčen 
po dejanskem dohodku. 

Poleg tega načina kmetijske proizvodnje bi bilo smotrno obdavčenje po de- 
janskem dohodku pri povečanju rezanega cvetja, drevesničarstva, za ostale 
predlagane oblike pa smo mnenja, da bi še počakali z uvedbo tega davka do 
takrat, ko bodo izkušnje na področju obdavčenja po dejanskem dohodku po- 
kazale določene rezultate in upravičenost takšnega načina obdavčenja. 

Posebej pa poudarjamo, da je treba enotno urediti organiziranost in pri- 
pravljenost davčnih uprav na tak način odmere, kar pomeni, da je potrebno 
davčno upravo kadrovsko okrepiti in ustrezno opremiti, da ji bodo dosegljivi 
rezultati tudi najbolj oddaljenih kmetov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ma- 
rija Masnec, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 5. 
okoliš, Žalec! 

Marija Masnec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor združenega dela iz 5. okoliša daje ik predlogu za izdajo za- 
kona o davkih občanov naslednje pripombe: 

Predlagamo, da se opusti tudi davek na posest gozdnih zemljišč s površino 
nad 0,50 ha v lasti občana, ki se po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih ne 
šteje za kmeta. Smoter, zaradi katerega je bil ta davek uveden, ni dosežen, saj 
se število davčnih zavezancev iz leta v leto ne zmanjšuje. Stroški v zvezi z 
odmero, knjiženjem in pobiranjem tega davka so nesorazmerno višji v primer- 
javi s fiskalnim učinkom. 

Druga pripomba pa je, da nismo uspeli izpolniti obveznosti odmerjenih po- 
stopkov v predpisanih rokih, kar ni značilno le za nas, ampak je značilno za ve- 
čino občin v Sloveniji. Iz tega izhaja, da roki, določeni za izvedbo posameznih 
odmer niso ustrezni in bi jih bilo potrebno podaljšati od 90 dni po vložitvi na- 
povedi na 150 dni. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Sikošek, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, 
Kamnik! 

Franc Sikošek: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov ima k predlogu za izdajo zakona o davkih ob- 
čanov naslednje pripombe. ^ „ . 

1 Predlagamo, da veljavna ureditev evidentiranja računov, ki jih davčni za- 
vezanci izstavljajo porabnikom družbenih sredstev za prodajo blaga, za oprav- 
ljene storitve in druge prejemke, ostane nespremenjena. 

Menimo da je obvezno evidentiranje računov potrebno zaradi lažjega 
spremljanja ustvarjenega dohodka, zajemanja celotnega ustvarjenega dohodka, 
kar ni primer pri zavezancih, ki ustvarjajo promet z občani in drugimi zamte- 
resiranimi, za katere evidentiranje ni obvezno. Podatki, ki jih davčne uprave 
dobivajo od poslovne banke, nikakor ne morejo nadomestiti evidence o registri- 
ranih računih. Evidentiranje računov hkrati omogoča več stikov z zavezanci. 
Evidentiranje računov naj bi zadržali predvsem zaradi evidence in kontrole ter 
manj zaradi izterjatve. Menimo, da je evidentiranje računov na podlagi veljav- 
nega davčnega sistema nepogrešljiv instrument evidence. 

Davek iz dohodka iz obrtnih dejavnosti. Opredelitev zavezancev glede na 
način obdavčenja. Pod točko a) in b) podpiramo variantni dodatek, to je, da 
lahko pavšalist zaposluje največ enega delavca, če opravlja osebne storitve, ter 
da pavšalist ne more biti zavezanec, ki uporablja avtomatske ali druge visoko 
proizvodne stroje. Hkrati je treba dati občinskim skupščinam možnost, da lahko 
obdavčijo zavezance gostinske in brodarske dejavnosti pod določenimi pogoji 
v pavšalnem letnem znesku. 

Uporaba lastnih patentov. Podpiramo predlog, da se zavezancem kot avtor- 
jem, ki sami izkoriščajo svoj patent, priznavajo postavke v odvisnosti od vred- 
nosti celotne realizacije na tej osnovi izdelanih proizvodov. Za davek iz dohodka 
od intelektualnih storitev predlagamo, da zakon poleg omenjenih zavezancev, 
ki naj bi se obdavčevali s pavšalnim zneskom, zajame kot pavšaliste tudi verske 
skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Lista prijavljenih razpravljal- 
cev je izčrpana. Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Kovač, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja obrti, 5. okoliš, Maribor. Prosim! 

Jože Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Podal 
bom povzetek iz razprav v občinskih delegacijah in v delegaciji našega okoliša 
ter povzetek z današnjega skupnega sestanka vseh petih delegatov, ki so dele- 
girani s področja obrtne in podobnih dejavnosti v Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Pozdravljamo in podpiramo načela, na katerih naj temelji zakon o davkih 
občanov. Se posebno pozdravljamo določbo, ki izključuje retroaktivno delovanje 
zakona, in določbo, ki poudarja načelo ustavne enakosti obravnave delavcev v 
združenem delu in delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom. 

Predlagamo pa še dodatno načelo, po katerem naj davčna politika vsebuje 
predvsem dolgoročne namene in cilje in ne samo kratkoročne fiskalne cilje. Me- 
nimo, da je bolje, da davčna politika zasleduje dolgoročne cilje, s katerimi razu- 
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memo odpiranje novih delovnih mest, odpiranje obratovalnic za deficitarne de- 
javnosti in tako dalje. 

Davčna politika naj bo na področju SR Slovenije čimbolj usklajena, če že 
ni to možno na področju SFR Jugoslavije, tako da ne bi prihajalo do preselje- 
vanja obrtnikov iz občine v občino. 

K posameznim vrstam davkov dajemo naslednje predloge in pripombe: 
Davek iz dohodka iz obrtnih dejavnosti. Zakon mora točno opredeliti, kaj 

je storitvena in kaj je proizvodna obrt. To je nujno potrebno, ker sicer v si- 
stemih raznih olajšav in stimulacij nastanejo težave pri opredelitvi le-teh, ki so 
povezane z vrsto dejavnosti: storitvena, storitveno-deficitarna, proizvodna, pro- 
izvodno-nedeficitarna in tako dalje. V praksi je bilo med njimi zelo težko raz- 
mejiti, ker ni bilo nikjer točno opredeljeno, kaj je storitvena in kaj proizvodna 
obrt. Zato menimo, da bi to opredelili v novem zakonu. Kot primer nepravilnosti 
navajam dejavnost gradbeništva, ki se ponekod uvršča v storitveno proizvodnjo. 

Vzporedno z zakonom se morajo izdati tudi ustrezni izvedbeni akti, pred- 
vsem za področje priznavanja stroškov. V starem zakonu poznamo možnost pri- 
znavanja določenih stroškov po oceni davčnega organa, kar ohranja tudi pred- 
log za izdajo novega zakona. 

Predlagamo, da bi to priznavanje ostalo tudi v bodoče, vendar isamo tam, 
kjer je res nujno potrebno, ker ni možno določiti ustreznejših meril. Takšna so 
področja raznih tečajev, literature, sejmov, reprezentance, potnih nalogov in 
tako dalje. To je sedaj prepuščeno v večji meri davčnemu organu, ki odloča na 
osnovi prometa, dohodka in tako dalje in potem izda odločbo. Predlagamo, da 
to priznavanje ureja pravilnik oziroma izvedbeni akt in ne zakon, ker se izved- 
beni akt občasno lažje spreminja kot sam zakon. Pri tem naj se z izvedbenim 
aktom določijo merila za priznavanje stroškov in določbe, ali se ti priznavajo 
na osnovi prometa ali na osnovi odstotka bruto osebnih dohodkov zaposlenih 
ali na neki drugi osnovi. Zavzemamo se, da se določi čimveč meril in se le-ta ne 
prepuščajo presoji davčnega organa. 

Cenzusi za prehod na dvostavno knjigovodstvo pavšalno obdavčenje, razne 
olajšave in drugo naj bodo izraženi v relativnih in ne v absolutnih zneskih. 
Znano je, da z razvrednotenjem dinarja cenzusi v absolutnih zneskih po nekaj 
letih izgubijo svoj smisel in jih je potrebno stalno prilagajati. Da bi odpravili 
stalno prilagajanje absolutnih zneskov, predlagamo, da se upošteva sistem, ki 
ga ima sindikalna lista, s čimer preidemo na odstotke ali odnose z določenimi 
zneski, tako da bo prilagajanje odpadlo ali pa bo avtomatično. 

Za zavezance, ki so dolžni voditi poslovne knjige po enostavnem postopku, 
po enostavnem knjigovodstvu, predlagamo uvedbo ameriškega žurnala, saj gre 
le za tiste, ki jim je predpisano enostavno knjigovodstvo, ne pa za tiste, za ka- 
tere zaradi doseženega dohodka velja predpis o dvostavnem knjigovodstvu. Vo- 
denje ameriškega žurnala bi poenostavilo samo knjigovodstvo, izgubilo pa ne bi 
niti pri kvaliteti niti pri kvantiteti podatkov, temveč bi pri obeh še pridobili na- 
sproti današnjemu sestavljanju letnega poročila, letne bilance oziroma prijave 
dohodka obratovalnice. Sedaj je potrebno iz knjige^ki je lahko zelo debela, od- 
visno od razdrobljenosti prometa, poiskati in prepisovati postavke in sestaviti 
zbirnik, ki se potem predloži davčni upravi. Pri sistemu ameriškega žurnala pa 
se samo sešteje kolona, saj se že med letom promet vpisuje v ustrezne kolone. 
Delo bi bilo olajšano tudi davčnim organom, ki ne bi potrebovali večjega znanja 
knjigovodstva, saj bi bilo že enostavno poznavanje knjigovodstva dovolj za 
pregled 'knjig zavezancev enostavnega knjigovodstva. 
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Cenzus za obvezen prehod na dvostavno knjigovodstvo je potrebno pove- 
čati oziroma prilagoditi današnjim razmeram. 

Odločno zagovarjamo ukinitev registracije računov, in sicer zato, ker je to 
zgolj obremenitev davčnih organov in obrtnikov. Včasih smo menili, da je re- 
gistracija računov ugodnejša zato, ker je bilo v dolžniško-upniskem razmerju 
po zakonu o dolžniško-upniških razmerjih pri registraciji na občini plačilo za- 
gotovljeno v 15 dneh. To pa ni točno, ker dolžniško-upniška razmeraja ne na- 
stanejo s potrditvijo računa na občini, ampak ob izdaji računa oziroma ob do- 
bavi blaga. V praksi je to že postalo jasno, zato je vse več zagovornikov od- 
prave registracije računov. Zlasti ob dejstvu, da ni malo obrtnikov ki oprav- 
ljajo storitve z nizkimi vrednostmi, vendar pa imajo letno dva, tri ali vec tisoč 
faktur, si lahko mislimo, da je registriranje, izpostavljanje m drugo predstavljalo 
velilke stroške tza obrtnike in davčne uprave. 

Predlagamo pa, da se povečajo možnosti davčne uprave nad pregledom žiro 
računov, bolj natančno pa je potrebno določiti možnosti m vrstni red zaseganja 
sredstev na žiro računih zavezancev. 

Predlagamo, da se povečajo olajšave zavezancem, ki zaposlujejo vajence. 
Res je da prihajamo počasi na usmerjeno izobraževanje in da teh vajencev ne 
bo več toliko kot doslej, toda dokler se to ne uveljavi, predlagamo, da se olaj- 
šave povečajo predvsem zato, da za posamezne obrtne dejavnosti število vajen- 
cev ne bi iz dneva v dan upadalo oziroma jih sploh ne bi bilo. V predlogu za 
izdajo zakona je predvidena uvedba registrskih blagajn pri posameznih kate- 
gorijah zavezancev. Avtoprevozniki pa imajo že danes uvedene tahografe, ze po 
zakonu o cestnem prometu, ki poleg hitrosti registrirajo tudi število prevoženih 
kilometrov in je to dokument tudi pri ugotavljanju dohodka. 

Podpiramo uvedbo takšnih predpisov. Prosimo pa, da se pri tem upošteva 
naslednje: 

S spremljajočim izvedbenim aktom bi bilo potrebno določiti obveznike in 
čas za prehod. Glede na to, da je uvedba registrskih blagajn povezana s precejš- 
njimi stroški, menimo, da bi bilo potrebno določiti in diferencirati čas za prehod 
na delo prek registrskih blagajn. Pri tem pa je potrebno upoštevati tako mož- 
nost kakor tudi racionalnost nabave take blagajne. V primeru, ko je nekdo v 
dejavnosti, kjer bi zaradi prometa z gotovino moral imeti blagajno, ki pa bi se 
zaradi minimalnega prometa izplačala šele po več letih, bi bilo potrebno razmis- 
liti, ali ga sploh uvrstiti med obveznike za blagajno. 

' Ce bi pri nekaterih dejavnostih, na primer v gostinstvu, prišlo v določenih 
obdobjih do povečanega obsega dela, kar bi zahtevalo tudi več administrativ- 
nega, neproizvodnega dela v obratovalnici, bi bilo potrebno nastaviti dodatno 
osebo, ki bi vodila blagajno, Iker streženo osebje samo ne bi moglo voditi bla- 
gajne! ko je obisk gostov najštevilnejši. Predlagamo, da se v takem primeru 
obrtniku oziroma gostilničarju odobri določeno število ur delovna sila tudi nad 
cenzusom. 

Pri priznavanju amortizacije kot poslovnega stroška predlagamo, da se stop- 
nje amortizacije prilagodijo povprečnim amortizacijskim stopnjam v združe- 
nem delu. 

Predlagamo, da se uvedejo davčne olajšave za vlaganje v razširjeno repro- 
dukcijo. V primeru, ko nosilec iz obrtne dejavnosti iz dohodka, ustvarjenega v 
preteklih letih, investira v obratovalnico, naj se mu priznajo določene olajšave. 
Ta denar je zavezanec vezal v osnovna sredstva v obratovalnici, s tem pa ta 
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obratovalnica omogoča večje število zaposlenih, zato tudi večje število bruto 
osebnih dohodkov ter večje prispevke za samoupravne interesne Skupnosti in 
ostalo. Predlagamo, da takšnemu obrtniku priznamo določene olajšave, ki naj 
bodo diferencirane. Tako bi deficitarno storitveno obrt obremenili na primer s 
tretjino najnižje stopnje, ki znaša danes za obrtno dejavnost 25 %, za ostalo sto- 
ritveno obrt is polovico najnižje stopnje, za proizvodno obrt pa za znesek, na- 
ložen v razširjeno reprodukcijo po najnižji stopnji. Hkrati bi preprečili nepra- 
vilnosti in možnosti odtujevanja sredstev tako, da bi ob teh olajšavah časovno 
omejili možnosti prodaje oziroma razpolaganja z nabavljenimi sredstvi, podobno 
kot v carinskem zakonu, kjer se ob uvozu z olajšavami sredstva za določen čas 
ne ismejo odtujiti ali pa še ocarinijo. 

Predlog utemeljujemo z naslednjim: Tako bi dosegli posodobitev obratoval- 
nic in večjo usmeritev v zaželjene, predvsem v deficitarne dejavnosti. Cisti do- 
hodek, investiran v obratovalnico, tako in tako ni več neposredno dohodek za- 
vezanca, temveč je vezan v sredstvih za razširjeno reprodukcijo obratovalnice, 
s katerimi obrtnik ne more prosto razpolagati. 

Progresivno lestvico za obdavčitev čistega dohodka, kakor jo poznamo da- 
nes, je potrebno prilagoditi današnjim razmeram. Predvsem mislimo s tem na 
cenzuse v okviru te lestvice, in sicer na višino in znesek, nad katerim so obrt- 
niki obdavčeni po najvišji možni stopnji. 

V zvezi z razpravo in usklajevanjem z davčnim organom v našem okolišu 
imamo še naslednje pripombe: 

Pri avtorskih delih je potrebno diferencirati davčne obremenitve po pano- 
gah in kvaliteti, saj ni vseeno, če gre za knjigo ali skripta, kjer je vloženo raz- 
lično delo, avtor pa približno enako obremenjen. 

Za verske skupnosti predlagamo', da ostane tudi v bodoče pretežno pavšalno 
-obdavčevanje, razen v izjemnih primerih, kjer je zelo težko ugotoviti dejanski 
dohodek. 

Pri davku od dohodka iz premoženja so že razpravljalci pred menoj pred- 
lagali ista stališča. 

Za obdavčitev odvetnikov, za katere davek od dohodka iz intelektualnih 
storitev predvideva obdavčenje od prejemkov v koledarskem letu po zaključ- 
nih predmetih, predlagamo da se obdavčijo prejemki iz vseh obdelanih predme- 
tov v tem letu, ne glede na to, ali so bili zaključeni ali ne. Ker ima odvetnik 
možnost, da razpravo zavleče v naslednje leto, meni naša davčna uprava, da 
bi bilo smotrno obdavčevanje izvesti za prejemke v tekočem letu, ne glede na 
to, ali je razprava zaključena ali ne. 

Predlagamo, da se rok za odmero davkov podaljša do 30. septembra, vsi 
ustrezni predpisi pa marajo biti izdani do 31. decembra. Tako meni tudi davčna 
uprava, ki sicer ne more v roku izvršiti odmere davka. 

Stroške rubeža pri prisilni prodaji je potrebno določiti v fiksnem znesku 
in ne v odstotkih. Pri odstotkih prihaja do neupravičenih in neutemeljenih 
razlik, saj je pri 1 % od 10 milijonov ali 100 milijonov razlika zelo velika, delo 
pa je v obeh primerih približno isto. 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona so se pojavili različni spremljajoči 
predlogi, ki niso neposredno povezani z davki in vključeni v predlog za izdajo 
zakona o davkih občanov, temveč se nanj le navezujejo in so posredno sestavni 
del te problematike. 

Postavljamo naslednja delegatska vprašanja: 
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1 Zakaj moramo obrtniki plačevati uvoz opreme in rezervnih delov s kli- 
rinškega področja v konvertabilnih valutah in ne v dinarjih, kot to velja za or- 
ganizacije združenega dela, če upoštevamo ustavno načelo enakosti 

Obrazložitev vprašanja: Menimo, da je potrebno to devizno določbo spre- 
meniti tudi zato, ker se zaradi te določbe obrtniki, ki imajo konvertibilna de- 
vizna sredstva, odločajo za uvoz s konvertibilnega področja, čeprav bi se sicer 
lahko zadovoljili s stroji in sredstvi S klirinškega področja. 

Obrtniki, ki nimajo deviz, pa nabavljajo staro m odpisano opremo 
rnscGin trziscu. • 

Drugo vprašanje: Zakaj se letno ali vsaj dvoletno ne prilagajajo cenzusi za 
uvoz opreme, sedaj je to 120 000 N dinarjev, in za uvoz repromateriala m re- 
zervnih delov, sedaj je to 40 000 din letno, ko uvažajo obcam — obrtniki. Pred- 
lagamo tudi, da se cenzusi določijo v relativnih zneskih, na primer mnogokra - 
nik letnega povprečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega v SFRJ ali 
kak drug relativen znesek, tako da bi odpadlo stalno prilagajanje. 

Skupščino SR Slovenije oziroma Zbor združenega dela prosimo, da prouči, 
ali ie možno priporočiti ustreznim organom, predvsem pa samoupravnim inte- 
resnim skupnostim obravnavo naslednje problematike: V naši zakonodaji obra- 
čunavamo davek od obrti, ko obrtnik od ustvarjenega celotnega prihodka po- 
krije vse stroške in po družbenem dogovoru prizna bruto osebni dohodek. Mo- 
rebitni ostanek dohodka predstavlja osnovo za odmero davka ter priznavanje 
določenih olajšav. Do teh olajšav večina obrtnikov sploh ne pride, ker v Slove- 
niji več kot 50'% obrtnikov sploh ne plačuje davka, v mariborski obrani pa j 
takih 57 % obrtnikov. Med njimi bi bila več kot polovica upravičenih do raznih 
olajšav, vendar do njih zaradi prenizkega dohodka sploh ne pride. &prav je 
bil namen olajšav spodbujanje vlaganj v deficitarne m manj akumulativne obrti, 
s tem olajšave izgubijo smisel, ker jih obrtniki ne dosežejo. Enako je z olajša- 
vami pri samoupravnih interesnih skupnostih. Zavedamo se, da ne moremo 
vplivati na statute in pravilnike samoupravnih interesnih skupnosti. Menl 

pa da če se že družba prek davčnih organov odpoveduje določenemu prilivu 
v proračunu da bi morali poiskati ustrezen način, kako tudi pri samoupravni 
interesnih skupnostih uresničiti olajšave, da bi dejansko prišli do predvidenega 
cilia davčnih olajšav. v- 

Obrtniki, starejši od 65 let, so po veljavnem zakonu o davkih občanov 
oproščeni davka iz obrtne dejavnosti. Takšen obrtnik danes m zainteresiran, da 
bi še naprej delal, ker ni oproščen prispevkov Samoupravnim interesnim skup- 
nostim. Zato se raje odločijo za upokojitev in doma šušmanj'o. V primeru, da 
bi bili taki obrtniki oproščeni prispevka za samoupravne interesne skupnos , 
pa bi produktivno delali, kar je družbeno prav gotovo sprejemljivejše. 

Vsem uporabnikom družbenih sredstev priporočamo, da v svojem finanč- 
nem poslovanju uporabljajo določila zakona o dolžniško-upniških razmerjih tudi 
za zaposlovanje z zasebnimi obrtniki. Mnoge organizacije združenega dela ne 
plačujejo računov obrtnikov v roku 15 dni, temveč celo po preteku 60 dm ali 

tUdl Prosimo, da Skupščina s stališči ali priporočilom vpliva na takšne organi- 
zacije, da spoštujejo ustavno načelo enakosti nosilcev obrti z delavci v združe- 
nem delu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Andrej Petelin, predsednik Zadružne zveze Slovenije! 
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Andrej Petelin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne bi ponavljal tistega iz kmetijske dejavnosti, na kar so* tovariši delegati 
že opozorili. V celoti podpiram mnenje tovarišev Fašaleka in Zidanška. Oglasil 
sem se predvsem zaradi tega, ker je v poročilih odborov za današnji zbor re- 
čeno, da Zadružna zveza nasprotuje obdavčitvi po dejanskem dohodku. 

Mislim, da si je Zadružna zveza Slovenije v svojih stališčih že od leta 1970, 
ko je bilo tudi na drugi konferenci Zveze komunistov Slovenije zavzeto načelo 
o prehodu na obdavčitev po dejanskem dohodku, strinjala s tako obliko ob- 
davčitve, vendar mora biti zelo podrobno in jasno pripravljena. V razpravi de- 
legatov in uvodni besedi tovarišice Oz-bičeve so mnoge stvari postale jasnejše, 
kot so opredeljene v predlogu za izdajo zakona, ki smo ga prejeli za današnjo 
sejo zbora. Trdno sem prepričan, da bodo do priprave predloga zakona vsa od- 
prta vprašanja razčiščena. 

Zato se je Zadružna zveza Slovenije v svojem dopisu usmerila predvsem 'k 
pojasnjevanju odprtih vprašanj in ne nasprotuje taki obdavčitvi, ker se zave- 
damo, da je potrebno izenačiti družbeni položaj združenih kmetov z delavci 
v združenem delu tudi pri davčni in socialni politiki. 

Preden uveljavljamo nove rešitve, pa jih moramo dobro pripraviti, zato ne 
soglašamo s tem, da bi s preveč splošnimi določili vznemirjali ljudi, kar ise je 
v preteklosti že dogajalo, čeprav je bil obseg obdavčitve po dohodku minimalen. 
Tak primer sem videl v Žalcu letos pozimi, ko se je zaradi nekaj deset primerov, 
ko so dobili kmetje od davčne uprave obvestilo, da morajo voditi poslovne 
knjige, nasprotovanje razširilo na vse kmete, ki živijo na področju žalske občine. 

Tudi na sestanku sekcij za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu pri 
Občinski konferenci SZDL Žalec, ki se je je udeležilo nad 80 kmetov in drugih 
odgovornih ljudi v občini, nismo mogli dobiti odgovorov na nekatera zelo 
žgoča vprašanja. 

Predlagamo, da bi tehniko obdavčitve temeljito pripravili še pred sprejet- 
jem zakona. Mislim, da imamo še dovolj časa. Pri tem bi sodelovale tudi naše 
strokovne službe in sodelavci, ki se ukvarjajo z določenimi vprašanji. S tem 
mislim tudi na Sekretariat za kmetijstvo, Sekretariat za finance, Kmetijski in- 
stitut in ostale, ki bi na nekaj primerih proučili, kako lahko to obdavčevanje 
dejansko poteka na način, ki spodbuja kmetijsko pridelavo in rejo po drugi 
strani pa uresničevanje zakonskih načel v praksi. 

Mislim, da bi bilo to nujno potrebno, saj bi s tem odpadle mnoge pripombe 
k samemu zakonu, ker bi bil zakon tako pripravljen z vseh vidikov. 

Ob tem je še nekaj vprašanj, ki pa jih ne bi podrobno obravnaval, ker je 
zato še čas. Takšno je vprašanje, kdo je davčni zavezanec. V predlogu za izdajo 
zakona je to lastnik ali tisti, ki je nosilec kooperacijske proizvodnje oziroma 
združevanja kmetov. Pri tem je več dilem, razlogov za in proti, saj se zavzemamo 
za to, da bi bili dejanski nosilci kooperacije oziroma združevanja vsi, ki delajo 
na določeni kmetiji, tako sam lastnik kot tudi žena in otroci, ki delaio na tei 
kmetiji. 

Vprašljivo je tudi, kaj je osebni dohodek, v katerem so zajeti tudi stroški 
in kaj je čisti osebni dohodek. Z osebnim dohodkom so namreč povezane tudi 
določene obveznosti in pravice. Mislim, da problem ni toliko samo obdavče- 
vanje po dohodku, če bi nanj prešli, saj je stvarnega dohodka v kmetijski pri- 
delavi in reji praktično zelo malo, kar vidimo tudi iz naše družbene proizvod- 
nje) kjer imajo sicer bolj razvito tehnologijo, večje hektarske donose ali pa de- 
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nimo proizvodnjo mleka, pa vendar tudi tam ni dohodka. V zasebni proizvodnji 
pa je položaj še mnogo slabši. 

Večji problem predstavljajo prispevki iz osebnega dohodka za razne Samo- 
upravne interesne skupnosti. Ta problem se postavlja, ker kmet kot davčni za- 
vezanec nima zajamčenega osebnega dohodka. Nerešeno je vprašanje rizika, kaj 
je to rizik in kako ga upoštevati. Ne da bi razpravljal o podrobnostih mislim, 
da bo potrebno razčistiti, kako vrednotiti osnovna sredstva vlaganja, ali naj bo 
tu upoštevana funkcionalna ali dejanska amortizacija in tako dalje. 

Pripombe so bile tudi k dvojni obdavčitvi, češ da gre deloma po dohodku 
deloma pa po katastrskem dohodku in ni jasno, kako te stvari urejati. Menimo, 
da mora biti obdavčitev enotna, bodisi po dejanskem dohodku bodisi po ka- 
tastrskem dohodku, ker je težko izvesti dvojno obdavčevanje na isti kmetiji, 
hkrati pa to še bolj vznemirja kmete. Med nerešenimi vprašanji so tudi pravice, 
ki izhajajo iz prispevkov iz osebnega dohodka, in sicer v zvezi s socialnim za- 
varovanjem, pokojninskim zavarovanjem, zdravstvom, otroškim varstvom, po- 
rodniškimi dopusti in podobnim. 

Izredno pereče vprašanje, ki kmete neposredno zadeva, je vprašanje eviden- 
ce v poslovnih knjigah. To je v kmetijstvu težje ikot pri obrtništvu, saj ima zave- 
zanec v obrti praviloma delavce, ki opravljajo obrtne storitve in mu hkrati tudi 
vodijo knjigovodstvo. V kmetijstvu pa je največkrat sam kmet z ženo, zato bi 
za vodenje evidence porabil četrt ali celo pol dneva. Zato se zavzemamo za uved- 
bo določenih normativov, proti katerim pa nekateri nastopajo, češ da se s tem 
vračamo k logiki katastrskega dohodka. Mislim, da je potrebno rešiti to di- 
lemo in zagotoviti pomoč kmetom pri vodenju evidence, na primer v obliki m- 
štruktaže. Davčne službe same so kadrovsko prešibke, saj ne obvladajo niti 
sedanjih zavezancev po dohodku iz obrtništva. Ker bo v kmetijstvu pri vodenju 
knjig še več problemov, bodo tudi težave toliko večje. Te naloge ne moremo pie- 
pustiti kmetijskim zadrugam, ker smo nanje prevalili mnoge naloge, ki jih dru- 
ge organizacije združenega dela sploh ne opravljajo, medtem ko so vse obvez- 
nosti kmetijskih zadrug iste kot pri ostalih delovnih organizacijah. To je vse, 
na kar sem želel opozoriti v zvezi s prehodom na obdavčitev po dejanskem do- 
hodku v kmetijski dejavnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) __ . 

Delegat 5. okoliša tovariš Jože Kovač je v svoji razpravi, zlasti v zadnjem 
delu, postavil nekaj konkretnih vprašanj, pa tudi sicer je razpravo razširil na 
problematiko obrti. Predlagam, da bi pristojni odbor našega zbora proučil ta 
del razprave, sprejel s tem v zvezi ustrezne ukrepe ter o tem obvestil tudi pred- 
lagatelja. „ . 

Glede konkretno zastavljenih vprašanj, ki imajo pravzaprav značaj ^dele- 
gatskih vprašanj, sprašujem, ali je možno že danes odgovoriti na ta vprašanja! 
(Da.) 

Ali se delegati strinjajo s predlogom, da razpravo prouči tudi pristojni 
odbor našega zbora? (Da.) Besedo ima tovarišica Milica Ozbič! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Najprej mi dovolite, da 
povzamem vtise iz današnje razprave o predlogu za izdajo zakona o davkih ob- 
čanov. Najbrž je tako kot meni tudi vam ostalo v spominu, da so bili posamezni 
delegati v svojih razpravah dokaj pogosto tudi v medsebojnem nasprotju. Izha- 
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jajoč iz te ugotovitve menim, da bo resnično zelo težko sestavljalcem osnutka 
tega zakona med seboj uskladiti nasprotujoča si hotenja, želje in predloge. Pri 
tem je seveda razumljivo, da je obdavčevanje občanov tista tema, o kateri ima 
vsak občan svoje mnenje in da je tukaj mesto, da se o tem pogovorimo. 

Vendar pa moramo ugotoviti, da sprejemanje predlogov za davčno ureditev 
pri obdavčevanju občanov omejuje predlagatelja davčnih zakonov v določenem 
smislu, in sicer zaradi tega, ker se tudi obdavčevanje občanov v principu ven- 
darle podreja družbenoekonomskim odnosom, kot jih je začrtala ustava in kot 
jih urejajo drugi sistemski zakoni. Zato verjetno tudi ne bo mogoče izpolniti 
prav vsake želje, ki je bila danes izrečena. Naj opozorim na težavo, ki nastaja 
za predlagatelja davčnega zakona. Iz predloga za izdajo zakona izhaja, da mo- 
rata davčni sistem in tekoča davčna politika upoštevati cilje razvoja, torej plan. 
Davčna politika ni sama sebi namen, ampak je rezultat več sprejetih politik, na 
splošno jim pravimo planska politika razvoja. Pri tem danes govorimo o šte- 
vilnih davčnih vrstah, ki se s sistemom izvajanja v detajlih prepuščajo si- 
stemskim zakonom ožjih družbenopolitičnih skupnosti, torej občinam, da bi te 
lahko prek njih izvajale svoje ožje planske interese. V današnji razpravi je bilo 
poudarjeno, da naj bi bila davčna ureditev v odnosu na občana čimbolj uskla- 
jena v republiki, torej čim manj različna po občinah. 

Želela bi vas opozoriti, da nisem prepričana, čeprav bomo skušali to na- 
praviti, da bo lahko predlagatelj upošteval prav vse predloge, ki so bili danes 
tukaj izrečeni. 

Poleg razprave v tem zboru so bile obširne razprave o tem predlogu za iz- 
dajo zakona tudi v drugih zborih. Prav zaradi tega bo potrebno številne pri- 
pombe in predloge skrbno in temeljito proučiti ter pojasniti vsak sklep in za- 
vrnjeni predlog. 

V nadaljevanju pa ne moremo prek nekaterih očitkov in bojazni, izrečenih 
na zboru glede na predlagani sistem obdavčevanja dohodka, ustvarjenega od 
kmetijske dejavnosti. 

Rada bi vas opozorila na ugotovitve, ki smo vam jih posredovali tudi v pis- 
meni obliki in so zapisane v analizi o izvajanju davčne politike o obdavčevanju 
kmetijstva. 

V analizi o izvajanju davčne politike na strani 8 so podatki, ki povedo, ko- 
liko so znašali davki iz kmetijstva v zadnjih letih. Iz podatkov je možno raz- 
brati, da je obdavčevanje dohodka od kmetijstva skromno, saj dosega le 2 % 
narodnega dohodka, ustvarjenega v kmetijstvu. Ge bi aplicirali te številke na ka- 
tegorijo kmetov, ki ustvarjajo dohodek samo od kmetijstva, je pa to še precej 
manj, tretjino manj. 

Če primerjamo te podatke s podatki o tem, koliko naša družba samo prek 
sistema proračuna namenja za kmetijstvo, za pospeševanje kmetijstva, za sub- 
vencioniranje v kmetijstvu, je številka približno 10-krat večja od pobranih 
davkov v kmetijstvu, kar mislim, da zgovorno priča o tem, da je bojazen, da bi 
z davčno politiko povsem destimulirali pridobivanje dohodka iz kmetijstva, 
neutemeljena. 

Seveda pa bomo v nadaljevanju priprave zakona kot doslej sodelovali z 
vsemi organi, institucijami in organizacijami, ki se ukvarjajo kakorkoli s kme- 
tijstvom in so zainteresirani sodelovati z nami. V čim večji meri bomo upošte- 
vali tudi njihove želje, tako da bo davčna zakonodaja tudi v bodoče delovala v 
smeri pospeševanja kmetijstva. 
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Se nekaj besed o tem, da presplošna določila bolj vznemirjajo delegate, kot 
je to potrebno. V predlogih za izdajo zakona so običajno, kadar uporabljamo 
trifazni skupščinski postopek, navedene le splošne orientacije, medtem ko osnut- 
ki zakonov že podrobneje določujejo stvari. 

V davčni zakonodaji smo se zavedali, da bo postopek bolj dolg, trajal bo 
vse do konca leta, zato bomo postopoma od faze do faze precizirali tudi zakon- 
ske določbe. Zato so v predlogu za izdajo zakona o davkih občanov prikazane 
le splošne orientacije in ne tudi podrobnosti. Razprava o predlogu za izdajo za- 
kona bo dala orientacijo, kako naj podrobnosti kasneje v zakonu tudi izgledajo. 

Ugotoviti moramo, da je nemogoče sprejeti zahteve, da bi vso tehniko v 
davčni politiki pripravili hkrati z osnutkom zakona oziroma da bi bila ta spre- 
jeta, še pred osnutkom zakona. 

Predvsem velja to za davek iz dohodka iz obrtnih dejavnosti in davek od 
dohodka iz kmetijske dejavnosti. Obe davčni vrsti sta po pripadnosti občinski, 
torej moramo dopustiti, da občine s svojo lastno politiko, planom in dogovorom 
vplivajo na izvajanje davčne politike in jim ne moremo dati obrazca, po kate- 
rem bi pozneje samo še opravljale nekaj, o čemer bi se republika zanje dogo- 
vorila. 

Kljub temu bomo poskušali s prikazom možnih metod povedati tudi neka] 
o tehniki. 

Ne bom se zadrževala pri ostalih pripombah, ker nam čas tega ne dopušča. 
Vse pripombe in predloge bomo proučili in kolikor bo le mogoče tudi upoštevali 
pri pripravi osnutka zakona. Pripombe in predloge, katerih ne bo mogoče upo- 
števati, pa bomo objavili v obrazložitvi k osnutku zakona, seveda z utemeljit- 
vijo, zakaj jih ni bilo možno upoštevati. 

Glede delegatskih vprašanj bi se zadržala le pri nekaterih, saj je k ostalim 
vprašanjem potrebno pripraviti odgovore. 

Zadržala se bom le pri vprašanjih z mojega delovnega področja. Menim, da 
je vprašanje glede davčnih olajšav v trenutku, ko spreminjamo davčno zako- 
nodajo, neprimerno kot vprašanje, temveč bi ga bilo bolje prekvalificirati v vse- 
binski predlog ter ga posredovati predlagatelju davčnega zakona. V odnosu 
na sedaj veljavno davčno ureditev, ki še velja v tem letu, je pa ureditev spre- 
jeta in je ni možno spreminjati sredi leta. 

Glede obrtnikov, ki so starejši od 65 let in so po davčnem zakonu oproščeni 
davka od obrtne dejavnosti, niso pa oproščeni prispevkov za samoupravne in- 
teresne skupnosti, moram povedati, da se lahko po obstoječi ureditvi in po ob- 
stoječih zakonih prizadeti obrtniki s svojimi predlogi obrnejo na samoupravne 
interesne skupnosti in z njimi to sami uredijo. Davčni organi pri tem ne morejo 
posredovati, pač pa lahko, izhajajoč iz davčne ureditve, zahtevo do samouprav- 
nih interesnih skupnosti utemeljujejo kot analogno davčni ureditvi. Mislim, da 
ni ovir, da se ne bi v sporazumih, ki so za take primere v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih predvideni, stvar dala urediti, seveda vsaka posebej. 

Glede plačevanja računov obrtnikom v roku 15 dni moram reči, da zakon 
o zavarovanju plačil velja za vse enako in ne dela nobenih izjem glede na upo- 
rabnike družbenih sredstev kot tudi ne glede na obrtnike, zato moramo vpra- 
šanje zavrniti kot neutemeljeno. Seveda pa je stvar pogodbenih odnosov ali 
druge vrste odnosov med obrtniki in organizacijami združenega dela, kako ure- 
jajo medsebojno plačevanje. Kake posebne ureditve poleg ureditve, ki je dana 
v zveznem zakonu o zavarovanju plačil, v republiki ne moremo sprejeti. Pri- 
mere, ko organizacije, ki prevzemajo obveznosti in teh ne izvršujejo, kakor tudi 
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vrstni red izvrševanja teh obveznosti, pa ni mogoče urejevati drugače kot v 
skladu z določili zakona. 

Na ostala vprašanja, predvsem kar zadeva uvoz, izvoz in podobno, menim, 
da je potrebno odgovore pripraviti. Nanje bo odgovorjeno na naslednji seji 
zbora. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? K besedi se je 
prijavila tovarišica Ivica Kavčič, delegatka iz Idrije! 

Ivica Kavčič: Glede na razpravo, ki je bila v zvezi z obdavčevanjem 
na področju kmetijstva, želim posredovati mnenje delegacije za Zbor združenega 
dela v naši občini, kar je pomembno pri nadaljnjem dogovarjanju ob pripravi 
davčne zakonodaje s tega področja. Gre za to, da je davek eno in prispevek za 
interesne skupnosti drugo. 

Vendar ko govorimo o kmetijstvu in o tem, da ga želimo tudi v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju pospeševati, da bomo pridelali več hrane, potem je nujno 
v celoti gledati na dohodek iz kmetijstva. Pri tem dohodku, kot je poudaril to- 
variš predsednik Zadružne zveze Slovenije, je vprašljivo tudi, kaj je osebni do- 
hodek in ali je v njem zajet tudi strošek. Vendar pa stroška ne predstavljajo 
samo davki, če gledam s strani kmeta, temveč tudi vsi prispevki iz dohodka za 
samoupravne interesne skupnosti. 

Menim, da bi kazalo pri spremembah sistema, ko prehajamo na obdavčitev 
po dejanskem dohodku, te stvari dobro pogledati in premisliti, na kaikšen način 
bomo tudi v bodoče kar najbolj pospeševali kmetijstvo. 

Ne moremo trditi, kakor tudi ne naši delegati, da sistem obdavčevanja po 
dejanskem dohodku ni v redu, prav gotovo pa bo potrebno vso zadevo temeljito 
proučiti. 

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 davkih občanov se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in v ostalih gradivih, ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

3. Zbor združenega dela predlaga, da se o predlogu za izdajo zakona še 
naprej organizira in vodi široka javna razprava, in to predvsem v kmetijskih 
območjih, ki naj bi omogočila, da se do priprave osnutka zakona razjasnijo vsa 
vprašanja, predlogi, pripombe in stališča, ki so bila izražena v razpravi na da- 
našnji seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev k tako oblikovanemu sklepu? (Nihče.) 
Če nihče, prosim da o predlaganem sklepu glasujemo. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.30.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujem delo zbora. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno- 

pravna komisija, ki sta dala poročili. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška 

sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da podam k predlogu za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti nekaj uvodnih besed. 

Sedanja ureditev davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
je bila uveljavljena v letu 1973 in pozneje v temeljnih elementih sistema ni 
bila bistveno spremenjena. Zato je potrebno obstoječi davčni sistem uskladiti 
s spremembami v družbenoekonomskih odnosih, ki so bile uveljavljene z za- 
konom o združenem delu, zakonom o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka in drugimi sistemskimi zakoni. ^ 

Prav tako je potrebno v davčni sistem vnesti rešitve, ki morajo biti z vi- 
dika enotnosti gospodarskega prostora usklađene v vseh republikah m pokra- 
jinah in ki bodo predmet posebnega medrepubliškega dogovora o osnovah davč- 
nega sistema.   . 

S predlaganim zakonom se ureja nov sistem plačevanja dav^a iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Sistemski davčni zakon bo določal le temeljne elemente novega davčnega 
sistema, kot so davčni zavezanec, pripadnost davka, davčna osnova, vrsta 
davčnih stopenj, načela za davčne olajšave ter način obračunavanja in pla- 
čevanja davka. 

Konkretna višina davčnih stopenj ter podrobnejše opredelitve davčnih 
olajšav oziroma odbitnih postavk pa bodo predmet letnih izvedbenih davč- 
nih zakonov, ki bodo opredeljevali davčno politiko, ki bo odraz sprejete te- 
koče oziroma razvojne ekonomske politike, dogovorjene z vsakoletnimi reso- 
lucijskimi dokumenti in srednjeročnim planom. 

Predlog za izdajo zakona izhaja iz načel, ki so opredeljena v predlogu 
medrepubliškega dogovora o osnovah davčnega sistema. 

V predlogu za izdajo zakona pa so upoštevani tudi rezultati javne raz- 
prave o izhodiščih za spremembe davčnega sistema v Socialistični republiki 
Sloveniji, ki je bila opravljena preteklo jesen v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Osnovne značilnosti predlaganega, novega, davčnega sistema so: V novem 
zakonu naj bi bili kot davčni zavezanec opredeljeni: 

1. Temeljne in druge organizacije združenega dela, pri čemer so kot dru- 
ge organizacije mišljene celovite delovne organizacije, kmetijske in druge za- 
druge ter pogodbene organizacije združenega dela. 

2. Delovne skupnosti, razen delovnih skupnosti, ki opravljajo naloge za 
organe družbenopolitičnih skupnosti, za družbenopolitične in druge družbene 

15 
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organizacije, za samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih de- 
javnosti in za društva. 

Davek iz dohodka je vir prihodkov republiškega proračuna. 
Osnova za davek je doseženi dohodek, zmanjšan za: 
— obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo dela skupnega pomena 

za temeljne organizacije v delovni organizaciji ali drugi organizaciji združe- 
nega dela, 

— del dohodka, ki je bil dosežen s poslovanjem v tujini in je bil tam tudi 
obdavčen, 

■— z zakonom zajamčene osebne dohodke na ravni republike, 
— del dohodka, ki ga je davčni zavezanec temeljne organizacije prek sred- 

stev rezerv izločila za pokrivanje izgub drugih temeljnih organizacij. 
Davčne stopnje so proporcionalne in diferenciarne po posameznih dejav- 

nostih. Konkretna višina stopenj bo določena z letnimi izvedbenimi davčnimi 
zakoni v skladu z načeli, določenimi v sistemskem zakonu ter v dogovorih o 
temeljih plana letnih resolucijah. 

Davčne olajšave bodo določene delno v sistemskem zakonu, delno pa tudi 
z letnimi izvedbenimi davčnimi zakoni, v skladu s tekočo ekonomsko politiko, 
ki bo opredeljena v dogovorih o temeljih plana in letnih resolucijah. 

Davek neposredno obračunava sam davčni zavezanec, ki predloži obračun 
davka Službi družbenega knjigovodstva, ta služba pa opravi ustrezen kontrolni 
postopek. 

Na podlagi pripomb, predlogov in stališč, ki bodo izrečena k predlogu za 
izdajo zakona v razpravi na sejah zborov Skupščine SR Slovenije in delovnih 
telesih, ter v okviru javne razprave v združenem delu oziroma širši delegatski 
bazi bo predlagatelj pripravil osnutek zakona in ga predložil Skupščini SR Slo- 
venije v obravnavo. Hvala. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Sikošek, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K predlogu za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti želim posredovati naslednje pripombe, ki jih 
je oblikovala skupina delegatov s področja gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Skupina meni, da bi morala biti davčna politika v določenem časovnem 
obdobju stabilna in se v srednjeročnem obdobju ne bi smela bistveno spre- 
minjati. Davčni sistem, pa tudi davčne olajšave, bi moral biti znan že na za- 
četku planskega leta. 

Po predlogu za izdajo zakona naj bi večina davčnih olajšav v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih odpadla. Smiselno pa bi 
bilo, da se olajšave uvedejo. 

Ena od pomembnih davčnih olajšav je bila znižanje davka pri organizacijah 
združenega dela, ki izvažajo na konvertibilna področja. To naj bi stimula- 
tivno delovalo na delovne organizacije. 

V predlogu za izdajo zakona naj bi se črtale tudi stimulacije. Zaradi tega 
pa bo izvoz upadel, česar pa gotovo ne želimo. 
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Pri 5. točki, davčne olajšave, na strani 10, podpiramo drugo varianto m 
sicer da se nekatere pomembnejše davčne olajšave, ki bi jih bilo potrebno 
sprejeti kot sistemske ali vsaj dolgoročnejše rešitve, vsaj za eno srednjeročno 
plansko obdobje uvedejo in načelno opredelijo že s sistemskim davčnim zako- 
nom. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marija 
Masnec, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 5. okoliš, 
Žalec. Prosim! 

Marija Masnec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor združenega dela iz 5. okoliša, Žalec daje pripombo k pred- 
logu z izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti, in sicer k četrtemu poglavju, davčne stopnje, e 
lavci, zaposleni v tekstilni industriji v SR Sloveniji, si že več let prizadevajo 
ukiniti naporno nočno delo žena. Zaradi izrednih težav, ki se pojavljajo v 
tekstilni industriji, je bilo nočno delo z leta v leto podaljševano in ga verjetno 
brez družbene pomoči ne bo mogoče odpraviti. 

V občini Žalec je zaposlenih v tekstilni industriji 3000 delavcev. Po mnenju 
delegacije bi družbena intervencija spodbudila hitrejšo opustitev nočnega de a, 
kar pa je možno doseči le z modernizacijo obstoječe tehnologije. 

Delavci, zaposleni v naših tozdih tekstilne industrije, so že do sedaj znatno 
zmanjšali obseg nočnega dela, dokončno in lažje pa bi ga ob družbeni spod- 
budi ki naj bi se odrazila v tem, da bi tozdi ki zaposlujejo delavce v nočni 
izmeni plačevali davek po znižani stopnji, in sicer pod pogojem, da ustrezno 
vrednost financirajo v modernizacijo proizvodnje zaradi opustitve nočnega 

Ob sprejetju te olajšave bi bilo prav upoštevati tudi, da tekstilna industrija 
plačuje prispevek za nerazvita področja po maksimalni stopnji 3 /o- 

Zato predlagamo naslednjo dopolnitev predloga za izdajo zakona o davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti: 

V četrtem poglavju, »davčne stopnje«, naj se za petim odstavkom doda 
naslednje besedilo: »Temeljne organizacije združenega dela, ki zaposlujejo žen- 
sko delovno silo v 3. izmeni, naj bi zaradi ukinitve nočnega dela žena, ki bi ga 
nadomestili z modernizacijo tehnologije, plačevale davek po znižani stopnji«. 

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

1. Predlog za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovne skupnosti se sprejme. 

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

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

(Nihče.) Če nihče, 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. 
15' 



228 Zbor združenega dela 

Prehajamo na 7.točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o upravah družbenih prihodkov. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakono- 

dajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Želi predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Da.) 

Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za finance. Prosim! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov predstavlja novost 
v naši zakonodajni praksi, zato vam želim v nekaj besedah podati uvodno 
obrazložitev. 

Za dosledno izvajanje zakona o davkih občanov je potrebna dobro orga- 
nizirana in usposobljena davčna služba, ki s svojim delom in inšpekcijskimi 
pooblastili nadzira spoštovanje zakonitosti na področju davkov občanov in 
skrbi, da vsak sorazmerno s svojimi dohodki prispeva k zadovoljevanju sploš- 
nih in skupnih družbenih potreb. 

Sedanjo organizacijo in delovanje davčnih služb ureja zakon o organiza- 
ciji davčne službe v Sloveniji iz leta 1968. 

Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov smo pripravili 
v skladu z delovnim gradivom osnutka zveznega zakona o temeljih sistema 
uprav družbenih prihodkov, ki predvideva celovitejšo zakonodajno ureditev 
delovnega področja bodočih uprav družbenih prihodkov. 

Zakon o upravah družbenh prihodkov naj bi določil organizacijo in de- 
lovno področje uprav družbenih prihodkov, oblikovanje družbenih svetov v 
upravah, pooblastila in način dela ter financiranje uprav. 

Na področju organizacije in na delovnem področju predvidevamo, da se za 
opravljanje upravnih, strokovnih in drugih nalog s področja družbenih pri- 
hodkov v občini ustanovi služba kot samostojni upravni organ, pri čemer je 
dana možnost, da več občin ustanovi medobčinsko upravo družbenih prihod- 
kov. Pri republiški upravi družbenih prihodkov pa je predvidena možnost, 
da se le-ta organizira kot organ v sestavu Republiškega sekretariata za finance 
ali pa kot samostojni organ. 

Uprava družbenih prihodkov naj bi opravljala upravne in druge strokovne 
naloge v mejah pravic in dolžnosti ustrezne družbenopolitične skupnosti, od 
mero in pobiranje davkov od občanov, pobiranje prispevkov od občanov za 
samoupravno interesno skupnost na področju družbenih dejavnosti, inšpek- 
cijsko nadzorstvo ter spremljanje pridobivanja in trošenja prihodkov občanov, 
kar predlagamo kot novo nalogo uprav družbenih prihodkov. 

Zaradi izvajanja nalog posebnega družbenega pomena, specifičnosti in 
obsega nalog predlagamo, da naj bi se za upravo družbenih prihodkov ustano- 
vili družbeni sveti. Ti naj bi poleg nalog, ki jih imajo družbeni sveti po po- 
sebnih zakonih, imeli tudi naloge v zvezi z ocenjevanjem primernosti in ute- 
meljenosti postopkov pri ugotavljanju izvora premoženja. 

V zakonu bodo določena pooblastila in način dela inšpekcij, prav tako pa 
bo posebej poudarjena vloga in način pretoka informacij med službo, drugimi 
strokovnimi službami in organi družbenopolitičnih skupnosti. 

Glede na poseben družbeni interes in zahtevnost nalog ter del, ki se bodo 
opravljale v službah družbenih prihodkov, naj bi bil sistem financiranja služb 
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takšen, da bi omogočil dosledno nagrajevanje po delu, službi sami pa naj bi ob 
sedanjem pomanjkanju kadrov na tem področju omogočil ustrezno stimulacijo 
delavcev. Hvala. 

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

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

1. Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih. 
Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 

(Nihče.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sistemu obrambe pred točo. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Karmela Budihna, namestnika repu- 
bliškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za agrarno politiko in Zakonodaj- 
no-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Karmelo Budihna, namestnik republiškega sekretarja 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Osnutek zakona o sistemu obrambe pred točko predstavlja nadaljevanje 
lanskoletne aktivnosti za odpravljanje posledic toče v severovzhodni Sloveniji, 
ko se je pokazalo, da bi oblikovan sistem obrambe lahko bistevno omilil škodo, 
ki je nastala. 

Tehnične in materialne možnosti kažejo, da smo za graditev takšnega 
sistema sposobni in povsem drugače pripravljeni kot v preteklem obdobju. 
Obseg škode dokazuje, da je ob vsakokratni toči dejansko najbolj prizadeto 
kmetijstvo, vendar pa škoda na gradbenih in drugih objektih, na gozdovih in 
na drugem zasebnem premoženju ob večjih katastrofah doseže tudi do polo- 
vice celotne škode. Prav zaradi tega kaže iskati nosilce interesa za obrambo 
pred točo v širšem krogu združenega dela, v družbenopolitičnih organizacijah 
in pri občinah. 

Enostranska uporaba objektov in opreme, ki je potrebna za obrambo pred 
točo, bi lahko pomenila njeno neracionalno uporabo in se zato v sistem obram- 
be pred točo vključuje v načelu tudi interes splošne ljudske obrambe z več 
vidikov. 

Osnovno načelo pri izgradnji sistema obrambe pred točo mora biti v tem, 
da mora interes za izgradnjo sistema izhajati od uporabnika, ki so se v se- 
danjih razpravah izrekli za aktivno obrambo, pri čemer pa so jim vsekakor 
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koristne tudi izkušnje sedanjega, že delujočega sistema v podravski regiji in 
v drugi republiki, kjer je obramba že več let organizirana. 

Pri izdelavi osnutka je predlagatelj izhajal v prvi vrsti od že sprejetih 
stališč v Skupščini SR Slovenije, ki je sprejela predlog za izdajo zakona. Pri 
tem sta bili prisotni dve temeljni pripombi: Sistem obrambe pred točo naj se 
čimbolj naveže na zavarovalne skupnosti. Pri izdelavi predloga za izdajo je 
bilo ugotovljeno, da neposredne zakonske opredelitve obveznosti zavarovalnih 
skupnosti ni mogoče določiti v zakonu. 

Upravičeno pa lahko pričakujemo, da iz narave dejavnosti obrambe iz- 
haja, da se bodo zaradi preventivnih razlogov vključile v sofinanciranje si- 
stema obrambe pred točo tudi članice zavarovalnih skupnosti oziroma zava- 
rovalne skupnosti, in sicer organizirano, prek sredstev za preventivo, na podla- 
gi njihovega združevanja. 

V tem smislu so predlagane rešitve na meji ustavnosti in menimo, da bi 
jih kazalo podpreti tudi v Skupščini. 

Predlagatelj je podrobno proučil vprašanje, kako organizirati obrambo 
glede na to, da so določene zadeve, predvsem zaščita ustvarjenega družbenega 
proizvoda, v interesu vseh delovnih ljudi in občanov. Razumljivo je, da mora 
biti v prvi vrsti prisoten interes proizvajalcev hrane, da se njihovi napori za 
večjo intenzivnost proizvodnje in večjo produktivnost dela nagrade s trajnim 
zagotavljanjem čim večjega dohodka. 

Pri tem je predlagatelj izhajal iz ustavne-vloge združenega dela, ki mora 
stalno in trajno ustvarjati podlago svoje materialne reprodukcije, iz obvez 
družbenopolitičnih skupnosti, da ustvarijo pogoje materialnega razvoja in skup- 
nega interesa ter da so ti pogoji stabilni, ob čimvečji materialni odgovornosti 
samega združenega dela. 

Analize kažejo, da 75% investicijskih sredstev za postavitev temeljnega 
sistema prevzema republika, kar pomeni, da bi kazalo kljub nasprotujočim 
si stališčem v skupščinskih odborih podpreti v osnutku predvideno finančno 
konstrukcijo, saj je razumljivo, da bi preostalo četrtino sredstev, ki so potrebna 
za izgradnjo območnega sistema, lahko v skladu s svojim ekonomskim in- 
teresom prevzelo združeno delo, posebej še, če se v financiranje obrambnega 
sistema, tako kot predvideva varianta v osnutku, vključijo tudi občine. 

Druga pomembna dilema iz osnutka zakona se nanaša na samoupravno 
organiziranost. V razpravi v odborih so bila prisotna različna mnenja. Pred- 
lagamo pa, da se podpre stališče, ki je bilo dano v Zakonodajno-pravni ko- 
misiji in v Odboru za agrarno politiko tega zbora. 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona je bila v Skupščini SR Slovenije 
sprejeta teza, da se zainteresirana samoupravna organizacija in kmetje orga- 
nizirajo v samoupravni interesni skupnosti za obrambo pred točo. 

V kasnejši razpravi je bila tako v delovnih telesih Skupščine kot tudi 
v odborih Izvršnega sveta prisotna misel, da samoupravna interesna skupnost 
ni najprimernejša oblika ter da bi bilo zato potrebno proučiti možnost, da se 
za te namene uporabijo obstoječi mehanizmi. Konkretno je bila izražena mi- 
sel, naj se znotraj temeljnih zavarovalnih skupnosti, to je rizičnih skupnosti 
za kmetijstvo, organizirajo zavarovanci za obrambo pred točo. Vendar pa je 
bilo ugotovljeno, da tako iz praktičnih razlogov kot tudi s formalno-pravnih 
vidikov misel ni sprejemljiva. 

Predlagatelj je proučil tudi druge možne oblike organiziranja, vendar pa se 
je na koncu odločil predlagati kot obliko organiziranja samoupravno inte- 
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resno skupnost. Pri tem je izhajal predvsem z vidika možnosti za največji 
možni neposredni vpliv zainteresiranih na delovanje sistema obrambe pred 
točo in z vidika možnosti, da se v tem primeru samoupravne interesne skup- 
nosti lahko uvede prispevek za obrambo pred točo in s tem omogoči izvenpro- 
računsko financiranje delovanja območnega sistema. 

Samoupravna interesna skupnost naj ne bi imela lastnih stalnih služb pac 
pa nai bi v času, ko mora delovati, vodenje sistema prepustila katerikoli kva- 
lificirani organizaciji. Da to lahko dobro deluje, dokazuje primer v severo- 
vzhodni Sloveniji. v . . , 

Sistem financiranja investicij v obrambi pred točo m pa organiziranost 
sta dve osnovni vprašanji, ki prav gotovo zaslužita največ pozornosti. 

Razprave v odborih in v Zakonodajno-pravni komisiji, kakor tudi razprave 
na zborih, pa bodo prav gotovo prispevale k bistveni izboljšavi predlaganega 

beS8Dovolite mi, da ob tej priložnosti posredujem odgovor delegatom iz Nove 
Gorice. 

Delegati iz Nove Gorice predlagajo, da bi pospešili postopek sprejemanja 
zakona tako, da bi bil sprejet že v mesecu juliju. Svoj predlog utemeljujejo 
s tem da so dogovori za skupno obrambo pred točo v obmejnem območju Ju- 
goslavije in Italije že toliko napredovali, da bi lahko prišlo do sklenitve med- 
državnega dogovora že v mesecu oktobru. Osnutek dogovora pa bi morali biti 
dokončno izdelan že konec meseca julija. Kolikor pa zakon ne bo sprejet o 
konca julija, se bo po mnenju delegatov iz Nove Gorice zavlekel tudi postopek 
v zvezi s sklenitvijo meddržavnega dogovora. 

Menimo, da zakon o sistemu obrambe pred točo ne bi mogel zavreti pod- 
pisa omenjenega meddržavnega dogovora, kljub temu, da je sprejetje zakona 
predviden po programu Skupščine šele v četrtem trimesečju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca Odbora in Komisije 
poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 41 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Mira Fabjancic, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krško. Prosim! 

Mira Fabjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Posredujem pripombe in predloge k osnutku zakona o sistemu obrambe pre 
točo, ki'jih je pripravila skupščina občine Krško. 

Na seji dne 22. junija 1979 so vsi zbori Skupščine občane Krško obravnavali 
osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo ter opozorili na nujnost po čim- 
prejšnji ureditvi tega področja. Glede na pomembnost tega zakona so zbori 
postavili zahtevo, da je potrebno v 7. členu konkretno opredeliti, da sistem ob- 
rambe pred točo koristi vsem, ne samo v osnutku predvidenim. Gre namreč 
za elementarno vprašanje, da so za redno preskrbo s pridelki kmetijske pro- 
izvodnje zainteresirani vsi, torej tudi združeno delo. 

Kar zadeva organiziranost je potrebno celotni sistem obrambe pred točo 
organiziranosti tako, da bo deloval sinhrono in učinkovito, kar bo moč doseči 
le tako, da bodo v sistem vključene vse potrebne institucije, tudi iz organizacije 
varstva pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami. To vprašanje je tembolj 
pomembno za občine v tistih območjih, ki so v prostoru zračnih koridorjev, 
oziroma še bolj za tiste, ki so v neposredni bližini letališča. To vprašanje pa 
v načelu niti približno ni rešeno v predloženem osnutku. Menimo, da bi morali 



232 Zbor združenega dela 

izhajati iz osnovne opredelitve, da je obramba pred točo naša skupna druž- 
bena skrb in dejavnost posebnega družbenega pomena. 

V zvezi s predlagano opredelitvijo, da so zavezanci prispevkov vsi dejav- 
niki, torej tudi združeno delo, je povsem logično, da so tudi občine vključene 
v sistem financiranja obrambe pred točo. V skladu s tem pa je potrebno v 
osnutku jasneje opredeliti in določiti učinkovit sistem financiranja. Zato so 
se zbori opredelili za sprejetje predlaganih variant k 20. in 2,1. členu. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Martin 
Zuran, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 5. okoliš 
Ptuj! 

Martin Zuran: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ze v mesecu oktobru lanskega leta smo se člani skupine delegatov 5. okoliša 
s področja kmetijske dejavnosti aktivno vključili v razpravo o predlogu za 
izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo. Vseh pet občin, Lenart, Maribor, 
Ormož, Slovenska Bistrica in Ptuj, ki so vključene v 5. okoliš, že deveto leto 
vzdržuje območni sistem obrambe pred točo, zato menimo, da lahko prispeva- 
mo k boljšemu enotnemu sistemu obrambe pred točo v vsej Socialistični re- 
publiki Sloveniji. 

Ugotavljamo, da osnutek zakona že delno vključuje in opredeljuje inte- 
rese, na katere so opozorile tudi naše skupine delegatov. Danes pa želim po- 
sredovati še nekaj stališč, ki smo jih sprejeli k osnutku zakona. 

Proizvodnja hrane je prioritetna naloga v družbenem planu SR Slovenije, 
zato menimo, da je skrb vseh, da se zavarujejo pridelovalne površine kmetij- 
skih pridelkov tudi pred točo in zato naj stroške sistema obrambe pred točo 
nosi vsa Slovenija. Predlagamo, da se besedilo 2. člena glasi: -Obramba pred 
točo je v območju vse Slovenije enotna v organizacijskem, tehničnem in meto- 
dološkem pogledu ter glede zagotavljanja sredstev in se vključuje v enoten 
sistem izvajanja obrambe pred točo v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji.« 

Besedilo 7. člena naj se glasi: »Območje skupnosti ustanovijo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela vseh gospodarskih dejavnosti, delavci 
m kmetje po organizacijah združenih kmetov, zavezanci za davek od osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti po krajevnih skupnostih ter delavci drugih 
zainteresiranih samoupravnih organizacij in skupnosti.« 

Ostali členi, ki govorijo o sredstvih, naj se ustrezno preformuliralo oziro- 
ma črtajo, 

Metodološka služba je doslej za obrambo pred točo dobila povrnjene vse 
svoje stroške. Zato menimo, da bi se morala po zakonu v sistem obrambe pred 
točo vključiti brez plačila sredstev za svojo dejavnost. Osnovni namen mete- 
orološke službe je vsestranski, njeno delovanje pa je splošnega pomena za vso 

»lovenijo, saj se le z delom svojih nalog služi obrambi pred točo, pa še to 
le nekaj mesecev. 

Napredek v delovanju sistema obrambe pred točo in smisel zakona ki 
kompleksno ureja to področje, vidimo le v primeru, da se zakon dopolni v 
4. členu tako, da se glasi: »(Sredstva za izgradnjo, vzdrževanje in delovanje 
temeljnega sistema zagotavlja Socialistična republika Slovenija.« Ustrezno te- 
mu se korigirajo ali črtajo ostali členi. 
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Hkrati menimo, da je v 14. členu potrebno črtati del 3. in v celoti 4. alineo. 
V tretji alinei naj ostane besedilo »vzpostavlja in uporablja sistem meteorološ- 
kih radarjev, potrebnih pri obrambi pred točo«. 

V 9. členu je potrebno tretjo alineo dopolniti tako, da območne skupnosti 
plačujejo sredstva le za delovanje območnega sistema obrambe pred točo. 

V 16. členu je potrebno prvo točko dopolniti z naslednjim besedilom. 
»Sredstva za izgradnjo, vzdrževanje in delovanje temeljnega sistema.« To je 
logično, izhaja iz obrazložitve zakona in je verjetno pri sestavi zakona pomoto- 
ma izpadlo. 

V 17. členu skupina delegatov podpira besedilo člena in predlaga crtanje 
variantne rešitve.. 

V 20. členu v tretjem odstavku ter v 21. členu podpiramo besedilo, ki ga 
vključujejo variante. Skupine delegatov menijo, da bi bilo sporazumevanje 
oziroma neposredno izjavljanje vseh lastnikov kmetijskih zemljišč zelo zamud- 
na, draga in skoraj neizvedljiva rešitev. Mnogi lastniki zemljišč ne združu- 
jejo svojega dela in sredstev v kmetijskih zadrugah ali drugih oblikah 
združevanja kmetov. Lastniki zemljišč v nekaterih primerih živijo v drugih 
občinah ali v republikah in jih je težko vključiti v sporazumevanje z osebnim 
izjavljanjem. 

Razpravo zaključujem z željo, da predlagatelj zakona naše pripombe upo- 
števa pri pripravi predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Savel, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 19. okoliš, 
Lendava! 

Jože Savel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 19. okoliša, občini Lendava in Murska Sobota, ima naslednje 
predloge oziroma pripombe k osnutku zakona o sistemu obrambe pred točo. 

Skupina podpira stališče Odbora za agrarno politiko Zbora združenega 
dela. Vsebino zakona je potrebno opredeliti tako, da je za financiranje ob- 
rambe pred točo odgovorno celotno združeno delo in ne samo kmetijske orga- 
nizacije in še nekatere druge organizacije, ki pa v osnutku tudi niso zadosti 
jasno opredeljene. Obrambni sistem je potrebno urediti z zakonom in ne usta- 
navljati samoupravnih interesnih skupnosti. 

Osnutek zakona je kompliciran in po slogu težak, vprašanja niso sistem- 
sko urejena, Vsebina 7. člena ni jasna. Kaj je mišljeno z združenimi kmeti in 
kaj z zavezanci za davek iz dohodka iz kmetijske dejavnosti? V tem členu je 
bolje uporabiti izraz organizacije združenega dela in ne izraz »temeljne organi- 
zacije«, ker ni nujno, da imamo samo temeljne organizacije združenega dela, 
ampak tudi enovite organizacije združenega dela. Ce bodo ustanovljene območ- 
ne skupnosti za obrambo pred točo, je potrebno ustanovitev skupnosti vezati 
na podpis krajevnih skupnosti in ne na podpis posameznega zavezanca za da- 
vek iz dohodka iz kmetijske dejavnosti. 

Sedanje besedilo 10. člena je v tem pogledu v praksi zelo težko izvedljivo. 
V občini Murska Sobota bi sporazum moralo podpisati približno 7000 zavezan- 
cev, da bi lahko sporazum veljal. V tem členu naj se v tretjem odstavku sprej- 
me varianta. 

13. člen osnutka zakona ni zadosti jasen. 
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Tretje poglavje ni sistematsko in jasno opredeljeno in je potrebno to po- 
glavje na novo urediti, ter enaka ali sorodna vprašanja urediti v istem členu v 
tem poglavju ali v drugih poglavjih. 

V 17. členu se črta varianta. 
Vsebina 18. člena spada k 14. členu. 
Vsebino 17. in 19. člena je potrebno združiti in jasno opredeliti ter ju po- 

vezati z vsebino prvega odstavka 20. člena. 
V 22. členu ostane varianta, drugi odstavek pri tem členu odpade. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Samo eno vprašanje, tovariš Savel! Uvo- 
doma ste rekel, da podpirate stališče Odbora. Vprašujem vas, ali stališče Od- 
bora Zbora združenega dela? (Da.) 

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

1. Osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

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

(Nihče.) Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnegareda, to je na osnutek zakona o 
prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na 
republike in avtonomni pokrajini. 

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

Je predstavnik delegacije SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin nav- 
zoč? (Ni.) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in repu- 
bliško sekretarko za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta dala poročili. K osnutku zakona smo prejeli tudi stališče 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, 
delegat za Zbor združenega dela, s področja gospodarstva, 1. okoliš, Celje! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko smo v naši delegaciji osnuteik tega zakona temeljito proučili smo pri- 

šli do ugotovitve, da ima ta zakon slabo lastnost, ker ima retroaktivno lastnost, 
to se pravi, da velja tudi za nazaj in ne samo za naprej. Delegacija ugotavlja, 
da bi morali osnutek zakona po zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino sprejeti najpozneje do 31. decembra 1978 leta, kar je razvidno 
tudi iz obrazložitve zakona. 
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Nadalje ugotavljamo, da je potrebno, če že sprejemamo zakon, poznati 
tudi obveznosti, ki jih prevzemajo republike s tem zakonom. Namreč, v dolo- 
čilih tega zakona in v obrazložitvi je navedeno, da so republike in avtonomni 
pokrajini dobile dinarsko protivrednost, če smo to pravilno razumeli. Nadalje 
gre za bistveno vprašanje, ki izhaja iz 7. člena zakona, in sicer, ali so devizne 
obveznosti v zvezi z najetimi zunanjimi krediti, kot je navedeno v tem zakonu, 
že upoštevane oziroma vključene v plačilnobilančne in deviznobilančne projek- 
cije republik in avtonomnih pokrajin. Kolikor te obveznosti niso bile vključene 
v plačilnobilančnih in deviznobilančnih projekcijah republik in avtonomnih 
pokrajin, bo to seveda povzročilo spremembe plačilne bilance posameznih re- 
publik oziroma spremenile obremenitev zadolžitev. Podobno smo doživeli v 
mesecu maju, letos, ko je Zvezni izvršni svet uporabil določila 179. člena za- 
kona o deviznem in kreditnem poslovanju in odnosih s tujino in sprejel dolo- 
čene ukrepe. V tem zakonu je zapisano, da so dolžne republike in avtonomni 
pokrajini same spremljati zadolženost oziroma prezadolženost v republiki, in 
če ta presega 5%, morajo tudi primerno ukrepati ter skupaj s Samoupravno 
interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino sprejeti ukrepe za vzposta- 
vitev ravnovesja. 

Če bi pooblastili našo delegacijo, da da soglasje k predlogu zakona, bi sto- 
rili napako. Kot je razvidno iz poročila Izvršnega sveta, se tudi Izvršni svet s 
tem ne strinja. Zato predlagam Zboru združenega dela, da bi se zavzel, da se 
prenesejo devizne obveznosti federacije v zvezi z zunanjimi krediti, katerih 
dinarsko protivrednost so črpale republike in avtonomni pokrajini na pod- 
lagi posebnih odločb Zveznega izvršnega sveta, na republike in pokrajini po 
odstotkih udeležbe in da Narodna banka Jugoslavije razpolaga s točnimi po- 
datki o udeležbi vsake republike oziroma avtonomne pokrajine, kar je razvidno 
iz obrazložitve 3. člena osnutka zakona. K temu zakonu je potrebno priložiti 
podatke, iz katerih bo razvidno, kolikšne so obveznosti naše republike, kajti 
če republika te obveznosti prevzema, jih ne prevzema Skupščina, ampak jih 
prevzemajo vsi delovni ljudje Socialistične republike Slovenije, ker prevzema- 
nje obveznosti iz takih in podobnih zakonov zahteva prilagajanje vseh delovnih 
ljudi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje, da se vpra- 
šanje prenosa deviznih kreditnih obveznosti uredi z zakonom. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, pripombe, navedene v poročilu Odbora za fi- 
nance našega zbora in poročilu Zakonodajno-pravne komisije, ter pripombe, 
dane v razpravi na seji zbora. ^ 

3. Zbor združenega dela bo sklepal o pooblastilu delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin, da da soglasje k predlogu tega zakona 
potem, ko bodo znani rezultati usklajevanja pristojnih delovnih teles Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prosim da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v Afriški sklad za razvoj ob drugem splošnem dopolnje- 
vanju sredstev tega sklada. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško se- 
kretarko za finance. 

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

K osnutku zakona smo prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

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

1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o zagotavljanju 
sredstev federacije za dopolnilno vlogo Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije v Afriški sklad za razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju sred- 
stev tega sklada. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine iSFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k tako oblikovanemu 
sklepu? (Nihče.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo! Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije in vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem priznavanju enakoprav- 
nosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh državah. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

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

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Ko- 
misija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poro- 
čila. 

Z dopisom z dne 20. 6. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem priznavanju 
enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh 
državah. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka svoje sta 
lišče. _ v . 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Od- 
bora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem priznavanju enakopravnosti šol- 
skih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh državah. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1978. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
in k naslednji, 13. točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico 
Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Z dopisom z dne 30. 5. 1979 smo prejeli tudi letno poročilo Narodne banke 
Jugoslavije Skupščini SFRJ in Zveznemu izvršnemu svetu za leto 1978. 

Zaključni račun sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 20. 6. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k za- 
ključnem računu Narodne banke Jugoslavije za leto 1978. 

Prejeli smo tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 

bora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 

pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu Na- 

rodne banke Jugoslavije za leto 1978. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
Ker so v zvezi z zaključnim računom Narodne banke Jugoslavije in letnim 

poročilom Narodne banke Jugoslavije dane pripombe, predlogi in mnenja, ko*, 
je razvidno iz poročila Odbora za finance našega zbora in mnenja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije z dne 21. 6. 1979, predlagam zboru, da sprejme 
še naslednji dodatni sklep: 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ naj v postopku obravnave zaključnega računa Narodne banke Ju- 
goslavije v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ opozo- 
ri na pripombe, ki so navedene v poročilu Odbora za finance in mnenja Izvrš- 
nega sveta. 

Pri tem naj zahteva od Narodne banke Jugoslavije ustrezna pojasnila o 
razliki med prihodki in odhodki Narodne banke Jugoslavije, izkazanimi v za- 
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ključnem računu Narodne banke Jugoslavije za leto 1978, in o tem poroča Od- 
boru za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega dodat- 
nega sklepa? (Nihče.) Ce nihče, prosim, da o dodatnem sklepu glasujemo. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1979. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1979 sta obravnavala 
Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. 

Z dopisom z dne 18. 6. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k finanč- 
nemu načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto 1979. 

Prejeli smo tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 

bora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? ((Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu Na- 

rodne banke Jugoslavije za leto 1979. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Tudi k finančnemu načrtu Narodne banke Jugoslavije za leto 1979 so v 

poročilu Odbora za finance, kakor tudi v mnenju Izvršnega sveta dane pri- 
pombe, zato predlagam zboru, da sprejme naslednji dodatni sklep: 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ naj v postopku obravnave finančnega načrta Narodne banke Ju- 
goslavije za leto 1979 v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ razjasni nejasnosti, na katere opozarjata Odbor za finance Zbora zdru- 
ženega dela in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ter o rezultatih poroča 
Odboru za finance Zbora združenega dela. 

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

Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije. 
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Za svojega predstavnika je Komisija določila k vsem trem predlogom od- 
lokov tovariša Stanka Jakija, člana Komisije. 

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

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

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (140 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije soglasno sprejet. 

2. Predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke Slovenije je pred- 
ložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne 
banke Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (135 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke 
Slovenije sprejet z večino glasov. 

3. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in člana Odbora za 
družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsed- 
nika in člana Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (139 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in 
člana Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje delegatov 19. okoliša, Koper, bo dan odgovor na 
naslednji seji zbora, ker ga danes ni bilo mogoče pripraviti. 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče, zaključujem tudi 16. točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklađeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za ude- 

ležbo in sodelovanje in zaključujem sejo. Hvaila lepa! 

(Seja je bila končana ob 13.30.) 



zbor občin 

mKBm žil 

17. seja 

(9. aprila 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
17. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti. Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi 
poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: to- 
variša Franca Skoka, delegata iz Tolmina, za predsednika in Janeza Ocepka, 
delegata iz Trbovelj ter Maksa Kurenta, delegata iz Trebnjega, za člana. Želi 
morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne želi.) Ker vidim, da nihče, prosim 
da o predlogu glasujemo. Kdor je za, prosim, da 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 17. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Franc Skok za predsednika in tovariša Janez Ocepek in Maks Kurent za člana. 

Prosim člane komisije, da se takoj sestanejo, da pregledajo pooblastila in 
sestavijo poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija takoj opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to seveda v njegovi moči, na 
vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim tiste med vami, ki imate morda 
pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora. 
Ta vprašanja bomo dostavili Izvršnemu svetu ah drugim naslovnikom z željo, 
da bi dali, če se le da, odgovor že na tej seji zbora. 

Ravno tako vas prosim, da se tisti, ki imate namen razpravljati o posa- 
meznih točkah dnevnega reda, prijavite zdaj v tem času, ko čakamo na poro- 
čilo Komisije. 
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Kot veste opravljamo zdaj regionalne posvete, kjer se pogovarjamo o me- 
todah in načinih" našega dela. Upam, da so vas predsedniki skupindelegatov 
tudi že seznanili, s tem. Iz teh naših razgovorov izhaja vrsta predlogov, ki jih 
bomo strnili v posebno poročilo in to poročilo obravnavali na seji zbora. 

Med drugim pa bi vas rada še nekaj prosila. Večkrat oddajate pismene 
pripombe. Ka§dar so te pripombe manjše, ste lahko videli, da skusam zbor na 
kratko seznaniti z njihovo vsebino, kadar pa so obsežnejše, je to seveda ne- 
mogoče Ocenjujemo pa, da ni prav, da ostanejo pripombe samo na papirju, 
TJo v'arhivi zbora in so dostavljene samo predlagatelju Bilo bi namreč v 
skladu z načinom našega dela in z delegatsko naravo zbora, da bi te P^Pombe 
na seji tudi prebrali ali pa na kratko, kakor se vam pac zdi, z njihovo vsebino 
seznanili zbor. Ker prihaja danes, kot vidimo, spet lep kup pismenih PrlP°™k; 
vas preprosto prosim, da jih preberete. Ce imate kopijo tega, kar ste oddali 
sekretarju ie v redu, če pa ne, bomo vrnili ta vasa poročila za ta cas, dokle 
ne pride točka, o kateri ste nameravali razpravljati, na vrsto. Mislim, da je 
to tudi sicer najbolj prav, da se vsi delegati in prediagate1j .seveda tudi na 
seji sami seznanijo z vsebino, ker drugače ne morejo reagirat:J £elLega 
niti predstavniki predlagateljev niti poročevalci odborov, ce bi bilo treba. 

Je to sprejemljivo? (Da.) Komisija je opravila svojo nalogo Nadaljujemo 
sejo in prosim tovariša Skoka, predsednika komisije, da poda zboru poročilo. 

Franc Skok: Poročilo o pregledu pooblastil za 17. sejo Zbora obcm, 
ki je bila sklicana za 9. 4. 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora obcm je na podlagi . 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današ- 
njega zasedanja delegati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji m de- 
legata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme m s tem verifi- 
cira pooblastila delegatov za današnjo 17. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Skok! Zeli o poročilu 
kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem prehajamo na gla- 
sovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno poobla- 
stilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) . .. 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 17. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklep- 
čen in lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni se 
predstavniki Republiške konference Socialistične zveze in Skupnosti sloven- 
skih občin k vsem točkam dnevnega reda, Zdravstvene skupnosti Slovenije 
k 2. in 7. točki, Kulturne skupnosti Slovenije k 3., 4. in 5. točki m Raziskovalne 
skupnosti Slovenije k 5. točki dnevnega reda po sklicu. 

16 
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Naknadno je bil na sejo zbora povabljen še predstavnik Univerze v Ljub- 
ljani, in sicer k razširitvi dnevnega reda z dne 29. marca 1979. 

Seje zbora se, kot sem obveščena, udeležujejo tovarišica Mara Žlebnikova, 
podpredsednica Izvršnega sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta k po- 
sameznim točkam dnevnega reda, tovariš Marjan Grampovčan, odgovorni ured- 
nik »Občana« za Skupnost slovenskih občin, tovariš Slavko Grčar, sekretar 
Zdravstvene skupnosti Slovenije za zdravstveno skupnost, tovariš Osterman 
za Kulturno skupnost Slovenije in magister Milan Fabjančič, glavni tajnik Uni- 
verze za Univerzo v Ljubljani. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči naslednji poročevalci delov- 
nih teles našega zbora in Skupščine: tovarišica Kristina Šmid, članica Odbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj; tovariš Janez Ocepek, član Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem; dr. Lojze Ude, predsednik Zakono- 
dajno-pravne komisije; Franc Kokošar, član Komisije za vprašanja borcev 
NOV; Franc Kovale, član Komisije za narodnosti in tovarišica Mihaela Verbič, 
članica Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 17. seje Zbora občin. 

Z dopisom 29. marca sem vas obvestila, da bomo dnevni red današnje seje 
razširili še s predlogom odloka o> potrditvi samoupravnega sporazuma o zdru- 
žitvi v Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

Na predlog naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine, SFR 
Jugoslavije predlagam, da razširimo dnevni red še s poročilom o delu delega- 
cije Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance Jugo- 
slavije za leto 1979. 

Ker je Izvršni svet z dopisom z dne 5. 4. 1979 predlagal odložitev obrav- 
nave osnutka zakona o zajamčenem osebnem dohodku iz razlogov, ki jih na- 
vaja v svojem dopisu, ki ste ga prejeli na klop, umikam z dnevnega reda da- 
našnje seje 6. točko. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 17. seje Zbora občin; 
2. poročilo o delu delegacije Socialistične republike Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju projekcije 
plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979; 

3. predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu; 
4. predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih; 
5. predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredo- 

vanju kulturnih prireditev; 
6. osnutek zakona o knjižničarstvu; 
7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sa- 

nitarni inšpekciji; 
8. predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v 

Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Ed- 
varda Kardelja v Ljubljani; 

9. volitve in imenovanja; 
10. predlogi in vprašanja delegatov. 
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Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) 
Če nihče, potem prosim, da glasujete! Kdor je za dnevni red, naj prosim 

glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) . 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tak, 
kot sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Obveščam vas, da bomo pred prehodom na obravnavo posameznih točk 
dnevnega reda odšli v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer bo skupna seja 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, na kateri bomo izvolili člana Predsed- 
stva Socialistične republike Slovenije. 

Po končam skupni seji vseh treh zborov bomo v isti dvorani opravili še 
skupno zasedanje z Zborom združenega dela, na katerem bomo poslušali po- 
ročilo o delu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1979, ki ga bo podal tovariš Marko Bule, vodja dele- 
gacije SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Skupno zasedanje bo' po dogovoru vodil tovariš Emil Tomažic, predsednik 
Zbora združenega dela. 

Po končanem skupnem zasedanju bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej 
dvorani. 

Prosim delegate, da gredo v veliko dvorano, kjer bo skupna seja vseh treh 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo našega zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
delegacije Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije 
za leto 1979. 

Zboru ga je predložila v obravnavo delegacija Socialistične republike Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je za svojo predstav- 
nico določila tovarišico Mileno Rakčevič, članico delegacije. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali' na skupnem zasedanju z Zborom zdru- 
ženega dela. Poročilo o delu delegacije pri usklajevanju projekcije plačilne 
in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979 ter sklep o soglasju k osnutku pro- 
jekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, ki sta ga sprejela naš zbor 
in Zbor združenega dela dne 6. decembra 1978, ter sklep o soglasju k osnutku 
projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979, ki sta ga sprejela naš zbor 
in Zbor združenega dela prav tako 6. decembra 1978, ste prejeli. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo od de- 
legatov besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor občin sprejema na znanje poročilo delegacije in stališča, ki jih pred- 
lagata Zboru republik in pokrajin Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in de- 
legacija v Zboru republik in pokrajin za dokončno uskladitev in sprejetje pro- 
jekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

16* 
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Kdor je za ta 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 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o zdravstvenem varstvu. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil dr. Dominika Komadino, republiškega podsekretarja v Re- 
publiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima dr. Dominik 
Komadina! 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! V letu 1978 se je število vseh delavcev v zdravstvenih orga- 
nizacijah združenega dela v območju SR Slovenije približalo številki 30 tisoč. 
Med njimi je nekaj čez 3000 zdravnikov, približno 9000 medicinskih sester in 
nad 900 zobnih terapevtov. Ti delavci so samoupravno organizirani v 63 zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah. Med temi je 38 takšnih, ki nimajo temeljnih 
organizacij združenega dela. Delavci preostalih 25 zdravstvenih delovnih or- 
ganizacij pa so samoupravno organizirani v 156 temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Zdravstvene storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva izvr- 
šuje 72 zdravstvenih organizacij združenega dela. Na področju bolnišničnega 
zdravstvenega varstva 55, na področju osnovnega in bolnišničnega zdravstve- 
nega varstva 5, poleg tega pa deluje še 28 lekarniških organizacij združenega 
dela, 4 temeljne organizacije reševalne' službe, 10 zavodov za higieno in so- 
cialno medicino ter 10 zavodov za medicinsko rehabilitacijo. 

V letu 1977 je bilo na področju osnovnega zdravstvenega varstva oprav- 
ljenih več kot 10 milijonov zdravstvenih pregledov, v specialističnih ambu- 
lantah okoli 2 milijona, v bolnišnicah pa se je zdravilo nad 300 tisoč bolnikov 
in poškodovancev. Za zdravstveno varstvo v celoti bomo v letošnjem letu na- 
menili okrog 10 milijard dinarjev. Teh nekaj podatkov navajam zato, da vas 
seznanim s kadrovsko in materialno dimenzijo družbene dejavnosti, v kateri 
nameravamo z novim zakonom o zdravstvenem varstvu uskladiti družbeno- 
ekonomske odnose med uporabniki in izvajalci ter samoupravno organiziranost 
izvajalcev z zakonom o združenem delu in z zakonom o skupnih Osnovah svo- 
bodne menjave dela. 

V predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in predloženih tezah 
predlagane rešitve so že doslej spodbudile živahno razpravo o vrsti problemov, 
s katerimi se srečujemo na področju zdravstvenega varstva. Ob tem velja po- 
sebej omeniti izredno poglobljeno razpravo, v kateri je Predsedstvo Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Slovenije obravnavalo vrsto perečih proble- 
mov na področju zdravstva ter sprejelo stališča in smernice za delovanje ko- 
munistov v tej družbeni dejavnosti. 

Med vprašanja, ki so spodbudila posebno pozornost in katerih v širši javni 
razpravi ni mogoče dokončno razrešiti in tudi ne izoblikovati dokončnih za- 
konskih besedil, je šteti zlasti naslednja: 

1; Vprašanje, kako izpeljati delegatska razmerja med delavci tistih zdrav- 
stvenih temeljnih organizacij, ki izvršujejo zdravstvene storitve za potrebe in 
interese uporabnikov v širših območjih več občin. Pri tem gre predvsem za 
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opredelitev in organiziranje mesta sporazumevanja med delegati teh temelj- 
nih organizacij in delegati uporabnikov iz takšnega širšega območja. Vpra- 
šanje je pomembno predvsem zaradi tega, ker je za uresničevanje pravic in 
zdravstvenih storitev na širšem področju specialističnega in bolnišničnega 
zdravstvenega varstva potrebno solidarnostno združevanje sredstev na takšnih 
širših območjih. 

2. Vprašanje podrobnejše razčlenitve vsebine in pogojev uresničevanja ne- 
posredne menjave dela na področju zdravstvenega varstva. 

3. Vprašanje zagotavljanja pravice do socialne varnosti v zvezi z zdrav- 
stvenim varstvom ter vprašanje oblikovanja in lociranja rezervnih sredstev 
na področju zdravstva. 

4. Vprašanje obveznega obsega zdravstvenega varstva ter učinkov more- 
bitne razširitve tega obsega. 

5. Vprašanje določanja standardov in normativov s podzakonskimi pred- 
pisi oziroma samoupravnimi sporazumi. 

6. Vprašanje podrobnejše določitve tehnoloških in dohodkovnih pogojev za 
organiziranje zdravstvenih temeljnih organizacij združenega dela ter podrob- 
nejše razčlenitve vloge in funkcije zdravstvenih organizacij združenega dela 
v drugih delovnih organizacijah. 

7. Vprašanje možnosti in potrebe družbene intervencije v primerih, ko bi 
bilo ogroženo uresničevanje temeljnih pravic iz zdravstvenega varstva. 

Tovarišice in tovariši! Odgovore na ta in še na marsikatero vprašanje, ki 
je bilo sproženo v dosedanjih razpravah o predlogu za izdajo zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, bo treba vgraditi v osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, 
njihovo oblikovanje pa bo zahtevalo še veliko intenzivnega dela. 

Uskladitev samoupravne organiziranosti uporabnikov in izvajalcev ter nji- 
hovih medsebojnih družbenoekonomskih odnosov z zakonom o združenem delu 
in zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela je eden od temeljnih 
predpogojev za nadaljnji razvoj zdravstva ter za uresničevanje pravic do zdrav- 
stvenega varstva na osnovi potreb in interesov uporabnikov ter dohodkovnih 
možnosti v združenem delu. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in 
teze za osnutek zakona so bile objavljene v Poročevalcu št. 5. Prejeli ste tudi 
mnenja, pripombe in predloge Izvršnega odbora Skupščine zdravstvene skup- 
nosti Slovenije k predlogu za izdajo zakona. 

Predlog za izdajo zakona s tezami so obravnavali: Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Ko- 
misija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo morda poročevalci odborov in komisij po- 
ročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Danes ste na klop prejeli predlog sklepa. Rada bi vas opozorila, da je bil 
pripravljen na podlagi dosedanjih razprav ob predlogu za izdajo zakona v de- 
lovnih telesih Skupščine in Zbora in vsebuje v bistvu tudi vsa tista vprašanja, 
na katera je zdaj v svoji uvodni besedi opozoril dr. Komadina. 

Zboru predlagam, da izvolimo skupino delegatov, ki bo spremljala današ- 
njo razpravo o predlogu za izdajo zakona in na podlagi te razprave po po- 
trebi predlagala spremembe oziroma dopolnitve predloženega sklepa. Dovo- 
lite mi, da v to skupino kar sama predlagam naslednje delegate: tovariša Mitja 
Horvata, delegata iz Slovenj Gradca, dr. Mitja Mrgoleta, delegata iz Ptuja in 
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Iva Bernarda, delegata iz Ljubi jane-Center. Ima morda kdo kak drug predlog? 
(Ne.) Če ne, prosim, da o tem glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v skupino delegatov soglasno izvoljeni tovariš Mitja 
Horvat, dr. Mitja Mrgole in tovariš Ivo Bernard. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima dr. 
Mitja Mrgole, delegat iz Ptuja! 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz Ptuja za naš zbor je obravnavala predlog za iz- 
dajo zakona o zdravstvenem varstvu ter teze in ugotovila naslednje: 

V celoti soglašamo z ugotovitvijo predlagatelja, da je sedanji zakon o zdrav- 
stvenem varstvu zavora za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov 
po zakonu o združenem delu in drugih dokumentih. Prav tako pomeni stari 
zakon oviro za samoupravno urejanje odnosov v svobodni menjavi dela in za 
samoupravno urejanje drugih pravic, obveznosti in odgovornosti med uporab- 
niki in izvajalci zdravstvenega varstva. To je toliko bolj prišlo do izraza v naši 
občini ob urejanju novih družbenoekonomskih odnosov v integracijskih pro- 
cesih v zdravstvu v letih 1977 in 1978 ter pri samoupravnem sporazumevanju 
med zdravstvenimi delovnimi organizacijami in interesno skupnostjo v občini 
in regiji. 

Zato v celoti podpiramo prizadevanja za izdajo novega zakona o zdravstve- 
nem varstvu ter menimo, da bi moral biti sprejet čimprej, najkasneje pa do 
konca letošnjega leta. 

Ugotavljamo, da bi zakon moral biti konkretnejši in izhajati iz potreb ter 
stanja, ki ga imamo na tem področju. Vsekakor bi moral rešiti vse tisto, kar je 
predstavljalo v procesu izvajanja novih družbenoekonomskih odnosov'zavoro 
za samoupravno dogovarjanje in sporazumevanje na področjih, ki so enotna 
in pomembna za celotno slovensko skupnost. 

Vemo, da dajemo znatni del narodnega dohodka za zdravstveno varstvo, 
ki je po strokovni plati nedvomno dobro, vendar pa bi ta sredstva lahko boljše 
izkoristili, če bi uvedli ustreznejšo delitev dela in prave družbenoekonomske 
odnose v zdravstvu, predvsem pa boljšo organizacijo zdravstvene dejavnosti. 

Organizacijo zdravstvene dejavnosti bi morali zaradi posebnega družbenega 
pomena odločneje zastaviti. Menimo, da bi bilo v zakonu potrebno točno opre- 
deliti status klinik, kajti praksa kaže, da zaradi neopredeljenosti in neizdelane 
delitve dela med bolnišnicami raste težnja po vrhunskih storitvah in drugih 
investicijah tudi v drugih bolnišnicah, ki tega statusa nimajo. Klinike same 
pa mnogokrat opravljajo delo od osnovnih zdravstvenih storitev navzgor. Zato 
je toliko bolj nujno natančneje opredeliti delitev dela med službami na eni 
strani in povezovati temeljne organizacije združenega dela v zdravstvu tako, 
da se preprečijo težnje po enakih storitvah, zlasti pa po podvojitvi ter neracio- 
nalni organizaciji dela na določenem področju. 

Pri razmejevanju strokovnih področij pa ne bi smeli izvzemati določenih 
dejavnosti, kot na primer nujne medicinske pomoči in lekarn, ki se preveč 
opredeljujejo kot samostojna področja zdravstvenega varstva. 

Prav tako niso sprejemljive enovite delovne organizacije. Ce pa bi že kje 
morale biti, je potrebno točno določiti pogoje, kdaj in v kakšnem primeru. Ker 
predstavlja temeljna organizacija v zdravstvu le neko specifičnost in je ni mo- 
goče popolnoma primerjati z gospodarstvom, bi moral zakon precizneje opre- 
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deliti funkcijo le-teh, pa tudi delovne organizacije in funkcijo zdravstvenih 
centrov kot delovne organizacije celovitejšega zdravstvenega vars va. 

Zakon bi moral dati več poudarka integriranemu zdravstvu na nekem za 
okrožnem potoojo. V tezah "tudi „i zaslediti, kdo bi moral skrbet, za uvedbo 

en° MeSmtdaM^Su moral biti opredeljen domicilni prineip zbiranja 
sredstev za zdravstveno varstvo, o čemer govori ™ b, ^ t đ Si h m 
nublike Slovenije. To je pomembno med drugim zato, da bi na trdnejs 
ekonomsko sprejemljivejših podlagah uredili solidarnostno združevanje in pre- 
livanje sredstev med občinami in republikami. . , 

Teze govorijo tudi o enotah občinske zdravstvene skupnosti, pri katerih 
je potrebno konkretneje urediti način uresničevanja svobodne menjave dela 
ter razmere med enotami in občinsko zdravstveno skupnostjo, ki bodo z usta- 
novitviio le-teh. nastale. . . 

Menimo, da zlasti regionalna zdravstvena skupnost m primerna za mesto 
sporazumevanja o skupnih interesih občinske zdravstvene skupnosti ter smo 
mnenja, da je boljši izraz medobčinska zdravstvena skupnost, v zakonu pa b 
jo bilo potrebno opredeliti kot neobvezno. Ta odločitev bi morala biti prepu- 
ščena občinskim zdravstvenim skupnostim za tiste interese m obseg združe- 
vanja, za katerega se skupno dogovorijo. 

Člen, ki govori o delegiranju delegatov izvajalcev neposredno v regijsko 
in republiško skupnost, bi moral biti spremenjen, ker bi taksen kot je po- 
vzročil veliko nesorazmerje med številom članstva uporabnikov m izvajalcev. 

V zakonu bi bilo potrebno bolje doreči sistem planiranja ter odskodnms o 
odgovornost za primere nespoštovanja zakona in sporazumov, ker le-to navadno 
privede do finančnih težav pri izvajanju zdravstvenega varstva. 

Mnenja smo, da bi bilo potrebno sedanji enotni program nekoliko raz- 
širiti glede na pogostost nekaterih obolenj ter misliti na solidarno združevanje 
sredstev za zdravstveno varstvo ostarelih kmetov, ki so v sedanjem sistemu 
preveč na plečih delavcev v občinskih zdravstvenih skupnostih na kmečkih 

P Nadomestilo osebnih dohodkov v primeru bolezni bi se moralo izločiti iz 
sredstev za financiranje zdravstvenega varstva. Področje strokovnih nazivov 
in specializacije bi bilo potrebno točneje opredeliti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mrgole! Besedo ima 
tovarišica Kristina Kobal, delegatka iz Kranja. Prosim! 

Kristina Kobal: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na skupni seji vseh treh skupin delegatov je bil obravnavan v Kranju 
tudi predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu. 

Delegati podpirajo izdajo zakona, vendar pa predlagajo, da se ob pripravi 
osnutka zakona bolj upoštevajo tele pripombe: 

Po ustavi določa zakon načela za enotnost sistema, najmanjši obseg pravic 
iz zdravstvenega varstva ter način njihovega financiranja. To zadnje pa v tezah 
sploh ni urejeno. Zato bo potrebno dopolniti teze z določbami o virih, osnovah 
in merilih za združevanje sredstev in uzakoniti domicilni princip tudi pri pri- 
spevkih za zdravstveno varstvo. V tezah nista v celoti zajeta sistem in način 
samoupravnega odnosa in pravic in obveznosti iz zdravstvenega varstva. Po- 
trebno je zato opredeliti pomen ustanovitvenega sporazuma za zdravstvene 
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skupnosti in poleg samoupravnih sporazumov o temeljih planov in sporazumov 
o svobodni menjavi dela predvideti urejanje medsebojnih odnosov v zdrav- 
stveni skupnosti tudi z drugimi samoupravnimi sporazumi, kot na primer o 
pravicah in obveznostih, o solidarnosti, o združevanju in podobno. 

V temeljnih določbah je potrebno ustrezneje opredeliti pojem zdravstve- 
nega varstva, ki gotovo ni opravljanje zdravstvenih storitev, ampak vrsta 
ukrepov in prizadevanj ter dejavnosti za zagotavljanje zdravja, ustreznega 
zdravstvenega stanja in pravic do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim 
varstvom. Zdravstvene storitve tudi niso rezultat vloženega dela izvajalcev, 
ampak je to zdravje ali izboljšanje zdravstvenega stanja uporabnikov. 

V temeljnih določbah je treba bolj poudariti pravico do nacionalnega 
zdravstvenega varstva in s tem v zvezi tudi načelo solidarnosti in vzajemnosti. 

Področje svobodne menjave dela ni v celoti urejeno, zlasti pa ni jasno 
opredeljeno. Vprašljivo je in v praksi povsem neizvedljivo, da bi se svobodna 
menjava začela v krajevni skupnosti. To bi tudi ogrozilo dogovorjene programe 
zdravstvenega varstva v zdravstvenih skupnostih in bi bilo zoper prizadevanja 
za izenačitev pogojev uveljavljanja pravic na področju zdravstvenega varstva. 
Vprašljiva je tudi svobodna menjava dela v enotah občinske zdravstvene skup- 
nosti. 

Napačna je opredelitev v tezah, da se denarna nadomestila in povračila 
zagotavljajo s solidarnostnim združevanjem v temeljnih organizacijah, v de- 
lovnih organizacijah in krajevnih skupnostih. To bi lahko povzročilo socialno 
deferenciacijo, gotovo pa ne bi zagotavljalo socialne varnosti uporabnikom 
v času nezmožnosti za delo. Vprašljivo je že, ali je mogoče zagotavljati pravico 
do nadomestila v zvezi s poškodbo pri delu in poklicno boleznijo v temeljnih 
ali delovnih organizacijah. Te pravice se tudi ne zagotavljajo s sporazumi o 
temeljih planov, ampak s sporazumi o pravicah, ki so sistemske narave. 

Organiziranje temeljnih organizacij izven delovne organizacije zdravstvene 
dejavnosti je potrebno natančno proučiti, ker sicer to lahko povzroči opravlja- 
nje storitev na dvojnih nivojih in razbija enotno strokovno organiziranost. Že 
sedaj je namreč možno ob doslednejšem izvajanju sporazumov o svobodni me- 
njavi dela neposredno med temeljnimi organizacijami združenega dela in te- 
meljnimi organizacijami zdravstvene dejavnosti približati zdravnika delavcem, 
zlasti pa delo obratnih ambulant prilagoditi potrebam in interesom v konkretni 
organizaciji. 

Pri oblikovanju zakona je potrebno upoštevati že doseženi samoupravni 
razvoj in vlogo občinskih zdravstvenih skupnosti ter prepustiti urejanje zadev 
bolj samoupravnemu odločanju. Tako ni potrebe po posebnem zalkonu glede 
delovnih, materialnih in kadrovskih normativov, saj določajo te že sedaj občin- 
ske zdravstvene skupnosti samoupravno glede na razpoložljiva sredstva. Tudi 
vlogo upravnih organov je potrebno omejiti le na tiste posege, ko se zadeve, 
ki so posebnega družbenega interesa, samoupravno ne uredijo. Ob dejstvu, da 
temeljne organizacije združenega dela zdravstvene dejavnosti opravljajo de- 
javnost posebnega družbenega interesa, bi bilo tudi smotrno v zakonu določiti 
pogoje za njihovo organiziranje in združevanje. 

Ker se bodo posamezne določbe zakona neposredno uporabljale, morajo 
biti opredelitve in terminologija nasploh jasnejša, konkretnejša in medsebojno 
usklađena. Uskladiti je treba tudi vsebino zakona, to je predvsem 12. poglavje 
kazenskih določb, saj te predpisujejo sankcije za obveznosti oziroma njihove 
kršitve, ki jih zakon ne ureja. 
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V 12. poglavju bi moral zakon predvideti, višje denarne kazni, kajti meni- 
mo, da te kazni niso valorizirane oziroma izhajajo že iz sedaj veljavnega za- 
kona. 

Predsednica Silva Jereb* Besedo ima Zdenka Jurkas, delegatka iz 
Brežic. Prosim! 

Zdenka Jurkas: Tovarišica predsednica, tovarišice delegati! Skupina 
delegatov za Zbor občin je na svoji seji 4. aprila razpravljala o gradivu in 
sprejela oziroma oblikovala nekaj mnenj, pripomb in predlogov. Ti pa so na- 
slednji : 

1. V zakonu o zdravstvenem varstvu bo nujno potrebno uzakoniti domicilni 
princip pripadnosti prispevkov. Na ta način bi bistveno lažje reševali plačila 
zdravstvenih storitev za tiste delavce oziroma občane, ki so zaposleni v drugi 
občini, v tisti zdravstveni regiji ali republiki, kjer prebivajo. V večini primerov 
išče občan zdravstvene usluge v kraju stanovanja. Na tem principu bi na eko- 
nomsko sprejemljivejši podlagi uredili solidarnostno združevanje in prelivanje 
sredstev iz bolj v manj razvita območja. 

2. V tezah so prešibko opredeljena razmerja med temeljno skupnostjo in 
zdravstvenimi skupnostmi. Mnenja smo, da te skupnosti za področje zdravstva 
ni potrebno ustanavljati in enotno zdravstvo na nek način cepiti na dele. 

3. Predlagamo, da zakon opredeli neobvezno ustanavljanje medobčinskih 
zdravstvenih skupnosti. Le-te naj ustanavljajo po potrebi glede na posamezne 
skupne interese občine s samoupravnim sporazumevanjem. 

4. Nikakor se ne strinjamo z opredelitvijo, da bi na zbore izvajalcev med- 
občinskih zdravstvenih skupnosti in Zdravstvene skupnosti Slovenije pošiljale 
neposredno delegate posamezne zdravstvene, organizacije, kajti mesto uskla- 
jevanja vseh interesov na področju zdravstva morajo postati občinske zdrav- 
stvene skupnosti. Na ta način bi se posamezna zdravstvena organizacija preveč 
oddaljila od neposrednih interesov in dela občinskih zdravstvenih skupnosti, 
kjer imajo sedež te organizacije in za katere tudi v večini primerov opravljajo 
največ dela. Dobro pa bi bilo uzakoniti prakso, da prisostvuje zasedanju skup- 
ščine delegat ali delegacija tistih zdravstvenih organizacij, katerih vprašanja 
se obravnavajo. 

5. Zakon naj po možnosti opredeli tudi način dela delegatov, ki naj se 
pred sejami obvezno sestajajo z delegatsko bazo, po sejah pa ji poročajo, kar 
se sedaj večinoma ne dogaja. Dogaja pa se pogosto to, da delegati zastopajo 
iziključno samo svoja mnenja. 

6. Med zavarovanci je veliko nejasnosti in zadreg v zvezi s pravico do 
proste izbire zdravnika. Menimo, da je potrebno to pravico v zdravstvenem 
varstvu bolj jasno opredeliti. 

7. V zvezi z bolnišničnim zdravljenjem smo mnenja, da naj bi bil mini- 
malni pogoj za organiziranost. delavcev na tem področju nuđenje zdravstvenih 
storitev kirurgične, internistične in ginekološko-porodniške stroke, po potrebi 
in možnostih gravitacijskega območja pa tudi nuđenje zdravstvenih storitev 
drugih strok. 

Predsednica Silva Jereb i Besedo ima tovariš Jože Zupančič, delegat 
iz občine Tržič. Prosim! 
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Jože Zupančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Teze za osnutek zakona smo obravnavali na skupni seji obeh skupin 
delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, in 
sicer po posameznih poglavjih oziroma členih, zato ,so pripombe opredeljene 
k posameznim členom. 

K 2. členu: Definicija zdravstvenega varstva v tem členu ni sprejemljiva, 
saj je zdravstveno varstvo mnogo širše, kot je tu opredeljeno, nikakor pa ni 
samo izvrševanje zdravstvenih storitev. 

K 3. členu: Točneje naj se določi, katere so organizacije združenega dela, 
ki so z zakonom pooblaščene, da opravljajo zdravstvene dejavnosti. 

K 5. členu: Po dosedanjem besedilu je besedilo v nasprotju z 2. členom, 
če bo ostala predlagana definicija zdravstvenega varstva. Poleg tega bi moral 
ta člen še bolj poudariti obveznosti vseh občanov, da sami skrbijo za svoje 
zdravje in da ukrepajo za njegovo krepitev in ohranitev ter za preprečevanje 
obolenj ter poškodb. 

K 6. členu: Menimo, da dosedanje določilo ni primerno, ker zdravstvene 
storitve niso rezultat vloženega dela, kajti rezultat zdravljenja je zdravje. 
V istem členu v zadnjem odstavku, tako kot tudi v drugih členih, ki govore 
o obsegu in načinu uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev ter do so- 
cialne varnosti, naj bo predvsem poudarjeno, da se ta določa s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov. 

K 8. členu: Menimo, da mora za pravilno razumevanje smisla tega člena 
med besedo »neposredno« in v »krajevni skupnosti« odpasti vejica. Neposredna 
svobodna menjava dela se opravlja prav gotovo v krajevni skupnosti. 

K 9. členu: Drugi odstavek naj bo tako precizen, da bo jasno razvidno, 
da privatna praksa ni dovoljena, kolikor pa bi ostalo dosedanje besedilo, naj 
bi se glasilo takole: »Zdravstvenih storitev ni mogoče izvajati kot samostojno 
delo s sredstvi, ki so last občana.« 

K 11. členu: Besedilo je treba urediti s pravne, strani in konkretizirati, 
za katere zadeve gre in s katerimi zakoni se bodo urejale. 

K 15. členu: Pri naštevanju področij iz zdravstvenega varstva so izpadla 
zdravilišča. 

K 17. členu, drugi odstavek: Menimo, da ni potreben poseben zakon, pač 
pa sporazum o najnujnejših strokovnih delovnih materialih, tehničnih, var- 
nostnih, higienskih in drugih pogojih oziroma normativih. Te pogoje in norma- 
tive n^j uredijo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva enotno za vso 
Slovenijo z medsebojnim samoupravnim sporazumom. 

K 19. členu: V prvi alinei pod točko"a) je navedeno, da: »na osnovi veljavne 
medicinske doktrine samoupravno dogovorjeni normativi itd.« V osnutku se 
kasneje termin veljavna medicinska doktrina ne pojavlja več. Menimo, da bi 
bilo potrebno v tem zakonu opredeliti podrobneje, kaj je veljavna medicinska 
doktrina in kaj se pod tem terminom razume. 

K 20. členu: Predlagano besedilo sicer pravilno ugotavlja, da vire, osnove 
in merila določijo udeleženci s samoupravnim sporazumom o temeljih plana, 
ni pa navedeno oziroma določeno, da se pogoji za uveljavljanje in nivo, na 
katerem se bo zagotavljal del potreb in interesov po zdravstvenih storitvah, 
določajo s samoupravnim sporazumom o pravicah in obveznostih iz zdrav- 
stvenega varstva. 

K 22., 23. in 24. členu: Večkrat je omenjena vloga planiranja kot metode 
za urejanje medsebojnih razmerij med uporabniki in izvajalci zdravstvenega 
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varstva. Menimo, da bi moral zakon bolj konkretno in podrobno določiti ele- 
mente, ki naj bi jih vsebovali samoupravni sporazumi o temeljih planov zdrav- 
stvenega varstva na posameznih ravneh in v posameznih oblikah svobodne 
menjave dela. Zakon o zdravstvenem varstvu pa naj bi upošteval specifičnost 
planiranja na zdravstvenem področju. 

Poleg tega menimo, da se prvi in zadnji odstavek 24. člena smiselno po- 
navljata. V 24. členu se prav tako omenja pravica do proste izbire zdravnika. 
V praksi je v zvezi s tem še veliko nejasnosti. Predlagamo, da bi zakon to pra- 
vico bolj jasno opredelil in v zvezi s tem tudi določil pravice m obveznosti 
zdravstvenih organizacij in njihovih delavcev kot tudi uporabnikov zdravstve- 
nega varstva. _ >v 

K 29. in 30. členu: Ni dovolj razvidno, kako1 naj bi se uresničevala svobodna 
menjava dela v enotah občinskih zdravstvenih skupnostih in kakšna naj bi 
bila razmerja do svobodne menjave dela na ravni občinske zdravstvene skup- 
nosti. Menimo, da mora biti to predvideno, da ne bi svobodna menjava dela 
v enotah ogrožala solidarnosti na občinskih in drugih ravneh. Prav tako to ni 
opredeljeno med občinsko zdravstveno skupnostjo in temeljno skupnostjo. 

Postavlja se vprašanje realnosti ustanavljanja temeljnih in področnih skup- 
nosti ob enotah zdravstvenih skupnosti, ob svobodni menjavi dela v krajevni 
skupnosti in ob svobodni menjavi dela z neposrednim združevanjem dela m 
sredstev. 

K 31. členu: Soglašamo, da je v dosedanjih razmerah še potrebno združe- 
vanje občinskih zdravstvenih skupnosti zaradi skupnih problemov in interesov. 
Z vidika Gorenjske predlagamo, da teze sprejmejo termin regionalne zdrav- 
stvene skupnosti, ker vidimo pod tem pojmom zaokroženo teritorialno območje. 
Medobčinske skupnosti teritorialnega elementa ne vsebujejo. Menimo tudi, da 
je opredelitev, zakaj se občinske zdravstvene skupnosti združujejo, preozka. 

K 32. in 34. členu: Ne strinjamo se, da bi v tezah navedli, da zdravstvene 
delovne organizacije direktno delegirajo delegate v zbore izvajalcev legijske 
oziroma republiške skupščine zdravstvene skupnosti. 

To bi namreč omogočilo, da bi imeli izvajalci zdravstvenega varstva pre- 
vladujoč vpliv nad uporabniki. Prav tako se postavlja vprašanje, če bi bila 
taka opredelitev skladna z drugimi predpisi, ki urejajo delegiranje delegatov. 

K 41. členu: Predlagano besedilo je izredno nejasno. Menimo, da naj bo 
natančno opredeljena neposredna menjava dela, posebno ker je potrebno za- 
gotoviti, da ne bi prišle v njej do izraza privatnolastniške in monopolne ten- 
dence in da nikakor ne bi mogla iti na škodo uresničevanja zdravstvenih stori- 
tev, za kar združujejo porabniki svoja sredstva po načelu solidarnosti v zdrav- 
stveni skupnosti. O bistvenih vprašanjih svobodne menjave odločajo uporabniki 
in izvajalci neposredno. Menimo, da za to izraz »neposredna svobodna menjava 
dela« ni najbolj primeren. Predlagamo besedilo: »Svobodna menjava dela z 
neposrednim združevanjem dela in sredstev«. 

K 43. členu: Predvideva se, da naj bi svobodno menjavo dela uresničevali 
uporabniki in izvajalci tudi v krajevnih skupnostih. Ni nam jasno, glede na 
izvajanje svobodne menjave dela na drugih ravneh, v kakšnih organiziranih 
oblikah bi taka menjava lahko potekala. Zato naj bi določili vsaj osnovne 
usmeritve. 

K 44. in 48. členu. V četrtem odstavku se govori o solidarnostnem združe- 
vanju sredstev zaradi zagotovitve varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom. 
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Menimo, da je to besedilo pomanjkljivo kot tudi sicer določbe v drugih členih 
glede solidarnostnega združevanja sredstev. 

K 47. členu: Predlagano besedilo je v nasprotju s sedanjim samoupravnim 
sporazumom o pravicah in obveznostih iz enotnega programa zdravstvenega 
varstva v Socialistični republiki Sloveniji. Predlagamo, naj bi zakon samo 
opredelil ustrezne podlage za samoupravno urejanje pravic in obveznosti iz 
zdravstvenega varstva in družbenoekonomskih odnosov na načelih svobodne 
menjave dela. 

K 46. členu: Menimo, da besedilo prvega in drugega odstavka ni usklađe- 
no, ker delavci in drugi delovni ljudje v zdravstveni skupnosti vsem zagotav- 
ljajo sredstva za zdravstveno varstvo. 

K 49. členu. Predlagatelju postavljamo vprašanje, kako bo manjša organi- 
zacija združenega dela oziroma delavci v njej lahko zagotovila vse pravice, ki 
SO' navedene v tem členu. Prav tako seveda velja to tudi za nosilce samostojne- 
ga osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina občanov. 

K 51. členu: Nesmiselno je navajanje v zadnjem odstavku tega člena, da 
udeleženci samoupravnega sporazumevanja zagotavljajo materialni obseg pravic 
ter način v samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela in v temeljih 
planov. Denarna nadomestila se zagotavljajo samo s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih planov, nikakor pa ne s samoupravnimi sporazumi o svo- 
bodni menjavi dela. 

K 54. členu. Po predlaganem besedilu se posebne pravice zdravstvenega 
varstva za posebne skupine občanov širijo tudi na družinske člane borcev NOV. 
Menimo, da ta razširitev ni sprejemljiva. Kolikor predlagatelj vztraja pri tem, 
naj to širjenje pravic posebej obrazloži. 

K 55. členu: Menimo, da je v dosedanjem besedilu premalo obrazloženo, 
kaj je temeljna organizacija združenega dela v zdravstvu. Zato naj bi se 
podrobneje določili pogoji za ustanovitev temeljne organizacije v zdravstvu, 
prav tako pa tudi opredelila funkcija sestavljene organizacije zaradi specifič- 
nosti zdravstva. 

K 56. členu: Pri naštevanju področij, kjer delavci v zdravstvenih temeljnih 
organizacijah opravljajo storitve, so izpuščena zdravilišča. Prav tako menimo, 
da storitve na področju higiene, epidemiologije in socialne medicine spadajo 
v osnovno zdravstveno varstvo in ne pod ambulantno specialistično. 

K 60. členu: Besedilo zadnjega odstavka ni v skladu z določili zakona o 
združenem delu, ki takšno organizacijo združenega dela opredeljuje kot te- 
meljno organizacijo združenega dela. 

K 61. členu: Predlagano besedilo razumemo kot možnost, da se temeljna 
organizacija združenega dela zdravstvene dejavnosti lahko združi v delovno 
organizacijo materialne proizvodnje ali druge družbene dejavnosti. Menimo, 
da pri tem lahko nastopi vrsta organizacijskih in tehničnih problemov, pred- 
vsem pa strokovnih, zaradi odcepitve temeljne zdravstvene organizacije iz 
sestave delovne organizacije zdravstvene dejavnosti. Nastopa vprašanje hišnih 
obiskov, dežurne službe, nadomeščanja, dopustov in podobnega. Sicer pa me- 
nimo, da naj se o tej možnosti predvsem opredelijo uporabniki v organizacijah 
združenega dela materialne proizvodnje. 

K 64. členu. Mnenja smo, da naj bi bilo v bodoče za ustanovitev zdrav- 
stvene delovne organizacije potrebno tudi soglasje zdravstvene skupnosti in 
ne samo mnenje, kot je tu predlagano. 
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17. seja 253 

K 71. členu: Predlagamo, da bi zakon določil le načela za strokovno organi- 
ziranost zdravstvene dejavnosti ter pri tem poudaril vlogo in mesto osnovne 
zdravstvene dejavnosti ter opredelil njene temeljne naloge pri zagotavljanju 
zdravstvenega varstva. 

Določilo naj bi se, da osnovna zdravstvena dejavnost pomeni temelj celot- 
nemu zdravstvu. Poudarila naj bi se tudi vloga klinik in inštitutov kot stro- 
kovnega vrha v republiki. 

K 84. členu: Zakon naj bi predvidel obveznost delegatov — predstavnikov 
javnosti, da poročajo svoji bazi, ta pa naj obravnava poročilo delegata in mu 
tudi daje smernice za uresničevanje njegove delegatske funkcije. Dosedanja 
praksa namreč kaže, da ti predstavniki v javnosti ponavadi zastopajo le svoje 
mnenje, ker napotkov iz svoje baze nimajo. 

K 86. členu: »širši interesi« je preveč splošen pojem. 
K 87. členu: Postavljamo vprašanje, katere so zdravstvene organizacije, 

ki ne opravljajo zdravstvenih storitev. Ali so to temeljne organizacije vzdrže- 
valnih služb v Kliničnem centru in podobno? 

K 93., 94. in 95,- členu: V navedenih členih se govori o strokovno instruk- 
cijskem nadzorstvu, kakor tudi o zagotavljanju sredstev za to nadzorstvo. Pri- 
pominjamo, da kolikor se strokovno instrukcijsko nadzorstvo načrtuje in oprav- 
lja v določenem časovnem obdobju, je načrt že pobuda in republiški upravni 
organ za zdravstveno varstvo ga mora izvajati in tudi financirati. 

K 103. členu: Predlagatelj sicer pravilno določa, da so zdravstveni in drugi 
delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, za svoje delo odgovorni. Menimo, 
da bi morali določiti tudi, kakšna je odgovornost in komu so odgovorni. 

K 109. členu: Predlagatelj sicer pravilno določa, da delovni čas in poslovni 
čas zdravstvene organizacije določajo uporabniki in izvajalci. Pri tem pa je 
predlagano besedilo nejasno, ko' navaja, da delovni in poslovni čas uporabniki 
in izvajalci določajo tako, da zagotavljajo potrebam uporabnikov najlažjo do- 
stopnost. 

K 110. členu: Iz predlaganega besedila 3. odstavka je razvidno, da dežurno 
delo ni šteto kot delo v podaljšanem času, tako da se tudi v bodoče ne bo 
štelo v osnovo osebnega dohodka. 

Menimo, da s predlagano rešitvijo tudi v bodoče ne bi bil rešen problem 
dežurstva v zdravstvu. 

K členom od 112 do 120: Menimo, da te določbe v zvezi s strokovnimi na- 
slovi in specializacijo ne spadajo v ta zakon. Potrebno bi bilo le predvideti, da 
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva s samoupravnim sporazumom 
o kadrovski politiki in s sporazumevanjem v usmerjenem izobraževanju ure- 
dijo svojo aktivnost in sodelovanje na tem področju. Zakon naj bi predvidel 
intervencijske ukrepe državnih organov, če po samoupravni poti ne bi mogli 
zagotoviti pokritja kadrovskih potreb v osnovni zdravstveni dejavnosti, zlasti 
v manj razvitih območjih. 

Kolikor pa bo predlagatelj vztrajal pri svojih predlogih, naj se varianti 
v 114. in 115. členu črtata. 

Kazenske določbe so neustrezno prepisane iz starega zakona o zdravstve- 
nem varstvu. Prav tako bo potrebno zagotoviti v zakonu domicilni princip pri- 
padnosti prispevkov iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in iz 
osebnega dohodka delavcev v skladu s 115. členom ustave SRS. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Tone Pavliha iz ob- 
čine Litija je oddal pismeno razpravo. Glede na uvodni sporazum prosim, če 
bi tudi tovariš Pavliha povedal, za kaj v tem poročilu gre! Prosim! 

Tone Pavliha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na seji delegacije smo obravnavali predvsem problem zdravstvenega var- 
stva v domu onemoglih. To je v Domu Tišje. 

V domovih upokojencev in domovih za starejše občane je velika koncen- 
tracija starejših ljudi, ki zelo intenzivno rabijo zdravstveno varstvo. V Domu 
Tišje je povprečno 7,5 diagnosticiranih bolezni na enega člana domske skup- 
nosti. Podobna situacija je v vseh domovih za starejše občane. Praksa in raz- 
mere v domovih so narekovale vedno bolj okrepljeno zdravstveno službo, v 
našem primeru še celo specialistično psihiatrično službo. Kot rečeno, je vsako- 
dnevna praksa narekovala zdravstveno službo, organizirano v zavodu kot eno 
od zelo pomembnih dejavnosti doma. V Domu Tišje zaposlujejo 7 srednjih 
medicinskih sester, višjo glavno sestro, fizioterapevte in delovnega terapevta. 
Vsi ti delavci imajo sklenjeno delovno razmerje z Domom z vsemi pravicami in 
dolžnostmi, ki izhajajo iz delovnega razmerja, in niso delavci zdravstvenega 
doma ali katere druge organizacijske oblike, ki jih predlog zakona predvideva. 

Pri 185 članih domske skupnosti pogodbeno že 9 let sodeluje tudi psihi- 
atrična služba z dvema psihiatroma.' Psihiatra sta delavca Bolnice za psihia- 
trijo Ljubljana-Polje, ki delata v domu enkrat tedensko po 6 ur, en zdravnik 
splošne prakse pa dela v domu dvakrat tedensko po 6 ur. Zaposlen je v Zdrav- 
stvenem domu Domžale — TOZD Zdravstveno varstvo Litija. 

Zdravila, ki jih na recepte predpisujejo zdravniki, nabavljamo v lekarni 
v Litiji. Zaloga zdravil zadošča za približno en teden. 

Dom sprejema razmeroma težko bolne stare ljudi, ki prihajajo v glav- 
nem iz naslednjih razlogov: ,1. ker jim svojci zaradi bolezni ne morejo nuditi 
ustrezne nege, 2. ker zaradi splošne starostne oslabelosti in slabe fizične kon- 
dicije ne morejo več živeti v prejšnjem okolju, 3. ker jih bolnice odpuščajo za- 
radi prostorske stiske in rabijo boljšo nego, kot je laična, 4. ker zaradi sta- 
rostne demenence postane prejšnje okolje nevarno za starostnike in rabijo in- 
tenzivnejše varstvo, 5. ker v našem nekoliko specifičnem primeru sprejemamo 
tudi tiste psihiatrične bolnike, katerih zdravljenje je zaključeno in rabijo 
ustrezno psihiatrično medikamentozno terapijo, po kateri so vodljivi in nemo- 
teči, 6. zaradi različnih socialnih indikacij. 

Zaradi take populacije v domu opravljajo zdravstveni delavci tudi razme- 
roma zahtevne posege, kot so aspiracije, hranjenje po sondi, infuzije, katete- 
riziranje in podobno. 

Teze zakona o zdravstvenem varstvu nikjer jasno ne opredeljujejo zdrav- 
stvenega varstva v socialnih zavodih, kjer je v vseh domovih za stare ljudi 
v Socialistični republiki Sloveniji redno zaposlenih približno 250 medicinskih 
delavcev druge in tretje vrste in okrog 50 zdravnikov, ki pogodbeno delajo 
v teh zavodih. 

Sedanje organizacije zdravstvene službe v domovih ne bi kazalo bistveno 
spreminjati, saj se je do sedaj pokazala kot ustrezna za potrebe domov. Zato 
predlagamo, da se v 70. členu in ustrezno tudi v drugih členih vnese določilo, 
da zdravstveno varstvo opravljajo tudi delavci v zdravstvenih zavodih prek 
strokovnih zdravstvenih delavcev, ki pri njih združujejo svoje delo. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Tovariš 
Franc Skok, delegat iz Tolmina. Prosim! 

Franc Skok: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Posredoval bom nekatere pripombe in mnenja občinske Zdravstvene skupnosti 
Tolmin in skupine delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor občin in Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona o zdrav- 
stvenem varistvu s tezami. 

Iz tez za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu izhaja, da bo zakon vseboval 
osnove za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in 
izvajalci zdravstvenih storitev, ki v sedaj veljavnem zakonu niso zadovoljivo 
opredeljene. Če želimo, da bo novi zakon o zdravstvenem varstvu dejansko 
omogočil hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov in pospešil razvijanje 
svobodne menjave dela, bo potrebno dati občinski zdravstveni skupnosti tako 
mesto in vlogo, kot ji po zakonu o združenem delu in ustavi pripada. Določiti 
bi bilo potrebno, da je občinska zdravstvena (skupnost tisto mesto, kjer naj 
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev usklajujejo in uresničujejo svoje 
interese, kolikor jih ne uresničujejo že v temeljnih skupnostih in enotah. 
Ustrezno mesto in vlogo občinske zdravstvene skupnosti poudarjamo zato, ker 
je občinska zdravstvena skupnost vse do preteklega leta v svojem samouprav- 
nem razvoju močno zaostajala za drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi v občini in ker je regionalna zdravstvena skupnost predstavljala temelj 
v razvijanju družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenih storitev. 

Preteklo leto je bil storjen prvi korak k postopnemu uveljavljanju občinske 
zdravstvene skupnosti. Le-ta naj bi postala odgovorna za združevanje sredstev 
za zdravstveno varstvo, z svobodno menjavo dela, za usklajevanje interesov 
med uporabniki in izvajalci in sploh za razvijanje te pomembne družbene 
dejavnosti. Ta korak pa je seveda še veliko premajhen. Ce hočemo, da bo 
občinska zdravstvena skupnost začela samostojno izvajati svojo vlogo, tako kot 
jo izvajajo druge samoupravne interesne skupnosti v občini, potem ni dovolj, 
če je občinska zdravstvena skupnost odprla svoj tekoči račun, da ima svoje 
prihodke, da sama sklepa samoupravne sporazume o svobodni menjavi dela, 
da je sama odgovorna za usklajevanje prihodkov ter izdatkov in podobno. 
Za hitrejše razvijanje temeljnih funkcij občinske zdravstvene skupnosti bo 
nujno potrebno v večji meri upoštevati družbenoekonomske razmere v po- 
samezni občinski zdravstveni skupnosti. Ne da se kratko in malo prenašati 
nalog iz regionalne na občinsko zdravstveno skupnost. Potrebno bo proučiti 
vprašanje solidarnosti in še nekaterih drugih pomembnih prihodkov. 

Z uveljavljanjem samostojnosti občinske zdravstvene skupnosti se nekoliko 
drugače kot v regionalni skupnosti postavlja tudi vprašanje dohodkovnih po- 
gojev. Regionalna skupnost je bila že sama po sebi rizična skupnost. V taki 
širši skupnosti so se stroški in dohodki lažje izravnavali, medtem ko v vsaki 
občinski zdravstveni skupnosti to ni mogoče kar tako. Sistema financiranja ni 
mogoče kar preprosto presaditi iz regionalne skupnosti v občinsko, ker so druž- 
benoekonomske razmere v občinskih zdravstvenih skupnostih zelo različne. 
Zato trdimo, da je za krepitev samostojnosti občinskih zdravstvenih skupnosti 
tudi v dohodkovnem pogledu potrebno marsikaj spremeniti. 

Prispevki kmetov so majhni in pokrivajo pri nas v Tolminu komaj 27 od- 
stotkov stroškov za njihove zdravstvene storitve. Strulktura kmetov, ki jih je 



Zbor občin 

v občini 1100, je taka, da je 74 odstotkov kmetov starih nad 60 let in le 2 od- 
stotka pod 40 let. Poseben problem je s prispevki za zdravstveno varstvo upo- 
kojencev, s katerimi je občinska zdravstvena skupnost preteklo leto krila le 
71 odstotkov stroškov. za zdravstvene storitve upokojencem. Tako so znašali 
stroški za zdravljenje upokojencev kar 5.555.000 din več kot prihodki v ta na- 
men. Dejstvo je, da je v občini od vseh zavarovanih oseb kar 27,7 odstotka 
upokojencev, skupaj z njihovimi družinskimi" člani. Tolikšnega števila upoko- 
jencev, glede na vse zavarovane osebe, prav gotovo nima nobena občina v So- 
cialistični republiki Sloveniji. 

Glede na to, da je v občini sorazmerno malo aktivnih zavarovancev, le 
57 odstotkov vseh zavarovancev, je pokrivanje stroškov za zdravstveno varstvo 
upokojencev zelo težko, saj prideta le dva aktivna zavarovanca na enega upoko- 
jenca. Zato bi bilo prav, če bi zakon občinski zdravstveni skupnosti omogočil 
njeno polno uveljavitev, tako da bi lahko samostojno izvajala svoje samoupravne 
funkcije, prav tako pa je potrebno, da se ob tem pogovorimo tudi o družbeno- 
ekonomskih razmerah v posameznih občinskih zdravstvenih skupnostih in jim 
omogočimo, da bodo izvajale svobodno menjavo dela v približno enakih pogojih. 

Glede na vse to imamo pomisleke o tezi, ki določa, da se bodo udeleženci 
svobodne menjave dela morah obvezno združiti v regionalno zdravstveno skup- 
nost. Sodimo namreč, da bi vprašanje združevanja v regionalno zdravstveno 
skupnost zakon lahko prepustil občinski zdravstveni skupnosti, ki naj se o tem 
sam svobodno in samoupravno odloči. Vsebina sporazumov o združevanju v 
regionalno zdravstveno skupnost, ki bo rgotovo različna, bi morala biti odvisna 
od svobodne odločitve občinske zdravstvene skupnosti oziroma od udeležencev 
svobodne menjave dela. 

V predlogu za izdajo zakona je zapisano, da je regionalna zdravstvena 
skupnost mesto za sporazumevanje o storitvah specialističnega in bolnišničnega 
zdravstvenega varstva. Če -nameravamo razvijati občinsko zdravstveno skupnost 
v tej smeri, kot sem govoril, potem ne bi smeli z zakonom omejevati občinske 
zdravstvene skupnosti le na svobodno menjavo dela za potrebe osnovnega zdrav- 
stvenega varstva in lekarniške dejavnosti, pač pa bi jo bilo potrebno zadolžiti 
za vsa osnovna vprašanja zdravstvene politike, torej tudi za bolnišnično in spe- 
cialistično zdravstveno varstvo ter za področje socialne medicine in higiene. 
Udeleženci svobodne menjave dela pa naj se v skupščini občinske zdravstvene 
skupnosti sami opredelijo, katere od teh funkcij bodo opravljali v skupščini 
občinske zdravstvene skupnosti in katere v skupščini regionalne zdravstvene 
skupnosti. Občinska zdravstvena skupnost je bila več let le pritiklina regionalne 
zdravstvene skupnosti in bo ostala še naprej, če bo novi zakon dal občinski 
zdravstveni skupnosti preozek okvir za urejanje družbenoekonomskih odnosov 
v zdravstvu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Skok! 
Želi še kdo besedo? Prosim, tovarišica Slavica Robida, delegatka iz občine 

Bežigrad! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije, je na svojem sestanku dne 6. 4. obravnavala gradivo za 17. sejo Zbora 
občin in dala naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu: 
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1. Večji poudarek bi bilo treba dati celovitemu zdravstvenemu varstvu ob- 
čanov v krajevnih skupnostih — bivalno okolje — in v delovnih organizacijah 
— delovno okolje. 

2. S srednjeročno kadrovsko politiko in usmerjenim izobraževanjem bo 
treba določiti potrebe in razmerja med srednjim, višjim in visokim medicinskim 
kadrom, kajti vemo, da imamo poseben deficit zlasti pri srednjem negovalnem 
kadru. 

3. Proučiti bo treba, ali je potrebno ustanavljati zdravstveni center in s tem 
povečati že tako preobsežno administracijo v zdravstvu. 

4. Znano je zlorabljanje bolniškega staleža ter s tem v zvezi problematika 
pridobivanja dokumentacije. V kakšni zvezi sta svobodna izbira zdravnika in 
določitev izbranega zdravnika? Možnost večje izbire zdravnikov lahko pripelje 
do podaljševanja bolniškega staleža, zato bi morali zaostriti kontrolo nad zdrav- 
ljenjem. 

5. Ker je zdravstvo dejavnost posebnega družbenega pomena, bi morali v 
vseh socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah glede zasebne prakse 
uvesti enotna določila in kriterije. Neenotna politika je privedla do tega, da se 
nehote zadovoljujemo s tako imenovano črno prakso, proti kateri se sicer borimo, 
vendar naletimo pri tem na mnoge ovire. Zasebna praksa povečuje tudi socialno- 
ekonomske razlike, zato bi verjetno kazalo dolge čakalne dobe odpraviti tudi 
z boljšim nagrajevanjem medicinskega kadra. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovarišica Robidova. Še kdo želi 
besedo? Prosim, besedo ima tovariš Tone Krajne, delegat iz občine Maribor! 

Tone Krajne: Tovarišice in tovariši delegati! Javna razprava o pred- 
logu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami pri nas še ni končana 
in se sedaj prenaša v Mariboru v večje organizacije združenega dela in v neka- 
tere krajevne skupnosti, ker bi radi slišali, kaj menijo o zakonu poleg izvajalcev 
tudi uporabniki. ^ 

Pripombe k tezam, ki smo jih sprejeli v skupini delegatov za Zbor občin, 
pa so naslednje: 

1. Menimo, da bi morah načelno doseči dogovor med predlagatelji zakona 
in Zdravstveno skupnostjo SR Slovenije, katera vprašanja bo obravnaval zakon 
o zdravstvenem varstvu in kaj bo mogoče urejati z različnimi samoupravnimi 
sporazumi ter družbenimi dogovori. 

2. Menimo, da bi moral zakon urejati predvsem vprašanje družbeno zago- 
tovljenega obsega zdravstvenega varstva in najmanjšega obsega pravic s pod- 
ročja socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, v skladu s 58. in 231. 
členom ustave Socialistične republike Slovenije, nadalje načela organiziranja 
zdravstvenih skupnosti, v skladu s 70. členom ustave SR Slovenije, ter načela 
samoupravne organiziranosti zdravstvenih delovnih organizacij. 

Zakon naj bi opredelil le osnove za samoupravno urejanje odnosov ter do- 
ločil način intervencije državnih organov v primerih, ko po poti samoupravnega 
sporazumevanja ni mogoče zagotoviti družbenih interesov na področju zdrav- 
stvenega varstva. S samoupravnimi -sporazumi in družbenimi dogovori bi morali 
reševati predvsem vsa vprašanja v zvezi z zagotavljanjem pravic nad dogovor- 
jenim minimalnim obsegom, vprašanja delitve dela med zdravstvenimi delov- 
nimi organizacijami in zagotavljanja potrebnih znanstvenih kapacitet ter vsa 
vprašanja s področja kadrovske politike. 

17 
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3. V javni razpravi bi morali poleg zakona o zdravstvenem varstvu hkrati 
obravnavati tudi samoupravni sporazum o delitvi dela in samoupravni sporazum 
o kadrovski politiki. Vse te dokumente pa bo treba do priprave osnutka zakona 
medsebojno uskladiti in dopolniti. 

Teze zakona o zdravstvenem varstvu predvidevajo strokovno delitev dela, 
osnutek samoupravnega sporazuma o delitvi dela in izhodišča za samoupravno 
organiziranost zdravstva v Sloveniji pa le načelno nakazujejo delitev dela, 
medtem ko konkreten predlog še ni izdelan in manjkajo vse potrebne priloge. 
Zato bo treba do javne razprave o osnutku zakona pripraviti celovito gradivo 
ter poleg osnutka zaikona obenem dati -v obravnavo tudi druge samoupravne 
sporazume s področja zdravstvenega varstva. 

4. Družbeno ekonomski odnosi se po tezah uresničujejo kot svobodna me- 
njava dela med uporabniki in izvajalci neposredno, v krajevni skupnosti in prek 
zdravstvenih skupnosti s tem, da se primarne potrebe zadovoljujejo z neposredno 
menjavo dela. Le če strokovno-tehnološki, organizacijski in dohodkovni pogoji 
ne omogočajo neposrednega dogovarjanja, se menjava dela izvaja v »posrednih« 
oblikah. 

Sodimo, da se sporazumeva o menjavi dela predvsem tisti, ki tudi nepo- 
sredno zagotavlja sredstva za dogovorjeni program, zato ne vidimo razloga za 
prepletanje strokovno-tehnoloških, organizacijskih in dohodkovnih pogojev ter 
ravni sporazumevanja v menjavi dela. 

Prav tako ne gre prepletati strokovno-organizacijskih pogojev in dohod- 
kovnih možnosti oziroma solidarnosti. V nasprotju z načelom, da se solidarnost 
zagotavlja le pri dražjih oziroma bolj zahtevnih storitvah, je tudi v tezah opre- 
deljeni družbeno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva na podlagi vzajem- 
nosti in solidarnosti. Zajema le določene skupine populacije oziroma bolezni, ne 
pa denimo višje organizacije in strokovno zahtevnejše zdravstvene storitve. 

Zakon bo po našem mnenju vendarle moral natančneje opredeliti, katere 
pravice si zagotavljajo uporabniki neposredno in katere v zdravstveni skupnosti. 
Za vsako programiranje, bodisi v temeljnih organizacijah bodisi v zdravstvenih 
skupnostih, je nujno, da vemo, kaj bomo zajeli v program zdravstvenega varstva 
in koliko sredstev bo za to potrebnih. V tej zvezi je pomembno vprašanje, ali 
bosta zdravstveno varstvo in socialna varnost delavcev v zvezi z nesrečo pri delu 
in poklicno boleznijo bremenila v celoti temeljno organizacijo ali delovno orga- 
nizacijo. Ne more pa biti predmet dogovarjanja, kolikšen obseg varstva bo po- 
samezna delovna organizacija zagotavljala sama in koliko zdravstvena skupnost. 
Gre za to, da so pogoji dela v temeljnih organizacijah zelo različni in da le-te 
tudi različno skrbijo za varstvo pri delu. 

Posebno nejasno je opredeljena svobodna menjava dela v krajevnih skup- 
nostih. Postavlja se vprašanje, kako bo krajevna skupnost pridobivala sredstva 
za svobodno menjavo dela. Če jih bo pridobivala iz sredstev zdravstvene skup- 
nosti, se bo menjava dela lahko izvajala le v okviru enotno dogovorjenih iz- 
hodišč in sredstev. Nerazumljivo je določilo 30. teze, da se enota skupnosti in 
zdravstvena temeljna organizacija o svobodni menjavi dela dogovarjata v 
delavskem svetu te temeljne organizacije. 

5. Zdravstvene skupnosti bi bilo potrebno nekoliko jasneje opredeliti in 
predvsem konkretneje določiti njihove naloge. Gre zlasti za razmerja med ob- 
činskimi skupnostmi in njihovimi enotami in razmerja med regijskimi ter ob- 
činskimi skupnostmi. Iz 31. teze izhaja, da bi na ravni regije zagotavljali zdrav- 
stveno varstvo na višji organizacijski stopnji, to je bolnišnično varstvo, in ga 
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tudi solidarno pokrivali. Vemo pa, da so še sedaj tudi bolnišnično varstvo za- 
gotavljale občinske samoupravne interesne skupnosti in da regijska solidamos 
ne temelji le na bolnišničnem varstvu. . 

Naloge regionalnih oziroma medobčinskih zdravstvenih skupnosti bi morali 
jasneje opredeliti in oblikovati načela za solidarnostno prelivanje sredstev v 
regijah, tako kot je to storjeno za republiško solidarnost. 

6 Zakon bo moral določiti vire financiranja zdravstvenega varstva za 
vse kategorije zavarovancev in tudi predvideti intervencijske ukrepe družbeno- 
političnih skupnosti, če po poti sporazumevanja sredstva ne bodo zagotovljena. 

V tej zvezi se bo tudi treba odločiti, ali naj velja v zdravstvu še naprej 
sedežni princip zbiranja prispevkov ali pa bomo prešli na domicilni princip. 
Ce bo obveljalo drugo načelo, bo treba hkrati rešiti še vrsto vprašanj, kot je 
vprašanje zdravstvenega varstva upravičencev, ki niso prebivalci naše repub- 
like   družinski člani delavcev iz drugih republik, ter spremeniti nacm uve- 
ljavljanja pravic iz zdravstvenega varstva in s tem v zvezi tudi vse dosedanje 
evidence. Opozarjamo, da bo domicilni princip oteževal neposredno svobodno 
menjavo dela, ker bosta delavca v isti temeljni organizaciji uveljavljala zdrav- 
stveno varstvo v breme različnih skupnosti. 

7 Pri pripravi predlogov za samoupravno organiziranost zdravstva v Slo- 
veniji bi morali izhajati iz enotnega koncepta organiziranosti zdravstva v 
Sloveniji. Analiza dosedanjih organizacijskih dosežkov je pokazala, da na po- 
dročju zdravstvenega varstva nismo uspeli izdelati skupne ^strategije razvoja 
samoupravne organiziranosti. To je bilo mogoče opaziti že pri formiranju 
temeljnih organizacij v zdravstvu. , 

8. Zakon bi moral določiti osnovna načela za formiranje temeljnih organi- 
zacij v zdravstvu, ker gre za dejavnost posebnega družbenega pomena. Pred- 
vsem bi morali poudariti večjo in boljšo funkcionalno povezanost služb, ki 
tvorijo delovno celoto, ter konkretizirati pogoje za formiranje temeljnih organi-^ 
zacij v zdravstvu po 320. členu zakona o združenem delu. 

9. Teze zakona predvidevajo vse možne oblike povezovanja zdravstvenih 
in delovnih organizacij, ki jih pozna zakon o združenem delu, pri tem pa zelo 
nejasno opredeljujejo temeljne organizacije v zdravstvu, še bolj nedorečena 
in nejasna pa so določila o zdravstvenih delovnih organizacijah. 

Funkcija zdravstvenega centra je v VIII. poglavju tez samo nakazana, med- 
tem ko so naloge sestavljene organizacije združenega dela opredeljene v VI. po- 
glavju tez. Vse to dokazuje, da še nimamo izdelanega osnovnega koncepta 
organizacije zdravstva v Sloveniji. 

10. Opredelitev kliničnega zdravstvenega varstva iz četrte točke 56. teze 
terja delitev dela tako med zdravstvenimi delovnimi organizacijami v Sloveniji 
kot tudi v okviru sedanjih klinik. Klinike in inštituti so po dosedanji zakonski 
ureditvi predstavljali učno bazo medicinske fakultete ali dragih visokošolskih 
ustanov. 

Menimo, da je taka ureditev ustrezna, ker se na ta način klinike in inštituti 
povezujejo z medicinsko fakulteto pri opravljanju učnih in znanstveno-i azisko- 
valnih nalog. Ta povezava pa ni potrebna samo glede na nuđenje kliničnih 
zdravstvenih storitev, ki jih je v okviru klinik in inštitutov mogoče opravljati 
le na podlagi najzahtevnejših strokovno-tehnoloških in organizacijskih po- 
gojev dela v povezavi s pedagoško in znanstveno raziskovalno dejavnostjo v 
okviru ustrezne visoke šole in jih zato ne morejo opravljati delavci drugih 
zdravstvenih delovnih organizacij, kot to opredeljujejo teze zakona. 
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Menimo, da je treba učno bazo medicinske fakultete širiti in ne ožiti ter 
na ta način študentom medicine nuditi poleg teoretičnega tudi čim več praktič- 
nega znanja in izkušenj pri delu z bolniki. Le na ta način bo lahko medicinska 
fakulteta uspešno vzgajala zdravnike za opravljanje njihovih nalog, predvsem 
v okviru osnovnega zdravstvenega varstva. 

11. Delitev dela je mogoče in potrebno opraviti ne glede na definicijo kli- 
nike in inštituta; opravljena mora biti med kliničnim centrom, posameznimi 
klinikami, bolnišnicami in zdravstvenimi delovnimi organizacijami do zadnje 
organizacijske enote v zdravstvu. Posebej pa morajo biti opredeljeni odnos in 
obveznosti zdravstvenih delovnih organizacij do medicinske fakultete in ostalih 
zdravstvenih šol v Sloveniji. 

12. Specialnih zavodov po našem mnenju ni mogoče istovetiti s klinikami 
in inštituti. Značilno za specialne zavode je, da opravljajo naloge zdravstvenega 
varstva le za posamezne vrste obolenj, ne pa da opravljajo visoko zahtevne kli- 
nične storitve. 

13. Posebno pozornost bo treba posvetiti določilu tez, da se sedanje obratne 
ambulante lahko organizirajo kot temeljne organizacije združenega dela v okviru 
delavnih organizacij. Predvsem bo treba proučiti možnost, kako tudi take temelj- 
ne organizacije povezati z zdravstveno službo na določenem teritoriju in jih 
vključiti pri nuđenju obveznega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Urediti 
bo treba tudi odnose med temi temeljnimi organizacijami in dispanzerji za 
medicino dela ter službami za medicino dela pri Zavodu za socialno medicino 
in higieno. 

^ 14. V tezah zasledimo tudi določeno pravno nedoslednost. Na eni strani se 
srečujemo z določili, da zdravstveno organizacijo lahko ustanovi organizacija 
združenega dela, da je lahko zdravstvena temeljna organizacija združenega dela 
v organizaciji združenega dela, ki ni zdravstvena in da se zdravstveni delavci 
lahko organizirajo v temeljne organizacije v nezdravstveni organizaciji zdru- 
ženega dela. Na drugi strani pa so določila, ki določajo, da mora zdravstveni 
dom imeti medicino dela — tako je navedeno v 71. členu, da se temeljna organi- 
zacija združenega dela pod določenimi pogoji ne more izločiti iz zdravstvene 
delovne organizacije — 67. člen, itd. Ocenjujemo, da je predvidena na osnovi 
novega zakona določena širina, 'ki pušča večji manevrski prostor za urejanje 
zadev posebnega družbenega pomena, vendar pa smo mnenja, da je vendarle 
boljše imeti čimbolj enotno in funkcionalno uspešno organizacijo zdravstvene 
službe. 

15. Vprašanje delovnega časa v zdravstvu je, glede na določila novega za- 
kona o delovnih razmerjih, pravno povsem neurejeno. Očitno je, da tudi z re- 
organizacijo dela v okviru zdravstvenih delovnih organizacij ni mogoče zago- 
toviti zdravstvenim delavcem 42-urnega delavnika. Menimo, da bi moral, glede 
na 82. člen zakona o delovnih razmerjih, zakon o zdravstvenem varstvu opre- 
deliti specifične pogoje dela v zdravstvu — predvsem glede dežurstva, ter pred- 
videti možnost opravljanja dopolnilnega dela tudi več kot 12 ur na teden v pri- 
merih, ko zaposlitev zdravstvenih delavcev ni mogoča. 

Potrebno bi bilo določiti postopen prehod na delo v dveh izmenah, kjer so 
za to dani pogoji, medtem ko bo treba še vnaprej predvidevati dežurstvo kot 
posebno obliko dela, predvsem v nočnem času. Jasno bo treba tudi določiti, 
kakšne pravice gredo delavcem iz naslova takšnega dela. 

Zaradi zakonske neurejenosti delovnega časa v zdravstvu predlagamo, da 
bi ta vprašanja rešili še pred sprejetjem novega zakona o zdravstvenem varstvu. 
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Nekateri konkretni predlogi rešitev so bili pristojnim organom že posredovani 
v anketi, M so jo opravile zdravstvene delovne organizacije, nekatere pobude 
pa so bile sprejete tudi v razpravah v okviru sindikata zdravstvenih delavcev. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati k tej 
točki dnevnega reda? (Ne.) Iz dosedanjih razprav lahko vidimo, da je bil bolj 
ali manj povsod dan poudarek približno istim vprašanjem zdravstvenega var- 
stva. Le-ta so zajeta v predlogu sklepov, ki ste ga dobili v pismeni obliki. 

Da bi skupini delegatov olajšali delo pri pripravi predloga sklepov, spra- 
šujem tole: Ali ta delovna skupina lahko šteje, da pristajate na formulacijo v 
predlogu sklepov, da naj se posamezna vprašanja proučijo, tudi v primerih, ko 
ste izrecno nasprotovali posameznim zakonskim rešitvam? Treba je namreč upo- 
števati, da bo predlagatelj moral ponovno skrbno pretehtati argumente za ali 
proti posameznim rešitvam in predlagati tiste, ki so usklajene s sistemom in ki 
dolgoročno zagotavljajo učinkovitost zdravstvenega varstva. 

5. točka v predlogu sklepov govori o tem, da naj predlagatelj upošteva pri 
pripravi osnutka zakona tudi vse pripombe, ki so bile dane v razpravah v de- 
lovnih telesih in na seji zbora. Zato delovni skupini predloga sklepov ne bo 
potrebno razširjati. 

Končno tudi predlagam, da skupino delegatov razširimo še z delegatom iz 
Tržiča tovarišem Jožetom Zupančičem. Slišali ste, da so se v Tržiču temeljito 
pripravili na sprejemanje tega zakona, zato bi bilo najbrž koristno, če bi tudi 
tovariš Zupančič sodeloval v tej skupini, ki jo sestavljajo še tovariši: Horvat, 
Mrgole, Bernard. Se s tem strinjate? (Delegati se strinjajo.) 

Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
to-čko dnevnega reda. Prosim delovno skupino, da se sestane, da bi proučila da- 
našnjo razpravo in predlagala zboru morebitne spremembe ali dopolnitve pred- 
loženega sklepa. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o kulturnih skupnostih, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dušana Tomšeta, 
svetovalca predsednika Republiškega komiteja za kulturo. 

Želi predstavnik, predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Dušan Toanše! 

Dušan Tomše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V dosedanjih razpravah o predlogu za izdajo zakona o kulturnih skupnostih je 
bil predlagatelj opozorjen na vrsto pomanjkljivosti, neustreznih definicij, dilem 
in odprtih vprašanj, ki jih vsebuje zakon. Ne da bi skušali v teh kratkih uvodnih 
besedah odgovoriti na vse dane pripombe — to more celovito samo osnutek 
zakona, menimo, da je vendarle potrebno pojasniti nekatere posebnosti. 

S tem zakonom predlagatelj ne poskuša zakonsko urejati celotnega področja 
kulturnih dejavnosti niti vseh družbenoekonomskih odnosov, ki nastajajo na 
področju posameznih kulturnih dejavnosti, pač pa le tista vprašanja, ki so skupna 
vsem tem področjem. To pomeni, da bodo ali so že posebnosti, ki nastajajo v 
družbenoekonomskih odnosih na posameznih področjih kulturnih dejavnosti, 
predmet zakonskega urejanja v posebnih, tako imenovanih materialnih zakonih, 
na primer zakonih o založništvu, knjižničarstvu, odrski kulturni dejavnosti in 
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o posredovanju kulturnih prireditev, v filmski dejavnosti, naravni in kulturni 
dediščini, o muzejski in galerijski dejavnosti itd. Nekatere določbe v predlogu 
za izdajo zakona opredeljujejo skupne odnose in so v tem zakonu le zato, da je 
na enem mestu opredeljeno, kaj vse velja v zakonskem smislu za kulturno 
dejavnost. Vse druge določbe pa so vsebinsko usmerjene predvsem v urejanje 
odnosov svobodne menjave dela, ki jo uresničujejo delavci, delovni ljudje in 
občani neposredno ali v oziroma po samoupravnih interesnih kulturnih skupno- 
stih. Od tod nemara občutek nekaterih razpravljalcev, da se predlog za izdajo 
zakona vse preveč ukvarja s samoupravno interesno' organiziranostjo, da je torej 
več govora o oblikah in manj o vsebini omenjenih odnosov. 

Druga pomembna pripomba izvira iz bojazni, da bi zakon povzročil preti- 
rano razdrobljenost samoupravnih interesnih organizacijskih oblik, predvsem 
zaradi tega, ker ni jasno, katere naj bodo obvezne in katere neobvezne. Predla- 
gatelj pojmuje kot obvezne tele organizacijske oblike: občinske, mestne oziroma 
obalno, posebne in republiško kulturno skupnost. Vse druge oblike naj bi bile 
neobvezne. Reči je treba, da tudi s sprejetjem predloga za izdajo tega zakona 
razprava o tem ni in ne bo zaključena, saj bo temelje rešitev tega in še neka- 
terih drugih vprašanj postavil zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
To še posebej velja za določbe o virih interesnih sukpnostih. Kar zadeva vire, 
boste verjetno sprejeli podobno stališče, kot dne 27. februarja letos ob obrav- 
navi predlogov za izdajo zakonov o raziskovalnih, izobraževalnih, telesnokultur- 
nih in še nekaterih drugih skupnostih, da naj bodo namreč viri določeni z zako- 
nom, osnove in merila pa s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov. 

O vseh predlogih in pripombah, danih na regijskih in drugih posvetih ter v 
Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije, pa je mogoče reči le to, da jih bo pred- 
lagatelj proučil in upošteval pri pripravi besedila zakonskega osnutka. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa, tovariš Tomše! Predlog za izdajo 
zakona ste prejeli. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za narodnosti 
in Zakonodajno pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij poročila še ustno dopolniti? Prosim, 
besedo ima tovarišica Kristina Šmid, poročevalka odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj našega zbora! 

Kristina Smid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko je Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj razpravljal o predlogu za 
izdajo zakona o kulturnih skupnostih, je izhajal iz ocene skladnosti rešitev v 
predloženem aktu z določili ustave in zakona o združenem delu ter omutka za- 
kona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

V načelni razpravi je Odbor izoblikoval vsebinska stališča do predloga za 
izdajo zakona o kulturnih skupnostih, ki so se povsem-ujemala z ugotovitvami 
delovnih teles in zborov Republiške skupščine, sprejetimi dne 27. 2. 1979 kot 
»-Stališča, mnenja in predlogi« ob obravnavi predlogov za izdajo zakonov o 
izobraževalnih skupnostih, raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupno- 
stih, skupnostih socialnega varstva, socialnem skrbstvu, družbenem varstvu 
otrok, skupnostih otroškega varstva ter o telesnokulturnih skupostih. Zato je 
Odbor tudi sklenil predlagati zboru, da obveže predlagatelja, naj pri pripravi 
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osnutka zakona o kulturnih skupnostih upošteva v celoti ta skupščinski do- 
kument. 

Odbor je kritično ocenil tudi sedanje stanje na področju samoupravne inte- 
resne organiziranosti kulturnih dejavnosti po zakonu o kulturnih skupnostih 
iz leta 1974. Menil je, da bi moral predlagatelj predložiti temeljitejšo oceno 
stanja in razlogov, ki zavirajo uresničevanje ustavnih načel na področju samo- 
upravne organiziranosti kulture. 

Na področju kulture so še vedno prisotni elementi proračunske miselnosti, 
zaradi česar se tudi ne morejo dovolj uveljaviti novi družbenoekonomski odnosi. 
Vse prepočasi se na področju kulture uveljavlja svobodna menjava dela na 
podlagi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja. Organizacije zdru- 
ženega dela s področja kulture prav tako pogosto kasnijo s programi in plani- 
ranjem, pa tudi kriterijev za oblikovanje cen storitev marsikje še niso izobli- 
kovali. 

Vse te in še mnoge druge slabosti in pomanjkljivosti, na katere opozarja 
tudi predlagatelj v poglavju »Ocena družbenoekonomskih odnosov in samo- 
upravne organiziranosti na področju kulture«, bo treba po mnenju Odbora bolj 
upoštevati pri konkretizaciji predlaganih temeljnih rešitev v zakonu. Tako kot 
so namreč opredeljeni v predlogu za izdajo zakona temelji družbenoekonomski 
odnosov, subjekti svobodne menjave dela, oblike samoupravne organiziranosti 
in tako dalje, ne prihajata do izraza realnost in specifika kulturnega pod- 
ročja. Prav v zvezi z opredeljevanjem številnih oblik uresničevanja svobodne 
menjave dela so bili v Odboru izraženi pomisleki o smotrnosti tolikšne razveja- 
nosti oblik in ravni samoupravne organiziranosti. 

Tehtne pripombe so imeli člani Odbora tudi v zvezi z opredeljevanjem 
vsebine nalog, ki se uresničujejo v posameznih oblikah in na posameznih rav- 
neh samoupravne interesne organiziranosti kulture, kjer prihaja do prekriva- 
nja, netočnosti in ponavljanj, pri nekaterih predvidenih oblikah samoupravne 
organiziranosti pa manjka temeljni aruzoenoekonomski odnos. 

Odbor se je zavzel, da bo moral osnutek zakona natančno opredeliti tudi 
vse komponente skupnega programa kot osnovo za združevanje sredstev za 
oblikovanje enotne nacionalne kulturne politike, s tem v zvezi pa opredeliti 
tudi funkcijo Republiške kulturne skupnosti. 

Zato je Odbor, glede na vse izrečene pripombe, sklenil predlagati zboru, 
da naj sicer sprejme predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih, vendar 
pa naj predlagatelja hkrati obveže, da bo do osnutka zakona razrešil vse šte- 
vilne dileme, nejasnosti, odprta vprašanja, kakor tudi odpravil terminološke 
in druge neusklajenosti, na kar je bilo v razpravi še posebej opozorjeno. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo od poročevalcev 
besedo? (Ne.) . 

Tudi pri tej točki dnevnega reda ste prejeli na klop predlog sklepa, ki je 
bil pripravljen na podlagi dosedanjih razprav o predlogu za izdajo zakona v de- 
lovnih telesih Skupščine in Zbora. Zboru predlagam, da tudi tokrat imenuje 
skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo ter po potrebi predlagala spre- 
membe oziroma dopolnitve predloženega sklepa. 

V delovno skupino predlagam naslednje tovariše: Manka Golarja, delegata 
iz Gornje Radgone, Gorazda Marinčka, delegata iz Ljubljane in Janeza Ocepka, 
delegata iz Trbovelj. Ker se z omenjenimi tovariši nisem utegnila predhodno 
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dogovoriti, če soglašajo z imenovanjem v delovno skupino, prosim, da sedaj 
povedo svoje mnenje. Tovariš Golar, se strinjate? (Ne.) Bi morda kot član sku- 
pine^ sodeloval tovariš Milan Humar iz Nove 'Gorice? Se strinjate? (Da.) To- 
variš Martinček, se strinjate? (Da.) Tovariš Ocepek, se tudi vi strinjate? (Da.) 

Predlagam delovno skupino v sestavi: tovariš Gorazd Marinček, tovariš 
Janez Ocepek in tovariš Milan Humar. 

Kdor je za tako oblikovano delovno skupino, naj prosim glasuje! (52 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval skupino delegatov. 
Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 

riš Jože Sedelšak, delegat z Raven na Koroškem! 

Jože Sedelšak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skupini delegatov za delegiranje delegatov za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije smo skupaj z Izvršilnim odborom Kulturne skupnosti občine Ravne 
na Koroškem med drugim obravnavali tudi predlog za izdajo zakona o kultur- 
nih skupnostih. V zvezi s tem so bila sprejeta naslednja stališča: 

Delegati iz občine Ravne na Koroškem v celoti podpiramo prizadevanje 
predlagatelja o sistemskem reševanju kulture, kot je predvideno v predlogu za- 
kona o kulturnih skupnostih. Zakon nedvomno prinaša novost, ko skuša zago- 
toviti večjo družbeno odgovornost pri reševanju vseh aktualnih vprašanj kul- 
turnega razvoja samoupravnih organizacij v krajevni skupnosti, občini in re- 
publiki. 

Zakon vpeljuje poleg sedanje organiziranosti kulturnih skupnosti še ne- 
katere nove organizacijske oblike, kot so: kulturne skupnosti sedanjega tipa, 
temeljne skupnosti, občinske kulturne skupnosti, enote občinske kulturne skup- 
nosti, medobčinske zveze kulturnih skupnosti ter posebne kulturne skupnosti po 
posameznih področjih. Vse te organizacijske oblike so sicer potrebne za samo- 
upravno organiziranost kulture in v nekaterih primerih celo nujne, vendar 
so njihove naloge in pristojnosti, kakor tudi delegatska razmerja v zakonu 
nejasno definirani. Zakon ne predvideva, katere od teh organizacijskih oblik 
bo obvezno ustanoviti in katere bodo člani ustanavljali po svoji volji. Pristoj- 
nosti so še nedorečene in ravno zaradi tega obstaja bojazen, da bi takšna ne- 
jasna opredelitev organizacijskih oblik kulturnih skupnosti prinesla veliko 
zmedo v delovanje kulturnih skupnosti, tako v občini kot v regiji in v re- 
publiki. 

Zakon ne prinaša konkretnejših rešitev o Skupnih osnovah svobodne me- 
nJaye dela, prav tako tudi ne določa virov za združevanje sredstev, temveč pre- 
pušča njihovo določanje samoupravnemu sporazumevanju, kar je povsem v 
nasprotju z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Zakon opredeljuje subjekte svobodne menjave dela kot ustvarjalce vrednot 
in izvajalce storitev. Takšna delitev je nesmiselna. Ze sedaj smo poklicne kul- 
turne ustanove, najrazličnejša kulturna društva in njihova združenja oprede- 
ljevali kot nosilce kulturnega ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja kul- 
turnih vrednot. Tudi pri tem družbeno potrebnem delu gre za oblike svobodne 
menjave dela. Vendar so ti normativi v predlogu zakona dokaj slabo obdelani. 

Zakon nikjer ne omenja funkcij nalog dosedanjih izvršnih odborov in dru- 
gih organov kulturnih skupnosti. Tudi vprašanje izvršilnih nalog v vseh organi- 
zacijskih oblikah kulturnih skupnosti je nedorečeno, s tem v zvezi pa tudi vpra- 
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sanja stvarne pristojnosti, načina reševanja sporov in drugih usklajevalnih po- 
stopkov. . . .... ■ 

Tudi naloge strokovnih služb so premalo precizirane in bi morale biti vsaj 
v načelu opredeljene ne glede na to, da jih kulturne skupnosti natančneje dolo- 
čajo v svojih samoupravnih aktih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Gorazd Ma- 
rinček, delegat iz Ljubljane! 

Gorazd Marin ček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljana in Komite^ za družbene 
dejavnosti so ob obravnavi predloga za izdajo zakona o kulturni dejavnosti spre- 
jeli naslednje pripombe in predloge. 

1. Predlog osnutka zakona o kulturnih skupnostih naj bo napisan tako, 
da bo nazorno prikazoval spremembe starega zakona, z obrazložitvijo, kaj je 
zastarelo in neuporabno, na katerih izkušnjah se gradi naprej in katere so de- 
janske novosti. n . . ,. 

2. Upoštevati je treba specifičnost kulturnega področja in iz tega tudi 
izhajati, ne pa le prenašati splošna načela bodisi iz ustave, zakona o združenem 
delu ali iz osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. V na- 
sprotnem primeru namreč lahko pride do reproduciranja in mehaničnega uve- 
li avli anj a različnih organizacijskih oblik namesto resničnih interesov za razvoj 
kulture kot neločljive sestavine življenja delovnih ljudi in občanov To se zlasti 
odraža na primer pri zahtevi po uveljavitvi dvodomnosti, glede katere je 
vprašljivo, če je vedno možna oziroma utemeljena, kot na primer na področju 
varstva kulturne dediščine, kjer gre za splošen interes, nadalje v obcmah, kjer 
skoraj ni poklicnih izvajalcev in podobno. 

3. Oblike samoupravne organiziranosti so slabo opredeljene, kar še posebej 
velja za enote in posebne skupnosti, nadalje so nejasna razmerja med njimi, 
nedosledno pa so opredeljeni tudi subjekti svobodne menjave dela v neposredni 
menjavi ter v menjavi v ali prek interesnih skupnosti, zato večkrat tudi niso 
iasna razmerja med uporabniki in izvajalci. Oblike samoupravne organizirano- 
sti so ponujene kot možnost, ikar pomeni, da bo treba šele v neposredni praksi 
ugotoviti, ali jih kaže uveljavljati ali ne. Tako pa nastajajo dileme, ali bo 
tako zasnovan zakon prispeval k napredku samoupravne organiziranosti na 
tem področju? 

4. Treba bo tudi jasneje opredeliti sestavine samoupravnih sporazumov o 
ustanavljanju enot, temeljnih in posebnih ter drugih skupnosti, nadalje oblike 
svobodne menjave dela ter osnove združevanja sredstev. 

5. Strokovne službe so le omenjene in nastaja vprašanje, ali je to dovolj, 
zlasti z vidika različnih obveznosti, ki jih samoupravnim interesnim skupnostim, 
poleg strokovnih opravil, kot so analize, priprave gradiv in podobno, nalagajo 
razni predpisi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Metod 
Malovrh, delegat iz občine Zagorje ob Savi! 

Metod Malovrh: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Imamo samo nekatere manjše pripoimbe k načelom zakona m poglavitnim 
rešitvam. 
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Točka 19. naj se dopolni, in sicer takole: 
Naloge kulturne skupnosti Slovenije je treba razširiti in dopolniti. Kultur- 

na skupnost Slovenije mora biti tudi usklajevalec in usmerjevalec dela občin- 
skih in posebnih kulturnih skupnosti. Ugotavljamo, da zaradi slabe kadrovske 
zasedbe v občinah ni mogoče izdelati in sprejeti meril in osnov svobodne me- 
njave dela. Občinske kulturne skupnosti, zlasti v manjših občinah, še ne bodo 
kmalu usposobljene za takšno delo. Pri tem jim bo morala Kulturna skupnost 
Slovenije odločno pomagati; strokovne službe s pripravo osnutkov in usklaje- 
vanjem med občinami, Skupščina Kulturne skupnosti pa s sprejemanjem osnov 
oziroma standardov, meril in cen. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Malovrh! Zeli še kdo 
besedo k tej točki dnevnega reda? 

Ze sami razpravljalci ste ugotavljali, da ni takšnih pripomb, ki bi zahte- 
vale dopolnitev ali spremembo sklepa. Ali glede na to menite, da se mora 
skupina delegatov sestati ali pa to ni potrebno? (Ni potrebno.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme sklep, ki vam je bil 
danes predložen v pismeni obliki. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. ' 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dušana Tomšeta, 
svetovalca predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Zeli tovariš Dušan 
Tomše besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca Odbora in Komisije po- 
ročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Niko Šuštaršič, delegat iz Črnomlja. Prosim! 

Niko Šuštaršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da posredujem k predlogu za izdajo zakona o odrski kultur- 
ni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev predloge in pripombe sku- 
pine delegatov za Zbor občin iz občine Črnomelj ter Izvršnega odbora Občinske 
kulturne skupnosti iz Črnomlja. V razpravi o posameznih tezah smo oblikovali 
dve pripombi: 

1. K 3. točki IV. poglavja: Umetniškim in vsem drugim delavcem na pod- 
ročju gledališča, glasbe, plesa in posredovanja kulturnih prireditev je naložena 
obveznost, da svoje ustvarjalne sposobnosti udejanjajo tudi pri filmu, na radiu 
in televiziji ter med ljubitelji posameznih zvrsti umetnosti. 

Predlagamo, da še navedenim obveznostim doda tudi dolžnost umetniških 
in drugih delavcev, da se aktivno vključujejo tudi v izobraževalni proces v 
okviru umetnostne vzgoje v osnovnih, srednjih in visokih šolah. Takšno vklju- 
čevanje zahteva novi koncept umetnostne vzgoje v usmerjenem izobraževanju, 
predvsem v drugem polletju drugega letnika, ko predvideva neposredno vklju- 
čevanje umetnikov s posameznih področij v učni proces. Menimo, da bi takšna 



17. seja 
267 

določba zakona lahko bistveno prispevala k izenačevanju pogojev in kvaliteti 
umetnostne vzgoje v odročnejših predelih naše republike. 

2. Točka 8 vsebuje načelo o enaki dostopnosti kulturnih dobrin. Sodimos 
da bi bilo treba že v načelih zakona jasno zapisati, da so kulturne stvaritve po 
načeloma enakimi pogoji dosegljive vsem delovnim ljudem in občanom ne glede 
na krajevno oddaljenost. Gre za obliko solidarnosti, ki bi jo konkretizirali v 
okviru Kulturne skupnosti Slovenije. Razmere na področju politike gostovanj 
se v zadnjih letih sicer izboljšujejo, vendar so področja, ki nimajo lastnih ku - 
tumoumetniških ustanov, predvsem v manj razvitih predelih, v neenakoprav- 
nem položaju z drugimi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Prosim, tovariš Metod Malovrh, delegat iz 
Zagorja ob Savi! 

Metod Malovrh: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlagamo, da se k prvemu odstavku 2. teze na strani 4 doda nova tretja 
alinea, ki naj bi se glasila: -kulturni domovi-. . 

S pripravo zakona o odrski kulturni dejavnosti m o posredovanju kultur- 
nih prireditev se odločamo za alternativo, da s posebnimi zakoni m ne z enotnim 
zakonom ureiamo posamezne zvrsti kulturnega delovanja. Zato si bo treba pri- 
zadevaj da bi s posebnimi zakoni zajeli čimveč, če že ne vseh zvrsti kulturnega 

Po občinah v Sloveniji deluje mnogo kulturnih domov, ki posredujejo 
dramske, lutkovne, baletne in filmske kulturne prireditve. Kulturni domovi 
niso zajeti niti v prvi niti v drugi alinei druge teze. Lahko bi sicer bili z j 
v prvi alinei, če bi za besedo -uprizarjanje« dodali se »posredovanje«, vendar 
sodimo, da je primerneje, če to zapišemo v posebno alineo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo razpravljati o tej točki? Tova- 
rišica Slavica Robida, delegatka iz Ljubljane-Bežigrad! 

Sla vica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. K tej točki smo na seji naše skupine delegatov dali naslednji predlog. 

Opaziti je, da je med rednimi obiskovalci gledališč premalo mladine. Raz- 
logi za tako stanje so po eni strani prepozno seznanjanje z odrsko umetnostjo 
ter na drugi strani izbor del, ki ne upošteva del sodobnih avtorjev. Mislimo, 
da se človekov interes začne razvijati že v rani mladosti. Današnja mladina, 
posebno na podeželju, skorajda nima možnosti, vključiti se v kulturne tokove. 
Mačehovski odnos do Talij inih hramov, še posebno pa do otrokom tako pri- 
ljubljenega lutkovnega gledališča, privede le do individualnega zadovoljstva 
otroka ob gledanju nesinhroniziranih, uvoženih televizijskih risank Vključe- 
vanje obiskov kulturnih prireditev v program dela vzgojno-varstvenih ustanov, 
osnovnih šol in drugih stopenj izobraževalnega procesa, spodbudi v človeku 
interes za stalno spremljanje in kolektivno doživljanje kulturnih vrednot. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Ne.) Ce 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju 
kulturnih prireditev se sprejme. 
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2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, ter pri- 
pombe, dane v razpravi delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov je za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Predlagam, da se sedaj vrnemo na 3. točko dnevnega reda, ker 
je skupina delegatov medtem že končala z delom. 

Prosim poročevalca skupine tovariša Mitja Horvata, da poroča zboru! 

Mitja Horvat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. 

Delovna skupina, ki naj bi uskladila predlagani sklep zbora k predlogu 
za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu z današnjo razpravo na seji zbora, 
predlaga, da sprejmemo predlog sklepa v nespremenjenem besedilu, kot nam 
je bil predložen pred sejo zbora. Delovna skupina je namreč ugotovila, da je 
sklep celovit in da so predlogi in mnenja pod 4. točko tako široki, da v celoti 
zajemajo tudi današnjo razpravo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Horvat! Slišali ste, da 
skupina ne predlaga nobenih sprememb in dopolnitev k sklepu, ki ste ga pre- 
jeli. Želi o tem kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa. Kdor je za ta sklep, naj pro- 
sim glasuje! (55 delegatov glasuje^ za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal^ 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlaganji sklep. 

^ek^amo na 6- točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o knjižničarstvu, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika k tej točki je Izvršni svet določil tovariša Dušana 
Tomšeta, svetovalca Republiškega komiteja za kulturo. Tovariš Dušan Tomše, 
želite besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Kot prilogo k osnutku zakona ste prejeli še 
gradivo o stanju knjižničarstva v Jugoslaviji, ki ga je pripravil Republiški 
komite za kulturo. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj,^ Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo morda poročevalci Odbora in obeh komisij 
poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janko Rebernik, delegat iz občine 
Sevnica, 

Janko Rebernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov je ob obravnavi osnutka zakona o knjižničar- 
stvu ugotovila, da je v osnutku premalo opredeljena vloga matičnih knjižnic. 
Skupina je mnenja, da bi moral zakon opredeliti tudi minimum knjižnega fonda, 
ki ga mora imeti matična knjižnica. S tem v zvezi pa je tudi potrebno opre- 
deliti obveznost Republiške kulturne skupnosti, da zagotavlja izenačenje pogo- 
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jev za delovanje knjižnic, tako glede števila knjig na prebivalca kakor tudi 
glede prostorskih pogojev. 

Dalje smo mnenja, da je potrebno v zakonu konkretno opredeliti zahtevano 
izobrazbo knjižničar jev, kajti zavedati se moramo, da knjižničar ne sme biti le 
knjižni manipulant, temveč mora imeti širše znanje, ki mu omogoča, da zna 
svetovati ustrezen izbor knjig, nabavo knjig in pomagati strokovno soobli- 
kovati programsko politiko knjižnice. 

Skupina izraža dvom v ustreznost določbe 14. člena osnutka zakona, ker 
zlasti v manjših občinah nimamo ustreznih strokovnih delavcev, ki bi lahko 
kot organ skupščine ugotavljali ustreznost izpolnjevanja pogojev za ustanovitev 
knjižnic. Predlagamo, da se ta pristojnost prenese na ustrezni republiški organ, 
podobno, kot je to urejeno že na nekaterih drugih področjih, na primer v šol- 
stvu. V primerih, ko gre za knjižnične enote, pa naj bi se poiskale še kakšne 
druge rešitve. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! "Besedo ima tovanišica Slava 
Marinček, delegatka iz Celja! 

Slava Marinček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz Celja je obravnavala osnutek zakona o knjižni- 
čarstvu in meni, da je prav in potrebno, da se tudi problematika knjižničarstva 
uskladi z zakonom o združenem delu in s kulturno politiko ter da se na ta način 
spodbudi praktično reševanje področja knjižničarstva. 

K 3. členu je imela pripombo, da po sedanji formulaciji spadajo v knjiž- 
ničarsko gradivo le zapisi različnih vrst, ne pa tudi predmeti, ki jih imajo ne- 
katere knjižnice kot svoje knjižničarsko gradivo, na primer igrače, predmeti 
javne in kulturne dediščine in podobno. Predlagamo, da se člen ustrezno 
dopolni. 

K 12. členu: Skupina delegatov se zavzema za drugo varianto. 
K 18. členu: Predlagamo, da se v besedilo v drugi polovici odstavka vne- 

sejo tudi raziskovalne organizacije, ker tudi te veliko pripomorejo k razvoju 
knjižničarstva. 

K členom 22 do 24: V teh členih so določila o tem, kako delavci knjižnice 
in predstavniki družbene skupnosti sodelujejo pri upravljanju knjižnic, nič 
pa ni rečeno o tem, kakšne samoupravljalske pravice in dolžnosti imajo sami 
delavci knjižnice, ki so organizirani kot organizacija združenega dela. Zato 
predlagamo, da se doda 24. a člen z naslednjo vsebino: »O vseh drugih pristoj- 
nostih na osnovi zakona o združenem delu, ki veljajo za samoupravljanje de- 
lovnih kolektivov, odločajo tudi delavci knjižnice«. 

K 29. členu: Predlagamo, da se ta člen obravnava v povezavi s 17. členom 
zakona o knjižničarstvu, in sicer v tem smislu, da je program dela, ki ga knjiž- 
nica mora objaviti, treba tudi finančno ovrednotiti. 

K VI. poglavju — matične knjižnice: Določila o matičnih knjižnicah so 
smotrna in vsebinsko pomembna za razvoj knjižničarstva, niso pa povsem re- 
alna za vse občine, še posebej ne za tiste, kjer dela v knjižnici en sam delavec. 

Predlagamo, da določila o matičnih knjižnicah v vsaki občini ostanejo, 
realneje pa je treba opredeliti njihove nosilce, bodisi z njihovim postopnim 
nastajanjem ali z medobčinskim dogovarjanjem. 

Zakon naj bi omogočil tudi smotrno povezovanje knjižničarskega dela, to 
je nabavo, izposojanje, razstave in popularizacijo. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Alojz Pucelj, delegat iz No- 
vega mesta! 

Alojz Pucelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Prenašam stališča in mnenja skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz občine Novo mesto o položaju pokrajinske bibliografije k osnutku za- 
kona o knjižničarstvu. 

Najprej moramo poudariti, da je treba osnutek zakona o knjižničarstvu 
obravnavati v povezavi s predlogom za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. 
Oba zakona sta medsebojno povezana in drug od drugega odvisna, kakor bodo 
medsebojno povezana in soodvisna tudi vsa družbenoekonomska in kulturna 
razmerja, ki jih bodo na podlagi teh dveh zakonov uresničevali uporabniki in 
izvajalci. 

Vse nedorečenosti in pravne slabosti v zakonu o knjižničarstvu bodo zato 
negativno vplivale tudi na izvajanja zakona o kulturnih skupnostih. Oba zakona 
morata biti usklajena, saj je knjižničarstvo integralni del slovenske kulture, 
knjižničarji pa so obvezni izvajalci ustrezne kulturne dejavnosti in s tem 
tudi obvezni udeleženci v zboru izvajalcev občinske kulturne skupnosti in ude- 
leženci svobodne menjave dela v kulturi. 

Te usklajenosti pa med obema zakonoma še ni. Vse kaže, da pripravi j alci 
zakona niso izhajali iz istih izhodišč in da osnutek zakona o knjižničarstvu za- 
ostaja za predlogom za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. 

Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih nalaga občinskim kultur- 
nim sukpnostim pravno obveznost, da s posebnim samoupravnim sporazumom 
konstituirajo medobčinske kulturne skupnosti. Ta zakon daje uporabnikom in 
izvajalcem kulture vsaj pravno možnost, da v okviru medobčinske kulturne 
skupnosti organizirajo tudi takšno vrsto kulturne dejavnosti, ki je potrebna za 
celotno medobčinsko območje, torej za aktivnost, ki ima širši pokrajinski ali 
regionalni pomen. V okviru občinske kulturne skupnosti bi se smel in mogel 
organizirati pri taki knjižnici tudi oddelek z nalogo, da zbira, hrani in strokovno 
oblikuje vso pokrajnsko domoznanstveno literaturo ter pokrajinsko posebno 
zbirko — rokopise, slike, fotografije, razglednice, karte in podobno. Če pri- 
merjam te pravne obveznosti in možnosti, ki jih daje predlog za izdajo zakona 
o kulturnih skupnostih vsem uporabnikom in izvajalcem, s pravnimi obvez- 
nostmi in možnostmi, ki jih daje osnutek zakona o knjižničarstvu, potem mo- 
ramo žal ugotoviti, da knjižničarji nimajo enakopravnega položaja v svobodni 
menjavi dela. 

V osnutku zakona o knjižničarstvu zaman iščemo določila in pravno mož- 
nost za ustanovitev oddelka za pokrajinsko domoznanstveno bibliografijo pri 
neki knjižnici v regionalnem središču, čeprav vemo, da so že bivše študijske 
knjižnice opravljale nekaj specifičnih nalog za celotno medobčinsko območje. 
Osnutek zakona o knjižničarstvu predvideva samo obstoj knjižnic, knjižničnih 
enot, matičnih knjižnic ter Narodno in univerzitetno knjižnico, medtem ko po- 
krajinskih knjižnic ali oddelkov za pokrajinsko domoznanstveno bibliografijo 
ne predvideva. Predvideva le obstoj občinske domoznanske literature pri 61 
matičnih knjižnicah v Sloveniji, kar pa pravno ne rešuje pokrajinsko-domoznan- 
stvene problematike. Tudi sicer ne gre samo za to, če bodo ali ne bodo obstajale 
tudi pokrajinske knjižnice, ampak gre predvsem za odprt in nerešen problem 
tako imenovane pokrajinske literature in njene posebne zbirke. 
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Menimo, da je osnutek zakona o knjižničarstvu ta kulturni problem docela 
zanemaril in da je pokrajinsko domoznanstveno literaturo praktično obsodil na 
životarjenje ali celo na propad. Ali ni zakonodajalčeva primarna naloga, da 
z zakonskimi določili zagotovi enakopravne eksistenčne in razvojne pogoje za 
vsa področja in veje knjižničarske dejavnosti? Če je to naša skupna primarna 
naloga, potem moramo v osnutku zakona o knjižničarstvu poskrbeti tudi za 
usodo pokrajinske domoznanstvene literature ter za pokrajinske posebne zbirke. 
Zaradi tega predlagamo, da se v predlog zakona o knjižničarstvu vsebinsko 
vneseta naslednji določili: 

1. Uporabniki in izvajalci s področja knjižničarstva imajo dolžnost in pra- 
vico, da se v okviru medobčinske zveze kulturnih skupnosti skupno in samo- 
upravno sporazumejo in določijo, katera knjižnica v regiji bo zbirala, hranila in 
strokovno obdelovala pokrajinsko domoznanstveno literaturo ter regionalno po- 
sebno zbirko. Isti udeleženci pa v istem okviru samoupravno določijo, kako 
bodo to pokrajinsko pomembno knjižničarsko dejavnost skupno financirali. 

Utemeljitev: S takšnim doldčilom bi bil zagotovljen obstoj pokrajinskih 
domoznanstvenih oddelkov prek knjižnic v regijskih središčih. 

Takšni oddelki so objektivno potrebni ne le z ožjega, regionalno-znanstve- 
nega, ampak tudi z najširšega, kulturnega, zgodovinskega, družbenega in so- 
cialnega vidika. Zakonodajalec tudi ne sme dovoliti, da se kultura osiromaši, 
ampak nasprotno, omogočati mora, da se vsa kultura v novih družbenoekonom- 
skih razmerjih utrjuje in razvija hitreje, kot se je lahko doslej v okviru pro- 
računskega sistema. Nadalje menimo, da morajo v knjižnicah, ki bodo skrbele 
za pokrajinsko domoznanstveno literaturo in posebno zbirko, enakopravno 
odločati poleg izvajalcev tudi uporabniki, kar je docela v skladu z republiško 
ustavo, pa tudi z dejanskimi potrebami in interesi uporabnikov in izvajalcev. 

Protiustavno bi namreč bilo, da bi o tako pomembni samoupravni odlo- 
čitvi, kot je izbor knjižnice, ki bo skrbela za napredek pokrajinske domoznan- 
stvene literature in posebne zbirke, odločali samo izvajalci ali pa njihova 
strokovna služba, medtem ko bi se morali uporabniki s sprejetimi odločitvami 
le strinjati. 

Določilo, ki smo ga pravkar predlagali, zagotavlja, da bo financiranje po- 
slovanja oddelkov za pokrajinsko domoznanstveno literaturo in njeno po- 
sebno zbirko stvar in dolžnost vseh tistih občinskih kulturnih skupnosti, ki 
morajo s samoupravnim sporazumom konstituirati medobčinsko zvezo kultur- 
nih skupnosti. 

Da bi se oddelkom za pokrajinsko domoznanstveno literaturo in njeni po- 
sebni zbirki pri knjižnicah v regionalnih središčih praktično omogočilo zbi- 
ranje, hramba in strokovna obdelava vsega pokrajinskega gradiva, predlagamo, 
da se v predlog zakona o knjižničarstvu vnese še naslednje določilo: 

Oddelki za pokrajinsko domoznanstveno literaturo ter za njeno posebno 
zbirko bodo brezplačno prejemali dolžnostne izvode vsega slovenskega tiska, 
s čimer jim bo materialno omogočeno zbiranje, strokovna obdelava in hranjenje 
vsega gradiva s pokrajinskim domoznanstvenim značajem. 

V sedanjih družbenoekonomskih razmerah so brezplačni dolžnostni izvodi 
edino zagotovilo, da bodo pokrajinsko domoznanstvene bibliografije in njihove 
posebne zbirke obstajale in se razvijale v enakih družbenoekonomskih pogojih 
kot druga kulturna področja. Kakor hitro bi se dolžnostni izvodi ukinili, bi pro*- 
padli tudi oddelki za pokrajinsko domoznanstveno literaturo. Slovenske založbe 
bi bile tako dolžne pošiljati dolžnostne izvode največ 10 oddelkom za pokra- 
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jinsko znanstveno literaturo, kar so brez ugovorov in pripomb delale že tudi 
doslej. 

Pokrajinske in študijske knjižnice zadovoljujejo potrebe delavcev in drugih 
uporabnikov ne samo na področju kulture, marveč tudi na področju vzgoje in 
izobraževanja. Praviloma so locirane v pokrajinskih središčih. So tudi središče 
srednjih šol in dislociranih oddelkov višjih in visokih šol. S svojo dejavnostjo 
prispevajo pomemben delež k vzgoji in izobraževanju kadrov, zlasti s tem, ko 
omogočajo dostopnost ustrezne strokovne literature srednješolcem in študentom 
iz različnih občin. 

123. člen osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju nakazuje vlogo štu- 
dijskih knjižnic pri razvoju usmerjenega izobraževanja in s tem tudi nakazuje 
potrebe, da ise študijskim knjižnicam po regijah vendarle prizna poseben status. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Niko Suštarič iz Črnomlja ima be- 
sedo! 

Niko Šuštarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da posredujem predloge in pripombe k osnutku zakona o 
knjižničarstvu skupine delegatov za Zbor občin iz občine Črnomelj. Skupina 
delegatov podpira osnutek zakona o knjižničarstvu. K posameznim rešitvam 
v osnutku pa imamo naslednje predloge in pripombe: 

Glede 11. člena predlagamo, da se sprejme osnovno besedilo tega člena; 
glede 12. člena osnutka zakona pa predlagamo, da se sprejme variantno besedilo. 

K 18. členu: Med organizacijami, s katerimi naj sodeluje knjižnica, v tem 
členu niso navedene druge knjižnice. Menimo, da lahko prav sodelovanje knjiž- 
nic med seboj bistveno prispeva k dostopnosti knjižničnega gradiva in k spod- 
bujanju interesa zanj. 

K 23. členu: Glede na definicije knjižničnega sveta v 22. členu osnutka 
zakona, ki ga sestavljajo tudi delegati uporabnikov, menimo, da je tekst v prvi 
vrsti 23. člena, ki se glasi »s sodelovanjem delegatov uporabnikov«, odveč in 
predlagamo, da se izpusti. 

K 34. členu: Glede na majhnost in kadrovsko šibkost obstoječih knjižnic 
v številnih občinah v SR Sloveniji menimo, da bi bila določba tega člena v 
praksi težko izvedljiva. Ta člen namreč predvideva obvezno ustanavljanje 
matičnih knjižnic za vsako občino. Predlagamo, da se v zakonu dopusti možnost 
organiziranja medobčinskih matičnih knjižnic. Kolikor nam je znano podobno 
organizirana knjižnica že deluje v Ravnah na Koroškem. V tej zvezi je bilo treba 
tudi jasneje določiti, ali pomeni matična knjižnica tudi pravno celoto, na pri- 
mer delovno organizacijo ali enovito organizacijo združenega dela, oziroma 
ali gre le za obliko povezovanja knjižnic zaradi večje učinkovitosti pri izvajanju 
njihovih strokovnih nalog. V skupini smo se opredelili za to drugo možnost. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jože Zupančič, delegat iz Tržiča, 
ima besedo! 

Jože Zupančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
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nije iz občine Tržič sta na skupni seji 6. aprila razpravljali o osnutku zakona 
o knjižničarstvu in sklenili posredovati naslednje ugotovitve in pripombe. 

Prednost osnutka zakona je prav gotovo v njegovi odprtosti glede mož- 
nosti razreševanja dokaj različnega stanja knjižničarstva na Slovenskem, tako 
v njegovi materialni osnovi kot v organizacijskih oziroma institucionaliziranih 
oblikah; slabost pa je v tem, da ta hotena nedodelanost ne zagotavlja v celoti 
enakomernega razvoja te dejavnosti v SR Sloveniji. Ne glede na tako široko 
zasnovan samoupravni pristop pa je po našem mnenju vendar potrebno izpeljati 
določila zakona o združenem delu na področju družbenoekonomskih odnosov in 
samoupravljanja bolj konkretno, še posebej, ker prehodne določbe ne predvi- 
devajo ustrezne interpretacije tega zakona oziroma izvršilnih predpisov s strani 
pristojnega komiteja. 

Ker se s poročilom Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin povsem strinjamo, prav tako z njegovimi pripombami k posameznim čle- 
nom, se v nadaljevanju le delno prekrivamo zgolj tam, kjer imamo še do- 
datna mnenja. 

Osnutek zakona tudi ne zagotavlja smiselnega zaporedja posameznih po- 
glavij, kot so organiziranost, svobodna menjava dela oziroma način financira- 
nja in samoupravljanja, temveč preskakuje s predmeta na predmet. Ustava in 
zakon o združenem delu zagotavljata delavcem pravico in dolžnost urejati po- 
samezna vprašanja znotraj temeljne organizacije ali druge samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti, kar pa v tem osnutku zakona ni zaslediti. Po drugi 
strani pa niso dane možnosti delegatom uporabnikom za dajanje pobud in 
predlogov, kot tudi za sprožitev postopka. Vprašujemo se tudi, ali ne sodi v 
okvir tega zakona tudi ustrezno določilo o družbenem nadzoru in družbeni 
samozaščiti? 

K posameznim členom pa imamo naslednje pripombe: 
K členom 2, 4 in 5: Poenoti naj se ustavna terminologija »delovni ljudje 

in občani«, ker ni nobenih razlogov za zamenjavo vrstnega reda niti za izpo- 
stavljanje delavcev izven drugih delovnih ljudi niti za to, da imajo pravico 
zgolj občani. Gre zgolj za redakcijsko pripombo. 

K 10. členu in drugim: V obrazložitvi tega osnutka je zagotovljeno, da ures- 
ničevanje določb tega zakona nikomur ne nalaga novih finančnih bremen. Me- 
nimo, da glede na sedanje stanje dosledno opravljanje nalog knjižnic iz 10. člena 
in nalog matičnih knjižnic iz 33. člena v kulturno manj razvitih družbenopolitič- 
nih skupnostih zahteva dodatna finančna sredstva. 

K 19. členu: Glede na pomemben vzgojno-izobraževalni in kulturni status 
knjižnic predlagamo variantno rešitev k drugemu odstavku tega člena, tako da 
naj zakon določi zahtevano stopnjo strokovne usposobljenosti delavcev za op- 
ravljanje del in nalog na osnovnem področju dejavnosti, kot so npr. knjižničar, 
bibliotekar in podobno, ki naj bi jo knjižnice upoštevale v medsebojnem samo- 
upravnem sporazumu. 

K 21. členu: Ne vidimo logične povezave z 22. členom, na katerega se ta 
člen sklicuje. 

K 23. členu: Menimo, da je v pristojnosti knjižničnega sveta tudi, da so- 
odloča pri sprejemanju drugih samoupravnih splošnih aktov, razen s tistih pod- 
ročij, kjer samostojno odločajo delavci. Knjižnični svet naj sprejema tudi letni 
finančni zaključni račun, imenuje in razrešuje poleg poslovodnega organa tudi 
druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, odloča pa naj tudi 
o drugih vprašanjih, določenih s samoupravnim sporazumom, statutom in dru- 
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girni samoupravnimi splošnimi akti. V zadnjem odstavku tega člena naj se pika 
zamenja z vejico In doda besedilo »po predhodni verifikaciji v Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva«. Ta dopolnitev je v skladu z družbenim dogovorom o ures- 
ničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji. 

Za 24. členom naj se doda nov člen, ki naj določa možnost samostojne 
iniciative delegatov uporabnikov. 

K 27. členu: Če gre v tem členu za generalno določilo, se sprašujemo, ka- 
tere knjižnice ustvarjajo celotni prihodek po krajevni skupnosti. 

K 37. členu: Če gre za knjižnico v temeljni organizaciji združenega dela 
s področja materialne proizvodnje, verjetno ni potrebno obvestiti samoupravne 
interesne skupnosti. Zato je treba prvi odstavek precizirati oziroma spremeniti. 
Podobna nejasnost je po našem mnenju v drugem odstavku 26. člena glede pri- 
stojnosti samoupravne interesne skupnosti. 

K 6. in 7. poglavju: Bolj smotrna bi bila zamenjava teh dveh poglavij. Na 
ta način bi se nekatera določila sedanjega 6. poglavja bolj smiselno navezovala 
na poglavje o Narodni in univerzitetni knjižnici. 

Predsednica Silva Jereb: Sedaj pa prosim še tovariša Jožeta Sedel- 
šaka, delegata iz Raven, da pove svoje pripombe! 

Jože Sedelšak: Tovariišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je skupaj z Izvršilnim odborom Kulturne skupnosti občine Ravne na 
Koroškem obravnavala osnutek zakona o knjižničarstvu in imela naslednja sta- 
lišča oziroma pripombe: 

1. Z zakonom ne moremo biti zadovoljni, ker ne opredeljuje dovolj na- 
tančno medsebojnih odnosov med knjižnicami. 

2. Premalo je konkretnih rešitev glede povezovanja knjižnih dejavnosti. 
3. Nikjer niso izpostavljene, razen pri Narodni in univerzitetni knjižnici v 

Ljubljani, naloge knjižnic, ki presegajo občinski pomen te 'dejavnosti, ki je ozna- 
čena kot dejavnost posebnega družbenega pomena oziroma interesa. 

Breda Fil v svoji razpravi »Knjižnični sistem Slovenije« zelo jasno ugo- 
tavlja, da je Slovenija tudi upravno razdrobljena na majhne občine, ki v večini 
primerov nimajo dovolj velikega urbanega središča, kjer bi lahko razvile po- 
trebne službe. Matične knjižnice ne morejo razviti knjižničarske mreže na svo- 
jem terenu v občinah, kjer so komaj dane možnosti za eno krajevno knjižnico. 
Zaradi tega je bibliotečno službo v Sloveniji mogoče rešiti le z regionalnimi 
knjižničnimi sistemi, ki bi v okviru več občin s krajevnimi knjižnicami, po- 
družnicami in potujočo knjižnico razvili urejeno bibliotečno službo in posre- 
dovali vso potrebno'literaturo vsem prebivalcem, ne glede na to, ali žive v me- 
stu ali na deželi. 

V skladu z vsemi gornjimi ugotovitvami predlagamo, da študijske knjižnice 
v Sloveniji prevzamejo naloge osrednjih javnih knjižnic v knjižničnem sistemu 
določene regije. Ne moremo razumeti, kako- so sestavljala zakona lahko spre- 
gledali zrele misli tovarišice Brede Filove. 

Zakon o knjižničarstvu je brez dvoma potreben in nujen, saj moramo na 
podlagi zakona o združenem delu tudi knjižnice urediti in dati zdrave temelje 
pravilnemu in načrtnemu organiziranju ter pravi naravnanosti strokovne plati 
in ciljev knjižnične dejavnosti kot javne družbene službe. Še ne tako stara 
pobuda Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
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zveze Slovenije — imenovana akcija Socialistične zveze za izboljšanje družbe- 
noekonomskega položaja knjige — naj bi pokazala^ tvoren začetek smotrni 
prizadevanj, ki se tičejo pomembne vloge knjižničarstva kot dejavnosti in 
knjižničnih delavcev. . . . 

Na relaciji avtor—založba—bralec knjižničar ni več zgolj tisti, ki posreduje 
knjigo uporabnikom. Je tudi tisti, ki kritično prispeva k izboljšanju izobraže- 
valnega načrta. Prav zato menimo, da ne smemo in ne moremo sprejeti ne- 
dorečenih in ne dovolj opredeljenih zakonskih določil. Tudi na področju Ko- 
roške vsakdanja praksa pogosto kaže, da bo nekatere bistvene stvari moral 
doreči zakon. Naše splošne izobraževalne knjižnice — bivše ljudske knjižnice^ 
so še naprej pod okriljem bodisi Svobod bodisi krajevnih skupnosti, matična 
služba pri študijski knjižnici pa je zaradi teh še neurejenih stvari tista, ki lah o 
potoži, da še ni uspela povsem združiti vseh krajevnih splošnih izobraževalnih 
knjižnic v enotno in skladno knjižnično skupnost. j _ 

Študijska knjižnica Ravne na Koroškem kot organizacija posebnega družbe- 
nega interesa služi splošni izobrazbi in kulturni vzgoji ter študiju, tako šolskemu 
na vseh stopnjah kakor tudi izobraževanju ob delu; poleg tega omogoča in 
pospešuje strokovno-raziskovalno in znanstveno delo ter razvoj knjižničarstva 
in po najboljših močeh povezuje knjižnice s svojega področja v organizirano 
skupnost ter opravlja matično službo. Ta knjižnica tudi sicer skrbi za splosen 
dvig kulturne ravni svojega področja. Poleg vseh teh na kratko opisani 
nalog ima študijska knjižnica kot regionalni knjižnični center se povsem spe- 
cifične naloge, ki jih zakon o knjižničarstvu prav tako ne omenja. 

Naj omenimo samo posebno zbirko Carinthia, to je koroška kulturna de- 
diščina ki jo knjižnica zbira še s posebno prizadevnostjo. Naj omenimo tudi 
lokalno bibliografijo koroške krajine, ki je posebnega pomena saj imajo upo- 
rabniki vpogled v vsa važna dogajanja, ki so zapisana v lokalnem revijskem 

tlSkŠe enkrat pripominjamo, da bodo knjižnice lahko'uspešno in smotrno sledile 
svojim nalogam in obveznostim le takrat, kadar jim bo to tudi zakon natančno 
določal. Tako bodo odpadla vsa dvosmiseJna tolmačenja, navidezno elastični 
členov zakona. Natančneje bodo urejeni medsebojni odnosi in razmerja v 
knjižničarstvu. To pa daje tudi upanje, da bodo tako splošne izobraževalne 
knjižnice lažje našle skupni jezik glede skupnih, splošnih m posebnih nalog. 

Posebej nismo navajali členov, na katere se nanašajo pripombe. Upam pa, 
da bo predlagatelj kljub temu uspel pripombe vnesti v ustrezne člene zakona. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Stanko Hribernik, delegat iz Ra- 
delj ob Dravi ima besedo! 

Stanko Hribernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegacija za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je na svoji seji dne 6. 4. obravnavala gradivo za 17. sejo Zbora občin in 
sprejela naslednje predloge in pripombe ter stališča k osnutku zakona o knjiž- 
ničarstvu: 

Delegacija ugotavlja, da strokovno izobraževanje knjižničarjev v osnutku 
zakona ni opredeljeno. Doslej je bilo izobraževanje in izpopolnjevanje knjižni- 
čarskih delavcev prepuščeno stihiji, kar je brez dvoma vplivalo na razvoj 
te dejavnosti. V občini Radlje nimamo organizirane knjižnice kot samostojne 

18* 
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organizacije združenega dela, temveč je matična knjižnica organizirana kot 
enota delavske univerze Radlje. Z natančno opredelitvijo strokovnega izobra- 
ževanja bi dobili garancijo za hitrejši in predvsem kvalitetnejši razvoj knjižni- 
čarstva v občini. Delegacija nadalje ugotavlja, da ni konkretno opredeljena ob- 
lika nadzora nad delovanjem matične knjižnice v občini. Zato meni, da naj se 
vprašanje nadzora v matični knjižnici tudi zakonsko regulira. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Marinček, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Gorazd Marinček: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati in 
delegatke! Podal bi splošne pripombe skupine delegatov Skupščine mesta Lju- 
bljana, in sicer: 

Tekst zakona o knjižničarstvu je oblikovan neenakomerno, saj so nekatera 
vprašanja obdelana zelo podrobno, druga pa presplošno. Zakon o knjižničarstvu 
naj bo splošen in naj daje več možnosti za urejanje in reševanje vprašanj s 
samoupravnim dogovarjanjem, zlasti glede nekaterih podrobnosti, ki jih osnutek 
vsebuje. Zakon o knjižničarstvu naj bi na splošno zajemal dejavnost vseh vrst 
knjižnic, v strokovnem in organizacijskem smislu. Nadalje je iz osnutka zakona 
razvidno, da je bilo ob pripravi osnuitka prisotno zgolj splošno izobraževalno 
knjižničarstvo, z izjemo Narodne in univerzitetne knjižnice. 

Knjižnične enote, torej nesamotojne knjižnice, so v primerjavi s samostoj- 
nimi organizacijami združenega dela neustrezno upoštevane in premalo obde- 
lajne glede na njihovo strokovno in organizacijsko specifičnost. Gre za številne 
knjižnice, ki so tako' po knjižni zalogi kot po dejavnosti pomemben del knjižni- 
čarstva. V sedanjem trenutku so nesamostojne skoraj vse znanstvene in visoko- 
šolske knjižnice, vse strokovne knjižnice, vse šolske knjižnice in 50 % splošno- 
izobraževalnih knjižnic. Nekatera stroga določila osnutka zakona o knjižničar- 
stvu lahko onemogočijo delovanje amaterskih knjižnic, ki so in še bodo tudi 
sestavni del splošno izobraževalnega knjižničarstva in kulturnih društev ter 
organizacij. Smisel zakona naj bi bil pospeševanje dela in razvoja vseh vrst 
knjižnic, ne glede na njihovo profesionalno ali amatersko usmerjenost. 

Iz starega zakona o knjižničarstvu je treba smiselno vključiti 9. člen, kajti 
načeloma mora biti vse knjižnično gradivo dostopno za uporabnike, in to tako 
pri samostojnih kot pri nesamostojnih knjižnicah. Način uporabe knjižničnega 
gradiva naj določijo posebna poslovna pravila. Zaradi boljše preglednosti je 
treba sklicevanje na prejšnje člene čimbolj omejiti in dosledno oblikovati. 
Potreben je tudi ponoven jezikovni pregled celotnega besedila, zlasti obrazlo- 
žitve in spremnega gradiva k tezam zakona. 

Treba bi bilo razložiti nekatere-izraze, npr. kaj je publikacija — namreč 
v zvezi z zaščito avtorstva, kaj je knjižnični center in podobno. 

Glede dopolnitev in sprememb posameznih členov predlagamo naslednje: Pri 
7. členu naj bo druga alinea na zadnjem mestu, ker predstavlja prodaja pro- 
izvodov in storitev v knjižnicah minimalna sredstva; ta alinea naj se smiselno 
preoblikuje. 

Poleg teh pripomb, pa imamo še naslednje pripombe k posameznim členom: 
Glede prvega odstavka 9. člena menimo, da zadošča, če se predvidi zdru- 

ževanje delavcev v knjižnicah kot izvajalcev v ustrezne samoupravne interesne 
skupnosti. 
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Besedilo 11. člena bi bilo po našem mnenju treba dopolniti tako, da bi se 
glasilo: »Za ustanovitev knjižnice je potrebno mnenje pristojne samoupravne 
interesne skupnosti in pristojne matične knjižnice«. 

Pri 12. členu naj se obdrži varianta. 
14. člen: V prvem odstavku v prvi vrstici naj se črtata besedi »za kulturo«. 

K temu členu naj se doda odstavek: »Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se šteje, 
da je knjižnica v nastajanju«. 

15. člen: Predlagamo črtanje tega člena. 
Predlagamo tudi nova besedilo 16. člena, ki naj se glasi: »Ce ni več potrebe, 

da bi knjižnica še naprej opravljala svojo dejavnost, lahko ustanovitelj soglasno 
s pristojno samoupravno interesno skupnostjo iz 9. člena tega zakona ukine 
knjižnico. Pristojna samoupravna interesna skupnost po posvetovanju z matično 
knjižnico določi, katera knjižnica naj prevzame gradivo ukinjene knjižnice. 

17. člen je potrebno dopolniti z obveznostjo, da knjižnice vsako leto sezna- 
nijo uporabnike in pristojna telesa o programu svoje dejavnosti in o uresni- 
čevanju tega programa. 

V 18. členu naj se v 4. vrsti črta beseda »obiskovalcev« in nadomesti z be- 
sedo »uporabnikov«. V 6. vrstici pa bi bilo potrebno upoštevati tudi raziskovalno 
skupnost. , • . 

V drugem odstavku 19. člena je potrebno izraz »z medsebojnim samouprav- 
nim sporazumom« nadomestiti z izrazom »z ustreznim sporazumom«. 

Glede 25. člena predlagamo novo besedilo drugega odstavka, ki naj bi se 
glasilo: »Za knjižnične enote se smiselno uporabljajo vsa določila tega zakona«. 

Predlagamo dopolnitev 3. alinee 33. člena, ki naj se glasi: »v dogovorjenem 
obsegu vodi centralni katalog, zbira domoznansko gradivo in ga dokumentira«. 

V prvem odstavku 39. člena, je potrebno dodati besedilo: »in osrednja knjiž- 
nica Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani«. 

Zadnji del 3. alinee 40. člena, ki se glasi: »jih o njem sproti obvešča«, naj 
se nadomesti z novim besedilom: »omogoča vsem knjižnicam in drugim uporab- 
nikom, da so sproti obveščeni o njem«. 

V 7. alinei istega člena naj se iz redakcijskih razlogov besede »republiškega 
knjižničnega sistema« nadomestijo z besedami »republiških knjižničnih si- 
stemov«. 

Zadnja alinea tega člena naj se dopolni tako, da se glasi: »Povezuje in 
usklajuje delo specializiranih knjižno-informaoijskih centrov v visokošolskem 
knjižničnem sistemu Socialistične republike Slovenije«. 

Tudi sicer menimo, da manjka opredelitev pojmov knjižnični center in 
republiški knjižnični sistem. Po našem mnenju tudi manjka določitev posebne 
vloge republiške matične službe v primerjavi z občinsko matično službo, saj 
ima republiška služba svoje specifične naloge. 

V 40. členu je potrebno v dveh novih alineah kot dolžnost Narodne in uni- 
verzitetne knjižnice določiti tudi spremljanje novosti v svetu in skrb za uporabo 
teh novosti pri nas ter opravljanje raziskovalnih nalog in sivetovanje knjižni- 
cam pri razvojnih načrtih. 

V poglavju »kazenske določbe« pa po našem mnenju manjkajo določbe o 
kaznovanju tistih knjižnic, ki uporabnikom ne omogočajo dostopa do gradiva. 

Predlagamo, da se člena 41 in 43 črtata, ker lahko povzročita preveč po- 
splošeno ukinjanje knjižnic in kaznovanje knjižničnih delavcev, ki so zelo redko 
krivi za neustrezne pogoje dela. 
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Naša skupina tudi mani, da naj obrazložitev opozori tudi na to, da morajo 
biti določila o knjižnicah smiselno zajeta tudi v nekaterih drugih zakonih. Gre 
za zakone, ki urejajo npr. šolstvo ali raziskovalno delo. 

To so pripombe naše skupine. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! 2eli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovarišica Slavica Robida, delegatka občine Bežigrad! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke in to- 
variši delegati! Tudi v naši skupini smo bolj ali manj diskutirali v prbližno 
enakem smislu. Kot bistveno pripombo iz vrst naših mladih delegatov naj po- 
udarim, da je zaskrbljujoče dejstvo1, da število šolskih knjižnic občutno pada, 
kar se pokaže kasneje v nizkem odstotku občanov, ki vsaj enkrat letno obiščejo 
splošne izobraževalne knjižnice. 

"Vsekakor bi morali intenzivno vključiti uporabo knjižnega gradiva tudi 
v srednje strokovne in poklicne šole, da ne bi bih le gimnazijci tisti, ki berejo 
oziroma naši pionirji, ki berejo za bralno značko. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Tomše, želiš besedo? 
(Da.) Prosim. 

Dušan Tomše: Tovarišica predsednica! Nekatere pripombe so take, 
da nujno terjajo komentar, saj jih predlagatelj v dosedanji obravnavi in pri- 
pravi ni prezrl. Rad bi opozoril na nekatere temeljne težave in dileme, ki po- 
vzročajo tudi nesporazume. Del pripomb se nanaša na razvitost knjižničarske 
dejavnosti, knjižnične mreže in strokovne usposobljenosti knjižničarskih delav- 
cev v Sloveniji. Del se tiče strokovne organiziranosti, takšne, kot jo imamo 
v tem trenutku. To velja za mnogokrat ponovljene pripombe o študijskih, tako 
imenovanih regionalnih knjižnicah. Pripombe se nadalje nanašajo bolj na po- 
litiko samoupravnih interesnih kulturnih skupnosti, kot pa na sposobnost za- 
kona, da ureja nekatere zadeve, ki ise nanašajo na financiranje in pa organi- 
ziranje. 

Isto velja za uporabo terminologije. Ker govorimo v zakonu o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela o uporabnikih in izvajalcih, govorimo o teh 
tudi v zakonu oziroma v predlogu za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. Tu 
pa se pogovarjamo o delegatih, ki jih določa ustanovitelj po predhodnem po- 
svetovanju s Socialistično zvezo, o organu upravljanja knjižnice in določamo 
tudi naloge posebnega družbenega pomena, o katerih tak skupni organ uprav- 
ljanja odloča. 

Zlasti kar zadeva številne pripombe k nekdanjim študijskim knjižnicam, 
sem vas dolžan opozoriti na dodano gradivo — upam, da ste ga dobili — kjer 
na strani 4 pod točko 3 piše naslednje: Drugih večjih specializiranih knjižnic na 
Slovenskem ne poznamo več. To so bile pred letom 1971 študijske knjižnice, ki 
pa smo jih tega leta s koncepcijo razvoja knjižničarstva v Sloveniji vgradili 
v sistem in mrežo splošno izobraževalnih knjižnic. Naj opozorim, da je tako 
koncepcijo sprejel takratni Prosvetno-kulturni zbor Republiške skupščine. Gre 
torej za intencijo, da bi knjižnično mrežo poenotili, razdrobljenost povezali in 
dali širši pomen takrat tako imenovanim študijskim knjižnicam. Ce ima pred- 
lagani osnutek zakona kakšno značilnost, je to njegova splošnast oziroma nje- 
gova uporabnost za vse knjižnice s kakršnimkoli namenom, s kakršnokoli 
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zgodovino in is kakršnokoli organiziranostjo; torej za tiste, ki imajo status 
organizacije združenega dela, tiste, ki opravljajo posebne naloge matične knjiž- 
nice in tiste, ki niso samostojne ter so v sklopu neke druge delovne organi- 
zacije. . , , . 

Zato predlagatelj ne želi te temeljne umeritve spreminjati s tem, da^ bi 
podrobno našteval, kakšne so naloge ali pristojnosti določenega tipa knjižnice, 
še zlasti pa ne želi, da bi sedanje usmeritve, zapisane v tem osnutku, prilagajali 
izraziti nerazvitosti knjižnične mreže v Sloveniji. Torej, če za določeno obcmo 
nimamo knjižnice, ki bi mogla opravljati vse naloge matične knjižnice, to ne 
pomeni, da si tega ne želimo in da slej ko prej tega ne bomo dosegli. 

Predlagatelj je prepričan, da moramo doseči in preseči sedanje stanje, ki 
je v resnici v marsikateri občini zaskrbljujoče. Da pa ne bi zidali gradov v 
oblakih in terjali od vsake občine, da ima popolno organizirano knjižnico, v 
35. členu osnutka zakona predlagamo, da se te naloge razporedijo, razdelijo 
in opravljajo v povezavi s tistimi knjižnicami, ki to zmorejo. 

Predlagan je prožen sistem, ki naj vendarle pomaga razvoju knjižničarske 
mreže in s tem temeljnim nalogam knjižnic, ki jih v Sloveniji imamo. V sprem- 
nem gradivu posebej opozarjamo, da v mnogih občinah te svoje naloge knjižnice 
ne morejo opravljati. ..... „ 

Vrsta pripomb se je nanašala na splošno izobraževalne knjižnice. le so 
po vsej verjetnosti tudi večini delegatov najbolj znane. Zato so tudi posebej 
oblikovani 14., 15. in 16. člen, da -bi vendarle občine opozorili, da je potrebno 
ukrepati, če nastopijo težave. Vemo, da občinski upravni organi niso dovolj 
dobro organizirani, kar zadeva problematiko kulture, zato ob mnenju občinske 
skupščine o tem, ali občinska knjižnica lahko deluje ali ne, obvezno predvi- 
devamo tudi mnenje matične knjižnice, ki bo s strokovnih vidikov povedala, 
kaj je za tisto knjižnico primerno in kaj ne. 

Skušamo torej ohraniti splošnost besedila zakona, ki naj bo uporabno za 
vse knjižnice v Sloveniji. Od tod razlog, zakaj v zakonskem besedilu niste našli 
podrobne klasifikacije knjižnic. Dodana je v spremnem gradivu z razlago, da 
se ta klasifikacija v strokovnem svetu spreminja in da mora biti prilagojena 
ureditvi in klasifikaciji v drugih republikah oziroma klasifikaciji v jsvetu. Od- 
tod tudi razlaga, zlasti kar zadeva spremno gradivo in položaj knjižnic v Slo- 
veniji, da vendarle ne odstopamo od želje, da bi knjižničarsko mrežo razvili 
čimprej in da bi utemeljili prednostni položaj knjižnic, ki ga imajo v sedanjem 
srednjeročnem načrtu razvoja kulturnih dejavnosti v Sloveniji. 

To ni obramba sedanjega besedila. S hvaležnostjo in pozornostjo- poslušamo 
vse pripombe, ki zadevajo neusklajeno terminologijo. Skušal pa sem vas ven- 
darle opozoriti -na temeljni namen predlagatelja, da bi dobili uporaben zakon, 
ki ne bi suženjsko sledii sedanjim razmeram na strokovnem področju^ ampak 
bi bil uporaben tudi čez nekaj let. Ce bi ga namreč oblikovali le ob upoštevanju 
sedanjega stanja, bi se prav kmalu znašli pred dejstvom, da bi ga morali spet 
spreminjati. To pa najbrž ni ne vaša ne naša želja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Tomš-e! Zeli še kdo 
postaviti kakšno vprašanje ali sodelovati v razpravi? (Nihče.) Preden bi zaklju- 
čili, bom opozorila še na nekatere stvari: 

Razumljivo je, da je naletel osnutek zakona na širok odmev v Sloveniji. 
Nekatera -društva, ki so sestavni del Socialistične zveze delovnega ljudstva, so 
se relativno pozno vključila v razpravo o osnutku, tako na primer Društvo 
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bibliotekarjev Slovenije ter Društvo dokumentalistov in informatorjev Slove- 
nije. Z vodstvom Sveta za kulturo pri Republiški konferenci Socialistične zveze 
delovnega ljudstva je dogovorjeno, da se bo v njenem okviru razprava o 
osnutku ravno zato še nadaljevala, tako da bo o nekaterih vprašanjih, ki jih tudi 
ta društva navajajo in ki so prišla do izraza v današnji razpravi, izoblikovala 
usmeritev še Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 
oziroma njen Svet za kulturo. To pa bo gotovo pomagalo predlagatelju, ki bo 
k svojemu delu moral pritegniti še Komite za vzgojo in izobraževanje in Komite 
za raziskovalno dejavnost. V dosedanji razpravi je namreč prišlo do izraza, da 
bi ti dve področji, se pravi vzgojnoizobraževalno in raziskovalno, morali biti 
bolj prisotni tudi pri Oblikovanju tega zakona. 

Sprašujem, če želi še kdo besedo! (Ne.) Če nihče, potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o< knjižničarstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora in pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji. 

Predlog je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil dr. Dominika Komadino, republiškega podsekretarja v Re- 
publiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim, dr. Dominik Komadina 
ima besedo! 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Sedaj veljavni zakon o sanitarni inšpekciji je bil sprejet leta 1973. 
Od takrat je naš družbenopolitični in družbenoekonomski razvoj tako napre- 
doval, da sedanji zakon zaostaja za tem intenzivnim razvojem. 

Da bi uskladili ta neskladja, predlagamo, da se izvede postopek za spremem- 
bo in dopolnitev zakona o sanitarni inšpekciji. Spremembe in dopolnitve zakona 
so usmerjene predvsem v: 

1. novo opredelitev oziroma razmejitev nalog med republiškim organom in 
občinskimi organi sanitarne inšpekcije, z osnovnim namenom, da se dejavnost 
sanitarne inšpekcije čimbolj približa družbenopolitični bazi, 

2. poenostavitev postopka za izdajo poprejšnjih soglasij k odločbam o loka- 
ciji, o gradbenem in o uporabnem dovoljenju, s posebnim ozirom na izdajo 
poprejšnjega soglasja k lokaciji in h gradbenemu dovoljenju. 

Po sedaj veljavnem zakonu se vrsta nalog zadržuje na republiški ravni, če- 
prav menimo, da bi nekatere od teh lahko povsem meritorno in strokovno oprav- 
ljali občinski organi sanitarne inšpekcije, še posebno, če se zmanjša obseg dela 
pri izdaji poprejšnjih soglasij, ki naj bi v bodoče v primerih soglasij k odločbi 
o gradbenem dovoljenju temeljili predvsem na tehnološki dokumentaciji. Hvala 
lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona ste 
dobili. Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Zakonodajnopravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
morda poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno obrazložiti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Lubi, delegat iz občine 
Ljutomer. Prosim! 

Franc Lubi: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati: 
Skupina delegatov občine Ljutomer za Zbor občin ima predlog za spremembo 
3. člena zakona o sanitarni inšpekciji. Skupina ima pripombo tudi k 1. točki 
predloga za izdajo zakona. Po sedanjem besedilu te točke morajo organi sani- 
tarne inšpekcije dajati poprejšnje soglasje za vrsto objektov, ki nimajo praktično 
nobenega vpliva na zdravje — mostove, drvarnice, antenske stolpe, telefonske 
kable itd. Iz tega besedila naj se črtajo vsi našteti in podobni objekti. 

Občinski organ sanitarne inšpekcije je sedaj zelo obremenjen tudi z izdajo 
poprejšnjih soglasij h gradbenemu dovoljenju za individualno stanovanjsko 
gradnjo. Ta postopek se nam ne zdi povsem pravilen, ker pogoje iz poprejšnjih 
soglasij sanitarne inšpekcije nihče ne kontrolira pri individualnih stanovanjskih 
hišah, so pa tehnični prevzemi zelo redki, tako da praktično ne moremo kon- 
trolirati izvajanja pogojev, predpisanih v soglasjih. 

Pri tem predlagamo, da bi za individualno stanovanjsko gradnjo dal organ 
sanitarne inšpekcije poprejšnje soglasje le k lokacijskemu dovoljenju, v ostalem 
pa naj bi bil ta organ pooblaščen za kontrolo med gradnjo, ko bi lahko s svojo 
intervencijo vplival na izvajanje pogojev in dajanje soglasja. 

Tudi v predlogu za spremembo zakona je dain predlog, da Republiški sani- 
tarni inšpektorat ne bi dajal soglasja h gradbenemu dovoljenju, ampak bi pre- 
gledal le tehnološki postopek. 

Nadaljnja pripomba se nanaša na 3. točko predloga za izdajo zakona. Ta 
točka govori o nadzorstvu organov sanitarne inšpekcije v zvezi z izvajanjem 
predpisov in ukrepov za varstvo zdravja delavcev pri delu. Vsi temeljni izvršilni 
predpisi, ki obravnavajo to področje, pooblaščajo za tovrstno delo organe de- 
lovne inšpekcije. Zaradi tega v praksi ni popolnoma razčiščena pristojnost med 
tema dvema organoma in prihaja do primerov, da inšpektor s tehnično izobrazbo 
nadzoruje izvajanje zdravstvenih ukrepov. 

Pri 4. točki predloga za izdajo zakona je dana pristojnost za nadzor nad 
proizvodnjo in prometom živil, v praksi pa ni razčiščena in razmejena pristojnost 
med sanitarno inšpekcijo, veterinarsko inšpekcijo in tržno inšpekcijo, tako da 
včasih prihaja do podvojitve opravil. 

Po 10. točki so organi sanitarne inšpekcije pooblaščeni za nadzor nad vsemi 
vodami. Tudi tu prihaja do situacije, ko ni rešena medsebojna pristojnost vod- 
nogospodarske inšpekcije in sanitarne inšpekcije. 

Naša nadaljnja pripomba se nanaša na 11. točko. Po sedanjem tekstu te 
točke je sanitarna inšpekcija pooblaščena za nadzor nad vsemi odpadki, kar v 
praksi ni izvedljivo, saj sanitarna inšpekcija ne nadzira ravnanja s tistimi od- 
padki, ki kvarijo videz okolja. Zato bi moralo biti besedilo dopolnjeno s tem, 
da poteka ta nadzor le z vidika varstva zdravja prebivalstva. 

V zakon bi bilo potrebno vnesti tudi možnost mandatnega kaznovanja po 
zakonu o sanitarni inšpekciji, kjer je sedaj ta možnost dana le za kršitev pred- 
pisov o zdravstvenem varstvu nad živili. 
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Ne zdi se nam tudi povsem primerna pristojnost republiške sanitarne in- 
špekcije za nadzor nad objekti vodovodnega sistema za dve ali več občin. Tako 
bi v praksi prišlo do situacije, da bi republiški organ kontroliral manjše vodo- 
vodne sisteme, ker so slučajno na področju dveh občin, občinski organ pa velike 
vodovodne sisteme, ki oskrbujejo območja skoraj cele občine. 

Predlagamo, da naj bi se ta pristojnost med občinskim in republiškim orga- 
nom razmejila po številu odjemalcev ali pa po kapaciteti vodnega vira. Hvala 
lepa. 

Predednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Slava Marinček, dele- 
gatka iz Celja, ima besedo. Prosim! 

Slava Marinček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz Celja ima nekatere pripombe: 

1. Strinjali smo se z novo razmejitvijo pristojnosti, po kateri naj bi nadzor 
nad specifičnimi industrijskimi objekti prišel v celoti v pristojnost republike. 

2. Glede novih pristojnosti občine predlagamo, da se republiki vrne pristoj- 
nost izdajanja mnenj k urbanističnim dokumentom. Menimo, da je to osnovni, 
najvažnejši dokument zasnove gradnje in razvoja družbe, ki je povezan s plani- 
ranjem širšega značaja. 

3. Menimo, da postopek pri sedanjih predpisih ni mogoče poenostaviti, ker 
bi s tem razvrednotili delo zdravstvene preventivne službe. 

Hitrejše reševanje lahko dosežemo le s preciznejšimi predpisi za določanje 
lokacij, izdelavo načrtov, zlasti s predpisi za specifične objekte, saj je namen 
izdaje soglasij potrditev upoštevanja oziroma uskladitve projekta z veljavnimi 
predpisi in normativi, ki morajo zagotoviti zdrav obstoj posameznika oziroma 
družbe. 

4. Menimo, da ni dvojne dejavnosti sanitarne inšpekcije. Dejstvo je, da pri 
pravilni zasnovi zazidalnega načrta neprimerno več opravimo kot pa pri od- 
pravljanju poznejših napak. Glede predloga, da bi dajali organi sanitarne in- 
špekcije soglasje le k tehnološkemu delu te dokumentacije —- zaradi zaščite 
človekovega okolja in zaposlenih — smo mnenja, da je ta proces povezan z 
lokacijo, posebnostjo gradnje objekta ter odvisen tudi od namestitve naprav 
in opreme, proizvodnega postopka in kvalitete surovin. 

Opozarjamo, da je sanitarna inšpekcija po nepotrebnem obremenjena z 
izdajo soglasij, in sicer s 60 odstotki razpoložljivega delovnega časa. Pri tem 
ni nikjer omenjeno površno delo izvajalcev oziroma njihova samovolja. 

Iz predloga za izdajo zakona ni razvidno, kdo bo odslej bdel nad odprav- 
ljanjem sli zmanjševanjem teh napak. Ce upoštevamo, da so v večini vsi objekti 
namenjeni človeku, da v njih dela ali jih rabi za počitek, se nam zdi nerazum- 
ljivo, da se sprememba sedanjega zakona opravičuje tudi tako, da se pristojnim 
organom nadzora očita skoraj zapravljanje časa. 

Ce ne bo določen drug organ, ki bi lahko še ostreje nadzoroval gradbene 
procese — od lokacije do izgotovitve objektov, se bo situacija še poslabšala, 
dosedanje delo sanitarne inšpekcije pa razvrednotilo. Škodo bo trpela skupnost! 

Skupina delegatov je bila v glavnem mnenja, da v predlogu za izdajo za- 
kona ni konkretne opredelitve, kdo je pristojen za dajanje posameznih soglasij. 

Skupina delegatov je bila tudi mnenja, da naj bi bil posameznik, ki gradi 
hišo v okviru neke kompleksne gradnje, dolžan priskrbeti le tista nujna so- 
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glasi a, ki jih glede na individualno hišo mora imeti. Ostala soglasja pa naj bi 
se priskrbela v okviru dovoljenj in soglasij za kompleksno gradnjo. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Stanko Hribernik iz Radelj ob 
Dravi ima besedo! 

Stanko Hribernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša delegacija je prejela pripombe k predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inspekciji od medobčinskih in- 
špekcijskih služb občin koroške regije, v okviru katerih deluje tudi služba 
sanitarne inšpekcije. Delegacija je pripombe obravnavala in sodi, da so po svoji 
vsebini dovolj tehtne, da jih posredujemo v obravnavo Zboru občin, in sicer 

Z "triC JiSTakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni 
inšpekciji podpiramo. Opozarjamo pa, da je potrebno vzporedno proučiti m 
predlagati ustrezne rešitve na področju zagotavljanja kadrov, predvsem pa - 
gotovitve materialne osnove za financiranje novih pristojnosti, ki jih nalaga 
občinskim sanitarnim inšpekcijam omenjeni predlog za izdajo za^°^'1. 

Delegacija pričakuje, da bo že osnutek zakona dal odgovor na izpostavljena 
problema. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav za razpravo m vec. Zeli 
še kdo besedo? Tovariš Komadina? (Ne.) . 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo m pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sani- 
tarni inšpekciji se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pripombe 
dane v razpravi delegatov na seji Zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo Edvarda Kar e ja 
v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka o po- 
trditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo Edvarda Karde J a 
v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 
ter dopis Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Predlog odloka 
je predložil Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose. 

Samoupravni sporazum in statut Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 
sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj m Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta Zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca 
Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Komisija Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov 
in statutov visokošolskih organizacij, ki je delovala v prejšnjem mandatu, je 
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obravnavala samoupravne sporazume in statute visokošolskih organizacij in je 
glede nekatere pripombe, ki jih je Skupščina sprejela kot svoja 

stališča. Takrat je Skupščina SR Slovenije sprejela tudi klep, s katerim je za- 
dolžila Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, da ugotovi, ali so samo- 
upravni sporazumi in statuti usklajeni s pripombami in stališči Skupščine. 

Piičenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivo Bernard, delegat iz občine 
Ljubljana Center! 

Ivo Bernard: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov v celoti podpira predlagani odlok, vendar predlaga 
amandma iz čisto jezikovnih razlogov. Ime ustanove je namreč Univerza Edvard 
Kardelj in ne Edvarda Kardelja, kot je navedeno1 v predloženem odloku. Zato 
predlagam, da se ta popravek upošteva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Vprašujem še dr. Lojzeta 
Udeta, kaj misli o tem amandmaju! Se pravi, da mi lahko štejemo, da je to 
v bistvu jezikovni popravek in da to ni amandma. Ni potrebno' o niem glaso- 
vati? (Ne.) Želi še kdo besedo? 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. Kdor je za predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma 
o združitvi v Univerzo Edvard Kardelj v Ljubljani in o soglasju k statutu 
Univerze Edvard Kardelj v Ljubljani, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije nam je predložila v obravnavo in sprejetje predlog odloka o raz- 
rešitvi in izvolitvi dveh članov Komisije Skupščine SR Slovenije za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu. 

Predstavnik Komisije je tovarišica Mihaela Verbič, članica Komisije. Pred- 
log odloka ste sprejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. O predlogu 
odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat 
v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem ki 
vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na 'nji- 
hovo delo ah na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi delegat 
v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali tudi 
predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 
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Želi kdo od delegatov postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Eno vprašanje 
smo že prejeli. Nanj bo odgovorjeno na eni od naslednjih sej. Želi morda še 
kdo postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 

Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in z Družbenopolitičnim 
zborom. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, se vam zahvaljujem za polno ude- 
ležbo in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 17. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 13.45 uri.) 



18. seja 

(23. maja 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, preden 
preidemo na določtev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi poročilo 
za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
riša Lovra Cerarja, delegata iz Tržiča za predsednika in tovariša Jožeta Sla- 
tinška, delegata iz Velenja in tovariša Vladimirja Mejača, delegata z Vrhnike, 
za člana. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ker vidim, da nihče, prosim, 
da glasujemo z dviganjem rok! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 18. sejo Zbora občin izvoljeni tovariš 
Lovro Cerar za predsednika in tovariša Jože Slatinšek in Vladimir Mejač 
za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane in da pregleda poobla- 
stila delegatov in pripravi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na 
svojih mestih, ker bo komisija poročilo takoj pripravila. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, seveda kolikor je to v njegovi moči, 
na vprašanje delegatov odgovoril že na tej seji, prosim vse, ki imate morda 
pripravljena pismena delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora, 
da bi jih lahko posredovali Izvršnemu svetu ali drugim naslovnikom, z željo, 
da odgovorijo po možnosti že na tej seji. 

Poleg tega vas prosim, da bi se tisti, ki imate namen razpravljati, prijavili 
v tem času, kolikor se še niste, da bi tudi na osnovi vaših prijav lahko ocenili, 
vsaj delno, kako bo potekala današnja seja. 

Veste, da smo za 13. uro sklicali skupno sejo vseh treh zborov, in če se bo 
dalo, bomo do takrat delali brez odmora, če bomo vzdržali. Če bo kazalo, da bo 
seja dolga, bomo naredili vmesni odmor, če se seveda s tem strinjate! (Da.) 
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Na eni od prejšnjih sej smo se dogovorili, da je sicer zelo dobro, če se 
skupine doma dogovorijo in nas o tem obveščajo pismeno, namreč o pripombah 
k posameznim točkam dnevnega reda, da pa je vendarle potrebno na zboru 
samem vsebino pripomb še enkrat povedati. To je stvar seveda vaše odločitve. 
Kadar gre za ponavljanja, lahko preprosto rečete, da ste v vaši skupini ali vaši 
skupščini razmišljali tako ali tako in ničesar na dolgo ne razlagate, če pa vidite, 
da gre zlasti za nova stališča, ki še niso bila povedana, potem je seveda prav, 
da jih od začetka do konca predstavite zboru in predstavnikom predlagate- 
lja. Mislili smo namreč, da je prav, če zbor sliši vsa mnenja. Ce j ih vi le pismeno 
oddate, z njimi niso vsi seznanjeni. Prav je, da predlagatelj sliši vsa mnenja, ki 
so nastala v občinah v tej ali drugi obliki. 

Ker vidim, da je komisija opravila svojo nalogo, nadaljujemo sejo in pro- 
sim predsednika komisije, da poda poročilo zboru. 

Lovro Cerar: Poročilo o pregledu pooblastil za 18. sejo Zbora občin, 
ki je bila sklicana za 23. 5. 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegata iz Brežic. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. čle- 
na poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem veri- 
ficira pooblastila delegatov za današnjo 18. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o poro- 
čilu. Zeli morda kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje! 
O poročilu bomo glasovali v celoti, ker kot ste slišali, ni nobeno pooblastilo 
sporno. Kdor je torej za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvigne- 
jo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem potrdil poročilo Komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila dele- 
gatov za 18. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povab- 
ljeni še predstavniki Republiške konference Socialistične zveze in Skupnosti 
slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda ter Republiškega odbora Zveze 
združenj borcev in Sveta za ohranjanje in razvijanje tradicij narodnoosvobo- 
dilne borbe in spomeniško varstvo pri Predsedstvu Republiške konference So- 
cialistične zveze k 11. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje se udeležujejo tovarišica Mara Zlebnik, podpredsednica Izvršnega 
sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta k posameznim točkam dnevnega 
reda tovariš Peter Bekeš, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške kon- 
ference Socialistične zveze, tovariš Albert Jakopič-Kajtimir, predsednik Sveta 
za ohranjanje in razvijanje tradicij NOB in spomeniško varstvo pri Pred- 
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sedstvu Republiške konference SZOL, tovariš Ludvik Golob, sekretar Skupno- 
sti slovenskih občin. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči naslednji poročevalci delovnih 
teles našega zbora in Skupščine: tovarišica Kristina Smid, članica Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Marjan Ašič, podpredsednik 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
tovariš Albin Levičnik, član Odbora za finance, tovariš Tone Žibert, član 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, dr. Lojze Ude, predsednik 
Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Franjo Turk, predsednik Komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, tovarišica Vida Vidovič, članica 
Komisije za pravosodje. 

Pri 14. točki dnevnega reda pa bodo sodelovali: tovariš Bogdan Osolnik, 
koordinator delegacije iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ in delegati iz Slovenije v tem zboru: tovariš Jože Božič, tova- 
rišica Mara Jelovšek, tovariš Miha Košak, tovariš Jože Lončarič, tovariš Bojan 
Polak-Stjenka in tovariš Slavko Zalokar. 

Prehajamo torej na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev 
dnevnega reda 18. seje Zbora občin. 

Z dopisom 8. maja ste bili obveščeni, da bomo dnevni red današnje seje 
razširili še z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zago- 
tovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč. Razlogi za razširitev 
dnevnega reda so bili navedeni v tem dopisu. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 18. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnikov 16. in 17. seje Zbora občin, 
3. predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
4. osnutek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 

beni lastnini, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni 

izkaznici, z osnutkom zakona, 
6. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične 

republike Slovenije za leto 1978, 
7. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem 

davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, z osnutkom zakona, 

8. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja 
amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona, 

9. predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe, z osnutkom 
zakona, 

10. predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije za spre- 
membo 57. člena zakona o srednjem šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah 
in izobraževanju odraslih, 32. člena zakona o izobraževanju in usposabljanju 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 89. člena 
zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za pred- 
šolske otroke in 18. člena zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih 
razmerij, 
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11. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o financiranju izgradnje objektov za obeleževanje 
zgodovinskih krajev in dogodkov v zvezi z bitko za ranjence na Neretvi, 

12. predlog odloka o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogovoru 
republik in avtonomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema m politike 
obdavčevanja celotnega prihodka državljanov, 

13. predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega 
senata za prekrške, 

14. poročilo o delu delegatov Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ za obdobje od maja do decembra 1978, 

15. osnutek zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje 
programa 3. etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih sredstev 
za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju 
od leta 1979 do leta 1983, 

16. osnutek zakona o določitvi skupnega zneska za financiranje programa 
gradnie objektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času od leta 1979 do 
leta 1983, 

17. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč, 

18. osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu, 

19. volitve in imenovanja, 
20. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da 

kar glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje. (60 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora določen tak, kakor 
sem ga predlagala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 16. in 17. seje Zbora občin. 

Osnutek obeh zapisnikov ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo 
ali popravek k zapisnikom 16. in 17. seje zbora? (Ne.) Ce nihče, potem dajem 
zapisnika na glasovanje! Kdor je za to, da se zapisnika 16. in 17. seje odobrita, 
naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 16. in 17. seje Zbora 
občin. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil dr. Iztoka Winklerja, člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. Besedo ima 
dr. Iztok Winkler. Prosim! 

Dr. Iztok Winkler : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! O temeljnih izhodiščih predlaganega zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela so delegati Skupščine SR Slovenije razpravljali prvič že 

19 
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novembra 1977. leta. Opredeljena so bila tudi v gradivu Republiškega sveta 
za vprašanja družbene ureditve z naslovom »Osnove družbenoekonomskih odno- 
sov med delavci v družbenih dejavnostih in uporabniki njihovih storitev«. 

V prvi fazi oblikovanja izhodišč za urejanje odnosov v svobodni menjavi 
dela smo upoštevali predvsem izkušnje in spoznanja na področju družbenih 
dejavnosti. 

Stališča iz prvih razprav tako v delegatski bazi kot v Skupščini pa so 
nas napotila, da smo začeli celotno materijo celoviteje obravnavati. Tako je 
osnutek zakona že obravnaval skupne osnove in načela družbenoekonomskih 
odnosov, ki se oblikujejo pri svobodni menjavi dela na vseh področjih družbene 
dejavnosti. Pri oblikovanju zakona je sodelovala vrsta strokovnih in družbeno- 
političnih delavcev. Razprave o vprašanjih svobodne menjave dela so se odvi- 
jale na vseh ravneh, konkretne naloge s tega področja pa so tudi sestavni del 
vrste političnih dokumentov. Na ta način je zakon nastajal prav do zadnjih dni 
pred današnjo razpravo. 

Predlog zakona, kakršen je danes v razpravi in vam predlagan v sprejetje, 
je v primerjavi z osnutkom jasnejši in v mnogočem izpopolnjen, upoštevajoč 
rezultate in pripombe številnih razprav ob osnutku. 

Predlog zakona bolj celovito opredeljuje področja, na katerih se uresni- 
čuje svobodna menjava dela. Med izvajalce svobodne menjave dela šteje predlog 
zakona tudi delovne ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo 
umetniško ali kako drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost. 
Predlog zakona tudi določa, da s svobodno menjavo dela pridobivajo sredstva 
za opravljanje svoje dejavnosti tudi družbene organizacije in društva, v kate- 
rih delovni ljudje in občani izvajajo programe na področju družbene ali druge 
dejavnosti. 

Dopolnjene ali razčlenjene so določbe o družbenoekonomskih odnosih, zlasti 
je natančneje opredeljen predmet svobodne menjave dela ter obveznosti odgo- 
vornosti udeležencev menjave. Izpopolnjene so določbe o normativih in stan- 
dardih, še posebej za primer, ko gre za obvezno enotno zagotavljanje pravic, 
pa tudi določbe o virih, merilih in osnovah za pridobivanje dohodka s svobodno 
menjavo dela. 

Razčlenjeni so sedaj tudi elementi cene in natančneje je opredeljena raz- 
širjena reprodukcija v skladu z zakonom o razporejanju in delitvi dohodka. Pri 
tem je dana možnost, da delavci v temeljnih organizacijah izvajalcev združu- 
jejo del sredstev amortizacije, pa tudi rezerv. Zlasti glede rezerv je predlagana 
rešitev novost. 

V določbah o solidarnosti je natančneje opredeljeno, kdaj se sredstva soli- 
darnosti zagotavljajo, pri tem pa je osnova v samoupravnih sporazumih in do- 
govoru o temeljih plana opredeljen zagotovljen program z dogovorjenimi nor- 
mativi in standardi. Hkrati zakon še posebej opredeljuje tudi vzajemnost. 

Določbe o samoupravnih interesnih skupnostih so dopolnjene zlasti glede 
posebnih skupnosti in pristojnosti skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, 
ki jih opredeljujemo kot mesto sporazumevanja in dogovarjanja. 

Določbe, ki govore o organiziranju enot ali temeljnih skupnosti v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti so splošne, omogočajo pa podrobnejšo raz- 
členitev v posameznih zakonih za posamezna področja družbenih dejavnosti. 
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Pomembna novost v predlogu zakona so tudi jasnejše določbe o načinu 
soodločanja delegatov uporabnikov v organih upravljanja temeljnih organizacij 
izvajalcev, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Z vsemi temi dopolnitvami so po mnenju predlagatelja v predlogu zakona 
upoštevane tudi bistvene pripombe, ki so bile izražene v razpravah ob osnutku 
tega zakona v skupščinskih odborih in zborih, kakor tudi stališča, mnenja m 
predlogi, ki nam jih je posredovala Skupščina po razpravah v zborih Skupščine 
o predlogih za izdajo zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na posa- 
meznih področjih družbenih dejavnosti. 

Predlagatelj vam je v želji, da upošteva vse konstruktivne predloge, ki 
lahko prispevajo h kvaliteti tega zakona, pred desetimi dnevi predložil z amand- 
maji še nekatere dopolnitve in izboljšave, izoblikovane deloma že v razpravah 
ob predlogu zakona v Skupščinskih odborih. Ti amandmaji predstavljajo inte- 
gralni tekst predloga zakona. Zato vas želimo v uvodu v vašo razpravo kratko 
opozoriti na bistvene amandmaje. . i , xi™„ 

2e iz obrazložitve amandmaja k 8. členu je razvidno, da smo v tem členu 
opredelili bistvene elemente samoupravnega sporazuma o temeljih planov m 
podčrtali razloček med samoupravnimi sporazumi o temeljih planov ter osta- 
limi samoupravnimi sporazumi oziroma pogodbami. Zaradi celovitosti m da 
bi podčrtali omenjeni razloček med temi planskimi dokumenti smo v ta načelni 
planski člen vključili tudi določilo, ki udeležence v svobodni menjavi dela zave 
zuie da v drugih samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah ne morejo spre- 
jemati določb, ki bi preprečevale, da izpolnijo obveznosti, sprejete s samo- 
upravnimi sporazumi o temeljih plana. Ob tem ugotavljamo, da so vse določbe 
v predlogu tega zakona, ki se nanašajo na družbeno planiranje, usklajene z 
zveznim zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja. Z ničemer pa ne 
preprečujejo natančnejše ureditve teh vprašanj tudi v republiškem zakonu 
o sistemu družbenega planiranja. t j i 

V 26. členu gre za tri spremembe, od katerih sta dve zgolj redakcijsk g 
pomena. Vsebinsko dopolnitev predstavlja le dopolnitev tretje alinee točke a, 
kajti kot element pri ugotavljanju materialnih stroškov ne upoštevamo samo 
obsega, temveč tudi kakovost dela. 1. , . 

Ker so se tudi v zadnjih razpravah o predlogu zakona pojavljale pripomb 
k 35 členu predloga, ki je v prvotnem besedilu govoril tako o načinu uresni- 
čevanja svobodne menjave dela kot tudi o mestu, kjer se ta menjava uresni- 
čuje se je predlagatelj odločil, da ta člen spremeni tako, da v njem določa le 
načine menjave, to je v neposrednih odnosih oziroma v ali po samoupravnih 
interesnih skupnostih. O institucionalnih oblikah, o mestu, kjer se ta menjava 
uresničuje, pa govorijo posebni členi, kjer so te oblike natančneje razčlenjene. 
Ta določila so ostala nespremenjena. 

S predlaganim amandmajem postaja bolj jasen tudi 42. člen, ki predstav- 
lja enega od uvodnih splošnih členov v poglavju o uresničevanju svobodne 
menjave dela in se nanaša na vsa področja, kjer se uresničuje svobodna me- 
n3ava- 

V razpravah je bilo namreč ugotovljeno, da določila 49. člena, ki oprede- 
ljuje, kdaj gre za svobodno menjavo dela v samoupravni interesni skupnosti 
in kdaj po njej na področju družbenih dejavnosti, veljajo v celoti tudi za ostala 
področja in je to opredelitev treba vključiti že v ta splošni člen. Z novim dru- 
gim odstavkom 42. člena, ki vam je predložen kot amandma, je to tudi oprav- 
ljeno. 
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Amandma k 63. členu predstavlja uskladitev z 51. členom republiške ustave, 
ki v četrtem odstavku govori o tem, kako se zagotovi poseben družbeni interes 
pri opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena. Za dosego tega med 
drugim določa tudi soodločanje uporabnikov v izvajalskih temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega 
pomena. 

V razpravah smo bili posebej opozorjeni tudi, da je potrebno spremeniti 
določila četrtega odstavka 66. člena, ker s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi samoupravne interesne skupnosti in statutom ni možno zavezovati druž- 
benopolitičnih organizacij in organov družbenopolitičnih skupnosti k sodelo- 
vanju v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. S predloženim amand- 
majem smo skušali to pripombo upoštevati. 

Z amandmajem k 75. členu je kot način odločanja v skupščini samouprav- 
ne interesne skupnosti vključeno tudi odločanje delegatov po poprejšnjem iz- 
javljanju delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Na koncu bi želel opozoriti še na pripombo, ki se je pojavljala v nekaterih 
razpravah v skupščinskih odborih in v samoupravnih interesnih skupnostih, 
nanaša pa se na določilo 15. člena predloga zakona. 

Ta člen določa, da se lahko pod določenimi pogoji, in sicer, če je v skladu 
z ugotovljenimi interesi delavcev, delovnih ljudi in občanov, če je to v skladu 
z zastavljenimi osnovnimi cilji družbenega plana in temeljnimi cilji ekonom- 
ske politike družbenopolitične skupnosti in če s samoupravnim sporazumom ni 
bilo mogoče zagotoviti sredstev ali drugih potrebnih pogojev za izvršitev take 
naloge oziroma programa, z zakonom naloži obvezna združitev sredstev v ta 
namen in določijo drugi ukrepi. 

Po mnenju nekaterih razpravljalcev bi morali omogočiti, da se tak ukrep 
lahko določi tudi z odlokom občinske skupščine. Predlagatelj te pripombe ni. 
mogel sprejeti iz naslednjih razlogov: 

15. člen predstavlja splošno določbo in se torej nanaša na vsa področja de- 
javnosti. Navezuje se na planske člene, ki govore o načinu sporazumevanja in 
dogovarjanja ter o usklajevanju skupnih potreb in interesov z materialnimi 
možnostmi v procesu srečujočega, sočasnega in celovitega planiranja Zagotav- 
lja uresničevanje temeljnih planskih ciljev tudi takrat, če tega sporazumevanja 
m bilo mogoče doseči. Temelji pa to določilo na 25. členu ustave Socialistične 
republike Slovenije, ki določa, da se lahko delavcem v temeljnih organizacijah 
združenega dela z zakonom začasno omeji razpolaganje z delom sredstev druž- 
bene reprodukcije, če je to neobhodno potrebno zaradi preprečevanja ali od- 
pravljanja večjih motenj na trgu, zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih 
ciljev sprejete gospodarske politike ali če to zahtevajo interesi ljudske obrambe. 

Z zakonom se po določilu ustave lahko določi obvezno združevanje sred- 
stev družbene reprodukcije za financiranje tistih nujnih potreb družbene re- 
produkcije, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega raz- 
voja. Vendar pa z obveznim združevanjem sredstev družbene reprodukcije ni 
mogoče trajno odvzeti pravic delavcem temeljnih organizacij glede njihovih 
sredstev. 

Ustava torej predvideva za take primere le zakon in obvezno združevanje 
sredstev le kot začasen ukrep. Vendar pa želimo opozoriti obenem tudi na do- 
ločilo 42. člena predlaganega zakona, kjer je govora o intervencijskih ukrepih 
družbenopolitičnih skupnosti v primeru, ko gre za dejavnosti posebnega druž- 
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benega pomena in za uresničevanje tistega dela programa, ki je v samouprav- 
nem sporazumu o temeljih plana opredeljen kot zagotovljen program. 

V takih primerih predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela določa, da se obvezno plačevanje prispevkov za izvajanje zagotovljenega 
programa lahko predpiše z zakonom oziroma z odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti, ki temelji na zakonu. Upoštevaje ta določila je torej možno 
v določenih primerih za določene dejavnosti kot ukrep predvideti tudi odlok 
občinske skupščine. 

Na podlagi vsega tega predlagatelj meni, da so bile pripombe, ki so se na- 
našale na obvezno združevanje sredstev na podlagi odloka, neutemeljene in da 
jih v 15. členu predlaganega zakona ni mogoče upoštevati. 

Tovarišice in tovariši! Predlagani zakon opredeljuje zgolj skupne osnove 
svobodne menjave dela, zajema sedanja spoznanja na področju urejanja druž- 
benoekonomskih odnosov in organiziranosti subjektov v svobodni menjavi dela. 
Hkrati je rezultat naših skupnih prizadevanj. Z njegovim sprejetjem bodo dane 
možnosti za pospešitev dela v področni zakonodaji, ki bo predstavljala kon- 
kretno izpeljavo teh skupnih stališč na posameznem področju. Sele ko bodo 
sprejeti zakoni za posamezna področja družbenih dejavnosti, bodo namreč dane 
vse osnove, da se svobodna menjava dela tudi v praksi začne hitreje razvijati 
in uresničevati. 

To je še posebej pomembno, ker smo že sredi priprav na nov srednjeročni 
plan. Novi družbenoekonomski odnosi bodo namreč morali že v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju zaživeti na vseh področjih, kjer se uresničuje svobodna 
menjava dela, in zato morajo dobiti svojo prvo konkretizacijo prav v planskih 
dokumentih, ki jih bomo pripravljali in sprejemali v prihodnjih dveh letih. 
Da bi lahko vse te naloge uspešno opravili, predlagamo v imenu Izvršnega 
sveta, da predloženi zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela sprej- 
mete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona je bil objav- 
ljen v Poročevalcu št. 9. 

Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta k predlogu zakona, ki jih je ta 
predložil v smislu četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine. Tako so 
amandmaji postali sestavni del predloga zakona. Prejeli ste tudi stališča Skup- 
nosti socialnega varstva. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisije poročila ustno dopolniti? Prosim, 
tovarišica Šmid, poročevalka Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj! 

Kristina Šmid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zbori naše skupščine obravnavajo in sprejemajo danes pomemben sistem- 
ski zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki pomeni konkretizacijo 
ustavnih načel o svobodni menjavi dela ter operacionalizacijo določb zakona 
o združenem delu. Zakon ureja pomembno in zahtevno področje odnosov v svo- 
bodni menjavi dela in bo služil kot osnova za nadaljnje razvijanje in uveljav- 
ljanje svobodne menjave dela v vsej njeni razsežnosti, v vseh okoljih, kjer de- 
lovni ljudje in občani, medsebojno odvisni in odgovorni za družbeni napredek, 
uresničujejo načela skladnega razvoja na vseh področjih družbenega dela. Svo- 
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bodna menjava dela kot družbenoekonomski odnos med uporabniki in izva- 
jalci je prisotna na raznih področjih družbene reprodukcije, tako v družbenih 
dejavnostih kot v materialni proizvodnji, zato ni možnosti podrobno in enotno 
urediti ta odnos na posameznih področjih združevanja dela in sredstev. 

Glede na to predloženi zakon določa le načela oziroma temeljne skupne 
prvine svobodne menjave dela, urejanje specifičnosti pa prepušča posebnim 
zakonom. Tako nas čaka tudi v naši skupščini obravnava osnutkov posebnih 
zakonov s področja družbenih dejavnosti še pred poletnimi počitnicami. 

Ob obravnavi zakona v odborih našega zbora je bilo ugotovljeno, da je 
predlagatelj pri izdelavi zakonskega predloga upošteval večino pripomb, pred- 
logov, mnenj in stališč, ki so bila predlagana k osnutku zakona. Predlagatelj 
si je prizadeval v kar največji meri uskladiti vsa odprta vprašanja, ki so se 
pojavljala v razpravi, kar je prav gotovo zahtevalo veliko odgovornega dela. 
Tako ocenjujemo, da je predlog zakona skupno z amandmaji, ki jih je pred- 
lagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in predstavljajo sestavni del zakon- 
skega besedila, in z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije zrel za zadnjo 
fazo obravnave ter sprejetje v naši skupščini. 

Poleg tega kaže ob tej priložnosti poudariti še, da bo potrebno pri nadalj- 
njem zakonskem dograjevanju področij, kjer se bo uresničevala svobodna me- 
njava dela, pospeševati tudi samoupravno interesno povezovanje temeljnih or- 
ganizacij združenega dela na področju materialne proizvodnje, kjer delovanje 
tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb ter za vred- 
notenje rezultatov dela. Zato naj bi tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ob predložitvi gradiva o oceni razvoja družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje predložil v obravnavo 
zborom naše skupščine tudi oceno potreb po spremembah zakonov s teh pod- 
ročij. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima dr. Lojze Ude, 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije. Prosim, tovariš Ude! 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne nameravam obrazložiti tistih amandmajev, ki so čisto redakcijskega 
značaja. Menim pa, da je vendarle potrebno, glede na to, da ste dobili amand- 
maje tik pred današnjo sejo, obrazložiti tiste, ki so vsebinskega značaja. Prvi 
tak amandma je gotovo amandma naše komisije k 30. členu. Tu predlagamo, 
naj bi se črtala možnost, da bi z zakonom lahko predpisali osebno participacijo. 
Namreč, 30. člen je treba povezati s 3. odstavkom 42. člena, ki dopušča mož- 
nost intervencijskega zakona pri predpisovanju obveznosti plačevanja prispev- 
kov v samoupravni interesni skupnosti posebnega družbenega pomena za za- 
gotavljanje realizacije dogovorjenega oziroma z zakonom, to je drugi naš 
amandma, določenega programa. Po našem mnenju namreč intervencijski zakon 
ni mogoč pri predpisovanju obveznosti tako imenovane osebne participacije. 
Kategorije osebne participacije uporabnikov ne moremo enačiti, zlasti ne na 
področju intervencijske zakonodaje, s kategorijo obveznosti plačevanja pri- 
spevkov v samoupravni interesni skupnosti. Z intervencijskim zakonom se na- 
mreč zagotavlja le tako imenovani zagotovljeni, kot pravimo včasih minimalni 
program. Za realizacijo tega programa pa po našem mnenju ne gre z zakonom 
predpisovati osebne participacije, temveč je treba tak zagotovljeni program 
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realizirati s prispevki v samoupravni interesni skupnosti. To je prvi amandma, 
k 30. členu. m ... 

Drugi tak vsebinski amandma je k 42. členu. Tu predlagamo, naj bi 
tekst 3. odstavka dopolnil, in sicer tako, da bi bil intervencijski zakon možen, 
bodisi za realizacijo dogovorjenega zagotovljenega minimalnega programa ai 
pa tudi za realizacijo z zakonom določenega minimalnega oziroma zagotovlje- 
nega programa. Gre namreč za to, da bo v določenih primerih treba z inter- 
vencijskim zakonom zagotoviti predvsem realizacijo dogovorjenega programa. 
Menimo pa, da je treba predvideti tudi možnost, da zakonodajalec dogovorjeni 
program zniža, kolikor ni realno planiran, tako da bi potem z intervencijskim 
zakonom zagotavljali z zakonom zagotovljeni program, ne pa samo dogovorjeni 
program. „ , , 

Tretji vsebinski amandma je k 73. členu. Ta amandma smo predlaga i g e e 
na sugestije pristojnih odborov vseh treh zborov Skupščine, da bi bilo treba 
v zakonu bolj natančno in bolj konkretno opredeliti enote samoupravne inte- 
resne skupnosti, pa tudi temeljne skupnosti. S tem je po našem mnenju tudi 
natančneje opredeljena določba 1. odstavka 68. člena ustave SR Slovenije. 
Enota samoupravne interesne skupnosti je po amandmaju opredeljena kot tisti 
del samoupravne interesne skupnosti, v katerem se uresničujejo naloge na 
ožjem področju dejavnosti ali v katerem izvajalci in uporabniki izvajajo do 
ločen program. To je torej enota ob določeni organizaciji ali ob vec istovrstnih 
organizacijah. Temeljna skupnost pa Je del samoupravne interesne skupnosti, 
v katerem uporabniki in izvajalci uresničujejo medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti v svobodni menjavi dela v določenem območju, torej teritori- 
alni princip, ali na določenem področju — funkcionalni princip. ^ 

Menimo, da smo se s tem vendarle približali neki konkretnejši opredelitvi 
temeljnih interesnih skupnosti in enot. S tem zadnjim amandmajem smo v 
bistvu tudi že odgovorili — naj izkoristim to priliko — delegatom obcme Siska 
na vprašanje, zakaj je opuščena opredelitev možnosti oblikovanja enot samo- 
upravnih interesnih skupnosti v krajevni skupnosti. Ta možnost namreč ob- 
staja, kolikor seveda obstaja v taki krajevni skupnosti organizacija ali vec 
organizacij, ob katerih bomo oblikovali enoto. Ob sami krajevni skupnosti pa 
enote po našem mnenju ne more biti. Možnost pa seveda je, da bo delovala ta 
enota v območju krajevne skupnosti, seveda ob določeni organizaciji. 

Se eno vprašanje je: Ah ne bi kazalo Zakonodajno-pravne komisije po- 
oblastiti za odpravo nekaterih stilističnih pomanjkljivosti? Po poslovniku smo 
že tako pooblaščeni za končno redakcijo besedila. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš dr. Ude! 
Danes na klop ste dobili tudi predlog stališč, ki jih sprejema Družbeno- 

politični zbor, ki danes obravnava predlog zakona po 72. členu poslovnika Skup- 
ščine tako, da pristojnima zboroma daje svoja stališča. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv in vseh uvodnih besedil pričenjam 
razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki so 
razvidni iz njenega poročila z dne 16. maja, in sicer k 5., 8., 19., 26., 30., 36., 
37., 42. členu, k podnaslovu pred 60. členom, k 62., 64., 73. in 94. členu predloga 
zakona. S temi amandmaji je soglašal predlagatelj, kar je razvidno tudi iz po- 
ročila te komisije. Bistvene amandmaje pa je dr. Ude pravkar obrazložil. 
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Vprašujem poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, če s temi amandmaji Zako- 
nodajno-pravne komisije soglašata? (Da.) Ker amandmaji k 5., 26., 30., 42. in 73. 
členu bistveno posegajo v vsebino zakona, bi o njih glasovali posebej, o ostalih 
amandmajih, to je o amandmajih k 8., 19., 36., 37., podnaslovu pred 60. členom, 
k 62., 64. in 94. členu, pa bi glasovali skupaj, ker so redakcijskega značaja in 
bistveno ne spreminjajo vsebine zakona. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.) Ce 
nihče, potem prehajamo na glasovanje o amandmaju k 5. členu. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? f(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 5. členu. 
Sporočiti vam moram, da je prišla tudi delegatka iz Brežic, tako da smo 

danes navzoči vsi. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 26. členu. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 26. členu. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 30. členu predloga zakona. Kdor 

je za, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 30. členu. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 42. členu. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 42. členu soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 73. členu predloga. Kdor je za, 

naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amandma k 73. členu soglasno sprejel. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Komisije k 8., 19., 36., 37., k pod- 

naslovu pred 60. členom, k 62., 64. in 94. členu. Kdor je za te amandmaje, naj 
prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je'kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji komisije k 8., 19., 36., 37., k podnaslovu pred 
60. členom, k 62., 64. in 94. členu soglasno sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, naj prosim glasuje! (62 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Hkrati ugotavljam, da je bil predlog zakona sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebei 
obvestila. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Miho Wohinza, svetovalca izvršnega 
sveta. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Miha Wohinz! 
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Miha W 6 h i n z : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini, ki je danes v obravnavi, predstavlja v bistvu ureditev enega najpo- 
membnejših instrumentov za izvajanje zemljiške politike, kot enega od temelj- 
nih pogojev za skladnejši razvoj celotne družbene reprodukcije. 

Poleg tega, da ureja ta zakon tako pomembno področje našega družbenega 
življenja pa je njegova pomembnost po drugi strani tudi v dejstvu, da posega 
v zelo občutljive, z ustavo zajamčene lastninske odnose tako občana kot last- 
nika nepremičnine kot tudi družbenih pravnih oseb. 

Razvoj planiranja zahteva nenehno dopolnjevanje tudi vseh spremljajočih 
institutov kot je na primer razlastitev. Celovito revizijo razlastitvenega zakona 
pa narekujejo še nova ustava, zakon o združenem delu in razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov, ki temelji na teh dokumentih. V nasprotnem primeru bi se 
tak institut, katerega glavni namen je po eni strani omogočiti investitorju cim 
hitrejšo pridobitev potrebne zemljiške površine, po drugi strani pa enostaven 
in hiter način ugotovitve in plačila pravične oziroma ustrezne odškodnine, kaj 
lahko sprevrgel v zaviralni element pri izvajanju sistematične in racionalne 
zemljiške politike, s pomočjo katere realiziramo prostorsko planiranje. 

Prav rešitve, ki jih prinaša predloženi zakonski osnutek, bodo po nasi 
oceni omogočale hitrejše in bolj sistematično pridobivanje zemljišč za potrebe 
vseh družbenih pravnih oseb, ki nastopajo kot investitorji. 

Naj uvodoma povem, da smo pri pripravi zakonskega osnutka upoštevali 
vse pripombe in stališča, ki so jih dala skupščinska telesa in posamezni dele- 
gati oziroma skupine delegatov ob obravnavi predloga za izdajo zakona m ki 
so se nanašala že-na konkretne rešitve, kot so izhajale iz takrat priloženih tez. 
Večji del pripomb in stališč smo tudi vnesli v besedilo zakonskega osnutka, bo- 
disi kot osnovno določbo bodisi kot variantno možnost. Seveda pa nismo mogli 
upoštevati tistih pripomb oziroma stališč, ki so si bila med seboj v nasprotju 
ali pa sicer iz drugih razlogov neustrezna, kar smo v obrazložitvi posebej po- 
vedali. . _ 

V okviru celotne problematike izstopata predvsem dva sklopa vprašanj. To 
so vprašanja v zvezi z ugotavljanjem splošnega interesa m vprašanja, ki zade- 
vajo odškodnino. Splošni interes ostaja temeljno načelo, ki pogojuje razlastitev 
oziroma prisilni prenos nepremičnin v družbeni lastnini. Splošni interes je 
širok pojem^ Zato ga je bilo treba v zakonu čim podrobneje opredeliti. V pred- 
laganem zakonu vežemo splošni interes na namen graditve objektov ali izvedbo 
drugih del v splošnem interesu in štejemo, da je ta ugotovljen, če je z urba- 
nističnim dokumentom predvidena na določenem zemljišču graditev po namenu 
določenega objekta ali pa izvedba drugih del. 

Upoštevajoč dejstvo, da mora biti urbanistični dokument v skladu s pro- 
storskim planom kot integralnim delom družbenega planiranja, pride do izraza 
tudi načelo družbenega planiranja. Ob tem je potrebno poudariti, da moramo 
ocenjevati predloženo zakonsko ureditev v širšem sklopu vprašanj, ki jih bosta 
urejala zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Sociali- 
stične republike Slovenije in zakon o urbanističnem planiranju. Oba zakona 
sta že v pripravi in v nadaljevanju priprav za predlog tega razlastitvenega za- 
kona bomo upoštevali predvidene rešitve seveda tudi v tem zakonu. 

Tako lahko rečemo, da bodo v bodoče že ob pripravi in sprejemanju urba- 
nističnih dokumentov in družbenega plana usklajeni temeljni interesi glede 
konkretne uporabe prostora med raznimi investitorji. S tem bo zagotovljeno 
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bolj načrtno pokrivanje srednjeročnih in dolgoročnih družbenih razvojnih po- 
treb po zemljiščih. Splošni interes, ki se po predloženem osnutku praviloma 
šteje za ugotovljenega, predstavlja tudi pomembno skrajšanje celotnega razla- 
stitvenega postopka, kar bo v končni fazi tudi pripomoglo k neposrednemu ob- 
vladovanju morebitnega stihijskega delovanja materialnega razvoja družbe na 
področju zemljišč. To pa pomeni med drugim tudi uresničevanje ciljev, opre- 
deljenih v stališčih, sklepih in priporočilih za oblikovanje in izvajanje prostor- 
ske, urbanistične in zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji, ki jih 
je sprejela ta skupščina. 

Iz novih osnov izhajajo tudi določbe o odškodnini. Ustavni pojem pravične 
odškodnine opredeljuje zakonski osnutek kot korist, ko jo je imel prejšnji 
lastnik od nepremičnine, pri tem pa določa, da ne more biti osnova za določitev 
odškodnine korist, ki je posledica neposrednega ali posrednega vlaganja druž- 
benih sredstev v to nepremičnino. 

Načelo pravičnosti zahteva pri tem po eni strani individualizacijo določanja 
odškodnine, kar lahko pomeni za razlaščenca v posameznih primerih tudi iz- 
jemno povečanje odškodnine, po drugi strani pa tudi upoštevanje družbenih 
vlaganj, ki razlaščencu ne pripadajo. Koristi, ki jih dajejo posamezne vrste ne- 
premičnin, se seveda razlikujejo, zato tudi osnutek loči pri odškodnini različne 
vrste nepremičnin. Med zemljišči pa še posebej kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča. 

Osnova za določitev odškodnine za kmetijska oziroma gozdna zemljišča je 
še vedno tržna cena. Kategorija kmetov je pri tem zaščitena s splošnimi določ- 
bami o odškodnini iz predloženega osnutka in z določbami zakona o kmetij- 
skih zemljiščih. Stavbna zemljišča praviloma niso v pravnem prometu in od 
prometa lastninske pravice na stavbnem zemljišču praviloma tudi ni koristi. 
Korist stavbnega zemljišča se izraža predvsem v možnosti gradnje. Razlaščenec 
naj bi torej kot korist, ki jo daje stavbno zemljišče, prejel odškodnino v taki 
višini, da bi lahko z njo kril ustrezni del kupnine za določeno stanovanjsko po- 
vršino. Glede vprašanja ustrezne odškodnine za primere prisilnega prenosa 
nepremičnin med družbenimi pravnimi osebami pa prav tako velja načelo, 
da ima tudi družbena pravna oseba za odvzeto nepremičnino pravico do ustrez- 
ne odškodnine, pri čemer pa seveda ne moremo razumeti pod pojmom »ustrezna 
odškodnina« tržne cene zemljišča. 

Družbeni pravni osebi gre za odvzeto zemljišče načeloma odškodnina le za 
vloženo delo ali sredstva, le če je zemljišče pogoj za delo, gre družbeni pravni 
osebi taka odškodnina, ki ji zagotavlja, da se pogoji dela ne bodo poslabšali. 
Enako načelo velja tudi glede odškodnine za odvzeto poslovno stavbo ali po- 
slovni prostor. 

Novost zakonskega osnutka je končno tudi predlog za učinkovitejše pravno 
varstvo družbene lastnine, ki se kaže v tem, da ima javni pravobranilec mož- 
nost, da se s pravnimi sredstvi vključuje vselej in povsod tam, kjer je druž- 
bena lastnina lahko oškodovana, to je pri sklepanju sporazumov o odškodnini 
pred upravnim organom ter določanju odškodnine pred sodiščem. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menimo, da smo s predloženim osnutkom 
opredelili vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z razlastitvijo in s prisilnim pre- 
nosom nepremičnin v družbeni lastnini, skladno s stališči, ki so bila sprejeta 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona. Zato predlagam v imenu Izvršnega 
sveta zboru, da predloženi osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
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nepremičnin v družbeni lastnini obravnava in ga z morebitnimi dopolnitvami in 
pripombami sprejme. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Wohinz! Osnutek za- 
kona ste dobili. Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poro- 
čila. Želijo morda poročevalci odborov in Komisije poročila ustno dopolniti? 
(Ne.) 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem je vsebovan predlog stališč, ki naj bi jih sprejel 
ta zbor, ki danes obravnava osnutek zakona v smislu 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv in uvodne besede pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovariš Miro Jurjevič, delegat iz občine Skofja Loka! 

Miro Jurjevič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Skupina de- 
legatov za Zbor občin iz občine Skofja Loka je obravnavala 4. točko in ima 
naslednje pripombe: 

Četrti odstavek 20. člena osnutka zakona o razlastitvi nalaga razlastitve- 
nemu upravičencu, da priloži predlogu za razlastitev nepremičnine poleg dru- 
gega tudi cenilni zapisnik. Ni pa povedano, kdo napravi cenilni zapisnik. Vpra- 
šanje je, ali ga lahko napravi sam razlastitveni upravičenec? 

V petem odstavku 48. člena osnutka je določeno, da pošlje premoženjski 
pravni organ pristojnemu javnemu pravobranilcu zapisnik, v katerem je vpisan 
sporazum o odškodnini in cenilni zapisnik. 

V naslednjem, šestem odstavku pa je predpisano, da javni pravobranilec, 
ki meni, da dogovorjena odškodnina presega zakonska merila, izpodbija spo- 
razum s tožbo. Vprašanje je, ali bo javni pravobranilec ugotovil preseganje 
dogovorjene odškodnine po cenilnem zapisniku ali kako drugače. 

Drugi odstavek 49. člena osnutka nalaga sodišču, da pošlje sklep o odmeri 
odškodnine tudi pristojnemu javnemu pravobranilcu, ki ima pravico do pri- 
tožbe. Tukaj ne zahteva zakon, da bi. moralo sodišče poslati pravobranilcu ce- 
nilni zapisnik. Sodišče se pri določanju odškodnine ne opira na tisti cenilni 
zapisnik, ki ga priloži razlastitveni upravičenec predlogu za razlastitev nepre- 
mičnine, ampak imenuje novega sodnega cenilca, da ponovno oceni razlaščeno 
nepremičnino. Cenitvi obeh cenilcev sta ponavadi različni. S katero cenitvijo 
naj pravobranilec primerja sklep sodišča o odmeri odškodnine? V osnutku za- 
kona ni o tem nič govora! Podobno kot v postopku za določitev odškodnine 
nalaga osnutek zakona v 57. členu družbeni pravni osebi dolžnost, da mora 
predložiti pogodbo, ki nadomestuje razlastitev, skupaj s cenilnim zapisnikom 
pristojnemu javnemu pravobranilcu. 

V 58. členu osnutka je predpisano, da javni pravobranilec, ki meni, da po- 
godba ni sklenjena v skladu z zakonom, vloži tožbo za razveljavitev pogodbe. 
Vprašujemo, kdaj bo javni pravobranilec menil, da pogodba ni sklenjena v 
skladu z zakonom! Ali pogodba lahko presega cenitev v cenilnem zapisniku za 
določen odstotek? Če lahko presega, je treba povedati, za koliko je lahko cena 
v kupni pogodbi višja od cene v cenilnem zapisniku. 
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Seznanjeni smo bili tudi s pripombami, ki so jih dali k osnutku zakona o 
razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini zbori občin- 
skih skupščin, premoženjsko pravne službe in javni pravobranilci Gorenjske. 
Te so naslednje: 

Zakon posega v ustavno zagotovljeno pravico do privatne lastnine; zato 
mora biti bolj precizen, da ne bi prišlo do zlorab. 

V 1. členu prvega odstavka je nepravilnost. Lastninska pravica se ne od- 
vzame, ampak se nepremičnina razlasti. Zato mora biti v drugi vrsti napisano: 
»Lastninska pravica na nepremičnini se ne sme trajno- ali začasno omejiti«. 

V prvem odstavku 2. člena naj se besedi »drugih objektov« bolj opredeli- 
ta, tako da bo jasno, kateri so ti drugi objekti. V drugem odstavku je treba 
opredeliti, kaj je kmetijsko obdelovanje. 

V 6. členu, tretji odstavek, je postavljen pogoj občini, pod katerim lahko 
predlaga razlastitev oziroma prisilni prenos, če gre za odstranitev razpadajočih 
objektov, ki ogrožajo varnost življenja, prometa, sosednjih objektov ali pa 
znatno kvarijo podobo naselja ali krajine. Ta pogoj je dan, če lastnik na zah- 
tevo pristojnega organa v določenem roku razpadajočega objekta ne popravi 
ali odstrani. Treba je točno opredeliti, kateri organ je pristojen za takšno zah- 
tevo in pa kakšno obliko mora imeti zahteva. 

V 9. členu naj se bolje opredeli pravična in ustrezna odškodnina. Predlaga 
se, da se v vsem. zakonu uporablja izraz »odškodnina«. 

V zvezi z ugotavljanjem splošnega interesa naj se v 14. členu bolj konkret- 
no opredelijo vrste urbanističnih dokumentov. Osnutek ponuja varianto k dru- 
gemu in tretjemu odstavku tega člena. Ce bi bila sprejeta, bi se postopek po- 
daljšal. Zoper odločbo Izvršnega sveta skupščine občine je namreč možen 
upravni spor, medtem ko zoper splošni akt ni pravnega sredstva. Zato naj se 
varianta opusti. 

Varianta k 15. členu naj se opusti zaradi istega razloga kot v 14. členu. 
V 20. členu, četrta točka, naj se cenilni zapisnik ne vključi, ker je točna 

cenitev izdelana šele po zaključenem razlastitvenem postopku, 
V 22. členu formulacija tretjega odstavka dopušča zavlačevanje postopka. 
23. člen v drugem odstavku določa, da se na zahtevo prejšnjega lastnika 

razlaščene nepremičnine pravnomočna odločba o razlastitvi odpravi, če razla- 
stitveni upravičenec v dveh letih (varianta: v treh letih) od pravnomočnosti 
odločbe ne izvrši, glede na naravo objektov, obsežnejših del na njej. Ostane 
naj varianta. V prid tej varianti govori dejstvo, da je včasih razlastitveni po- 
stopek kratek, včasih pa izredno dolg. Na primer za gradnjo zahtevnejših ob- 
jektov je že pridobitev lokacijske dokumentacije, izdelava projektov in prido- 
bitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja vezana na daljši čas. 

V 26. členu je v tretji vrsti prvega odstavka namesto besede »družbenih« 
pravilno »drugih«. 

V zvezi s 33. členom je vprašanje nujnih vzdrževalnih del med trajanjem 
postopka za razlastitev, ko nepremičnine še ni prevzel razlastitveni upraviče- 
nec. Lastnik nepremičnine je namreč do konca postopka lastnik. 

V 36. členu naj varianta odpade, ker je v njej naštetih manj vrst nepremi- 
čnin kakor v samem členu, ki našteva med drugim gozdna zemljišča in gozd. 
V zvezi s tem pripominjamo, da je v zadnjem odstavku 37. člena govora samo 
o gozdnih zemljiščih, nič pa ne o gozdu. 

y 37. členu je v zadnjem odstavku rečeno, da se odškodnini za gozdno 
zemljišče doda še odškodnina za lesno maso. Po zakonu o gozdovih je gozd 



zemljišče, poraščeno z gozdnim drevjem, gozdno zemljišče pa golo zemljišče, 
ki se da najbolj smotrno izkoriščati, če se pogozdi. Zato je treba v tem odstav- 
ku povedati, da se pri gozdu določi odškodnina posebej za zemljišče in posebej 
za lesno maso. 

V 38. členu naj se v drugem odstavku doda besedilo: »tako da je le-to mož- 
no takoj uporabljati«. V tem členu naj se varianta opusti. Vprašanje je, če 
je pravilno, da bi razlaščenec dobil višjo odškodnino samo zato, ker je njegovo 
zemljišče v urbanističnem ali zazidalnim načrtom namenjeno za graditev. 

V 4)1. členu je v četrtem odstavku napisano, da se k odškodnini za razla- 
ščeno hišo ali stanovanje prejšnjemu lastniku, ki se je odpovedal drugemu sta- 
novanju in ki gradi ali kupuje novo stanovanje, prišteje še razlika od dejan- 
skih stroškov za urejanje stavbnega zemljišča, na katerem gradi oziroma ku- 
puje stanovanjsko hišo ali stanovanje. [Na koncu te določbe je omejitev za to- 
likšno površino, kolikor mu je je bilo razlaščeno. Ta omejitev pa v besedilu ni 
jasna! Napisano je: »vendar največ za površino, ki mu je bila razlaščena«. 

V 44. členu naj se v prvem odstavku zaradi jasnosti za besedo »kmetijsko« 
vstavi »in«. 

V 45. členu naj se varianta, ki pravi, »da ima družbena pravna oseba pra- 
vico do odškodnine le do višine neamortiziranega dela sredstev in del, ki jih 
je vložila v poslovno stavbo ali v poslovni prostor, opusti«. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Kristina 
Smid, delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Kristina Smid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Skupina delegatov iz Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad je imela k os- 
nutku zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni la- 
stnini naslednje pripombe: 

Določbe tretjega odstavka 1. člena niso nikjer v zakonu podrobneje ob- 
delane. 

Mnenja smo, da bi za te pravice veljalo uzakoniti enaka načela, kot veljajo 
za ugotavljanje splošnega interesa oziroma za razlastitev nepremičnin v zaseb- 
ni lastnini. 

Glede na dopolnitev prvega odstavka 6. člena, da se po tem zakonu ne šte- 
je, da potrebuje družbena pravna oseba nepremičnino za svojo dejavnost, če 
jo'potrebuje za graditev objektov, za gradnjo ali za prenos na drugo družbeno- 
pravno osebo, bi bilo koristno, da se ta odstavek dopolni tudi z določbo, da 
se v takem primeru tudi ne more skleniti pogodba namesto razlastitve. S tem 
bi se izognili možnosti izigravanja tega predpisa. Še vedno imamo za priporoč- 
ljivo, da se status razlastitvenega upravičenca v mestih in v naseljih mestnega 
značaja prizna samo občini. 

V zvezi s spremembo 55. teze oziroma sedanjega 11. člena se ponovno skli- 
cujemo na pripombo Izvršnega sveta pod številko 26, kajti menimo, da bi raz- 
lastitveni upravičenec moral nositi le koristne stroške, ne pa tudi tistih, ki 
nastajajo zaradi večkratnih cenitev na zahtevo razlaščencev. Tudi to je eden 
izmed raz:logov, da so odškodninski postopki tako dolgotrajni. 

Ne strinjamo se z varianto k drugemu in tretjemu odstavku 14. člena, ker 
menimo, da je sedanja in predvidena ureditev v tretjem odstavku v skladu 
z značajem akta o ugotovitvi splošnega interesa. Pri tem ponovno poudarjamo, 
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tudi v zvezi z zagotavljanjem splošnega interesa po 15. členu, da vztrajamo 
pri stališču, da tudi sedanja odločba skupščine občine nima značaja upravnega 
akta, temveč je to materialni akt. Pri tem se sklicujemo na pripombo tukaj- 
šnjega Izvršnega sveta pod številko 8. 

Enako stališče je zastopal tudi tovariš Pavle Zupančič, sodnik Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije v svojem referatu na posvetovanju v Portorožu v aprilu 
1978. 

Tudi ni možno sprejeti stališča in obrazložitve, da gre pri ugotovitvi sploš- 
nega interesa z aktom Izvršnega sveta Skupščine občine za konkretno odloča- 
nje in poseg v občanovo lastninsko pravico. Če bi bilo tako stališče pravilno, 
bi morala na podlagi takega akta prenehati lastninska pravica na nepremič- 
nini, kar pa se dejansko realizira šele z odločbo pravnega organa o razlastitvi 
nepremičnine. 

Prav tako bi se po isti logiki moralo smatrati, da je tudi odločitev skup- 
ščine občine pri sprejemanju zazidalnih in drugih urbanističnih načrtov pose- 
ganje v občanovo lastninsko pravico, kar pa se ne trdi v primeru, ko skupščina 
občine sprejme odlok o prenehanju lastninske pravice na zemljišču po zakonu 
o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih 
za kompleksno graditev, pa Čeprav nedvomno gre za tak poseg. 

Kljub temu pa naj bi zagotovili prizadetim strankam v razlastitvenem po- 
stopku dvakratno sodno varstvo, medtem ko v prej navedenem zakonu, izrecno 
izključujemo še celo enkratno sodno varstvo, ker zoper odločbo upravnega or- 
gana o odvzemu zemljišča in uporabe ni upravnega spora. 

Menili smo, da komentar ni potreben, saj gre očitno za tendence, ki skuša- 
jo zavreti pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradnjo v družbeni lastnini, s 
tem, da se postopki podaljšujejo. Na ta način so investitorji prisiljeni sklepati 
pogodbe o odškodnini namesto razlastitve. 

Zato vztrajamo, da bi bilo potrebno črtati varianto k 2. in 3. odstavku 
14. člena in varianto k 15. členu; 3. in 4. odstavek 15. člena pa naj bi se nado- 
mestila z določbo, da je odločba skupščine občine njen materialni akt. Prav 
tako pa bi se moral črtati peti odstavek 22. člena. 

Glede roka po drugem odstavku 23. člena smo mnenja, da bi bilo primer- 
neje določiti rok v odvisnosti, od pravnomočnosti lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja, kot je predlagal tukajšnji izvršni svet pod številko 11; subsidiarno 
pa smo zavrnili variantni predlog. 

Glede opredelitve pojma »pravična odškodnina« v 29. členu vztrajamo pri 
pripombah tukajšnjega Izvršnega sveta pod številkama 13 in 14. Mnenja pa 
smo, da moramo pod pojmom »pravična odškodnina« razumeti takšno odškodo- 
vanje razlaščenca, ki zagotavlja, da se njegovi pogoji za življenje in delo ne 
bodo bistveno poslabšali. Zato gre bolj za povrnitev utrpele škode kot pa za 
plačilo koristi, ki jo je imel razlaščenec od nepremičnine. 

Sama dikcija ustave Socialistične republike Slovenije pa nasprotuje pojmu 
vrednosti, kar bi kazalo na to, da se pri določanju pravične odškodnine izhaja 
predvsem iz vrednosti nepremičnine. To pa je pri zemljišču, ki ga je razlašče- 
nec ob razlastitvi obdeloval, njegova tržna cena, pri zemljišču, ki ga je uporab- 
ljal kot funkcionalno zemljišče objekta, njegova vrednost, izračunana po pose- 
bej določenih kriterijih, pri stavbah pa prav tako njihova vrednost, izračunana 
po posebej določenih kriterijih. Seveda pa se pri stavbah ne bi smela upošteva- 
ti tista njihova vrednost, ki je posredna ali neposredna posledica vlaganja 
družbenih sredstev, če sam razlaščenec za to vrednost ni ničesar prispeval. 
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Tu se posebej realizirajo posledice, ki bi mogle nastati zaradi dosledne 
uporabe prvega odstavka 29. člena. Lahko bi prišli tudi do zaključka, da na 
primer prejšnji lastnik razlaščenega kmetijskega zemljišča ni imel koristi od 
takšnega zemljišča, ker ga sploh ni obdeloval, čeprav je pa zaradi svoje last- 
ninske pravice moral tudi redno plačevati družbene dajatve, davščine. 

Ali naj bi potemtakem tudi takšnemu prejšnjemu lastniku pripadala ena- 
ka odškodnina, kot tistemu, ki je zemljo obdeloval. Splošno znano dejstvo je, 
da tudi lastnik stanovanja, v katerem stanuje drug imetnik stanovanjske pra- 
vice, nima od takega stanovanja nobene posebne koristi. Nasprotno, pogosto 
najemnina niti ne zadošča za redno vzdrževanje stavbe in plačilo davščin. 

Zato smo mnenja, da pojem »pravična odškodnina« v 29. členu ni ustrezno 
opredeljen in obdelan. Zato bi bilo bolje prvi odstavek črtati, v 2. in 3. odstav- 
ku pa pojem »koristi« nadomestiti s pojmom »vrednosti« ter zato tudi oblikov- 
no spremeniti sedanji tretji odstavek. Ob tem pa še posebej opozarjamo, da 
ustava ne zahteva, da je povečana vrednost posledica vlaganja družbenih sred- 
stev v razlaščeno nepremičnino, kot se navaja v drugem odstavku, kar bi se 
moralo uskladiti. 

Imamo pa tudi za primerno, da se ta člen smiselno dopolni z določbo se- 
danjega 46. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe. 

Ponovno pa poudarjamo, da mora biti poslabšanje pogojev za življenje in 
delo bistveno, ker se le tedaj v smislu 2. odstavka 29. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ta kriterij lahko uporabi, ne pa vselej. 

Ne strinjamo se z določilom drugega odstavka 34. člena oziroma sedaj 
veljavnim drugim odstavkom 51. člena, po katerem upravni organ, pristojen 
za razlastitev, lahko dovoli v nujnih primerih razlastitvenemu upravičencu, 
da sme na razlaščenem zemljišču začeti delati, še preden dozorijo posevki ali 
plodovi. 

Noben premoženjsko-pravni organ ni pristojen za izdajo odločb o dovolitvi 
del, saj je za to vedno pristojen upravni organ za gradbene zadeve. Postopek 
pri premoženjsko-pravnemu organu se konča z izročitvijo zemljišča v posest 
razlastitvenemu upravičencu v izvršilnem postopku. Zato menimo, da bi se to 
določilo moralo ustrezno spremeniti, dodati pa bi morali, da mora upravni or- 
gan za gradbene zadeve pred izdajo dovoljenja za delo opraviti zavarovanje 
dokazov, ki bi bili potrebni v postopku za določitev odškodnine, če takih po- 
datkov nima že premoženjsko-pravni organ v spisu. 

Iz obrazložitve, ki izhaja iz pojma »koristi«, opredeljenega v 29. členu, ne 
razberemo drugega, kot da je korist, ki jo daje kmetijsko zemljišče, drugač- 
na od koristi, ki jo daje stavbno zemljišče. Ce pa izhajamo iz določbe prvega 
odstavka 37. člena, pa se odškodnina za razlaščeno kmetijsko zemljišče določi 
po tržni ceni kmetijskega zemljišča. Ni razumljivo, kako naj bi se dokazovala 
večja korist v smislu četrtega odstavka tega člena. Močno pa dvomimo, da bi 
to bil izpad dohodka, ki bi ga razlaščenec utrpel zaradi zmanjšanja možnosti 
pridobivanja na preostalem zemljišču. To je že urejeno s 17. členom zakona o 
kmetijskih zemljiščih. Zato menimo, da bi se moral četrti odstavek 37. člena 
črtati. 

V tej zvezi želim opozoriti še na poseben primer, ki nastane v primeru 
razlastitve zemljišča, na katerem se opravlja vrtnarska dejavnost. V naši prak- 
si imamo namreč primer, ko je sodišče iz naslova tržne cene kmetijskega zem- 
ljišča in nadomestila po zakonu o kmetijskih zemljiščih priznalo prejšnji last- 
nici odškodnino, ki znaša za približno 3500 m2 zemljišča približno 1 milijon 
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dinarjev, kar bi zneslo približno 300 din za m2. Tako visoko določena odškodni- 
na se prav gotovo ne more razumeti kot pravična odškodnina, saj omogoča 
prejšnji lastnici, da z obrestmi od odškodnine ustvarja večji dohodek brez ka- 
kršnegakoli lastnega dela, kot bi ga sicer z osebnim delom ustvarjala na celot- 
nem zemljišču. Zato menimo, da bi morali v tem zakonu posebej določiti krite- 
rije za določitev odškodnine za vrtnarsko zemljišče. 

Ne drži trditev iz obrazložitve, da se z določbami 38. člena osnutek približa 
pojmu stavbnega zemljišča iz veljavnega zakona, ki je dokaj ozek. V prvi ali- 
nei prvega odstavka tega člena se namreč za stavbno zemljišče opredeljuje tudi 
zemljišče, za katerega se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
To pa je tako zazidano stavbno zemljišče, na katerem stojijo stanovanjske hiše, 
garaže, poslovne stavbe in podobno, kot tudi nenadzidano stavbno zemljišče, 
za katero pa ni nujno, da je komunalno opremljeno, saj za tako opredelitev 
zadošča, da je sprejet za tako območje zazidalni načrt ali pa je izdana lokacij- 
ska odločba. Višina nadomestila, ki se sedaj plačuje v občini Ljubljana-Beži- 
grad, znaša, odvisno od vrste objekta in od cone, v kateri objekt stoji, od 0,22 
dinarja do 1,27 dinarja za 1 m2 tlorisne površine objekta, za nezazidalno stavb- 
no zemljišče pa od 0,10 din do 0,31 dinarja za 1 m2 zemljišča. Ob upoštevanju, 
da bi se tako vsa zemljišča, ki bi prišla v družbeno lastnino na podlagi odloka 
o prenehanju lastninske pravice, morala opredeliti kot stavbna zemljišča, bi 
tako sedanja izjema postala pravilo, saj bi se za vsa taka zemljišča morala 
plačati odškodnina za stavbno zemljišče. 

Osnovo za izdajo odloka o prenehanju lastninske pravice predstavlja nam- 
reč zazidalni načrt, ki je tudi osnova za odmero nadomestila za nezazidano 
stavbno zemljišče. Zato je to določilo treba črtati, saj se zaradi njegove uporabe 
bistveno kršijo določila tretjega odstavka 99. člena ustave Socialistične republi- 
ke Slovenije. Iz navedenih razlogov se tudi ne strinjamo z varianto v 38. členu. 
Mnenja smo, da bi morala skupščina občine v istem roku določiti tudi povpreč- 
no gradbeno ceno za preteklo leto in ne le odstotek, ki se določa v 39. členu. 

Iz obrazložitve ni razvidno, kaj se pojmuje pod izrazom ustrezna odškod- 
nina v primerih iz 27. člena ustave Socialistične republike Slovenije. Ta člen 
podrobneje opredeljuje ta pojem le v zvezi z zemljišči in drugimi naravnimi 
bogastvi, ne pa tudi glede poslovnih stavb ali poslovnih prostorov. Kljub temu 
pa menimo, da temu pojmu dovolj ustreza varianta k 45. členu. Zato jo tudi 
podpiramo. Ker gre v primeru sporazuma po 47. členu dejansko za poravnavo 
med strankama, bi bilo koristno, da se k tretjemu odstavku doda, da mora 
upravni organ stranki opozarjati na nujne pravice in obveznosti tudi po določ- 
bah zakona o splošnem upravnem postopku, še posebno po drugem odstavku 
137. člena. 

Mnenja smo, da določba drugega odstavka 53. člena oziroma drugega od- 
stavka 61. člena sedanjega zakona ne ustreza pojmu pravične odškodnine ter 
bi jo bilo potrebno uskladiti tako, da bi razlastitveni upravičenec moral plačati 
prejšnjemu lastniku obresti, le za čas od predčasne izročitve razlaščene nepre- 
mičnine pa do pravnomočnosti odločbe o razlastitvi ali pa podrejeno vrniti 
škodo, ki je nastala prejšnjemu lastniku zaradi take predčasne izročitve v 
posest. 

Zaradi morebitnih nejasnosti pri izvajanju 61. člena imamo za primerno 
dopolnitev, da se določbe o postopku za razlastitev oziroma za prisilni prenos 
nepremičnin v družbeni lastnini uporabijo v primerih, ko še ni izdana odloč- 
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ba o razlastitvi, določbe o odškodnini pa uporabijo prav tako v primerih, ko še 
ni bila izdana odločba o odškodnini. 

Primer, ki se navaja v osnutku, bi se lahko razlagal tudi tako, da se še 
nepravnomočna odločba o odškodnini odpravi in zadeva zavrne v ponoven po- 
stopek premoženjsko-pravnemu organu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Anica 
Horjak, delegatka iz Sevnice. Prosim! 

Anica Horjak: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! 

Skupina delegatov iz občine Sevnica ima k zakonu o razlastitvi ih prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini naslednje pripombe: 

K 6. členu: Tretji odstavek naj bi ostal v predlaganem besedilu. Črtajo se 
lahko le besede »oziroma prisilni prenos«, kakor sledi tudi iz poročila Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem. Ne strinjamo pa se z ugotovitvijo te- 
ga odbora, da je možen drug način odstranitve razpadajočih objektov. V naši 
občini imamo namreč primer, ko v 10 letih nismo uspeli porušiti razpadajo- 
čega objekta v starem delu mesta. Objekt je v takem stanju, da ni več prime- 
ren za bivanje in je dejansko že več let nenaseljen, vendar z lastnikom nismo 
uspeli skleniti ustrezne rešitve, da bi lahko objekt porušili. Objekt stoji na 
zemljišču družbene lastnine. Za stari del mesta ni izdelan noben urbanistični 
dokument, parcela pa bi lahko ostala sedanjemu lastniku v uživanje in bi lah- 
ko zgradil drug stanovanjski objekt. Zato smo zainteresirani, da se ta člen gla- 
si, kot je v osnutku. Poudarjamo še, da objekta s posredovanjem inšpekcij ni- 
smo uspeli odstraniti, čeprav ovira promet. 

K 14. členu: Predlagamo, da se sprejme varianta k drugemu in tretjemu 
odstavku. Predlog utemeljujemo s tem, da bi se postopek pred izvršnimi sveti 
občinskih skupščin lahko hitreje izvedel, kot pa če bi o tem odločal republiški 
izvršni svet s splošnim aktom. 

K 15. členu: Glede na predlog k 14. členu bi bilo treba sprejeti variantno 
besedilo. 

K 38. členu: Za prvo alineo tega člena naj bi bila sprejeta variantna reši- 
tev, glede na to, da je bila odškodnina tudi doslej za vsa zemljišča po urbani- 
stičnem in zazidalnem načrtu določena po merilih za stavbna zemljišča. 

K 45. členu: Sprejeto naj bi bilo besedilo k varianti, ker bo za nekatere 
družbene pravne osebe prevelika obveznost, če bi morale zagotoviti odškod- 
nino za razlaščeno stavbo ali poslovni prostor v taki višini, da bi si razlaščenec 
pridobil približno enako možnost za dejavnost. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stane Bo- 
žič, delegat iz občine Kranj. Prosim. 

Stane Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Prinašam pripombe, ki so jih oblikovali delegati za Zbor občin iz območja ob- 
čine Kranj in se nanašajo na osnutek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu 
nepremičnin. 

Uvodoma moram reči, da je osnutek zakona vzbudil veliko pozornost pri 
vseh tistih, ki se ukvarjajo s pridobivanjem zemljišč, še posebej pri delavcih 
pravosodja, ki se najbolj-pogosto ukvarjajo s tistimi določbami, ki jih je po- 

20 



306 Zbor občin 

trebno vzeti v obzir takrat, kadar se stvari najbolj zapletejo. Zato so nam tudi 
pomagali pri nekaterih pripombah. 2e sedaj lahko rečemo, da bo zagotovo 
veljala velika pozornost tudi predlogu zakona. Zato bo potrebno predlog pra- 
vočasno poslati delegatom, da ne bi imeli težav s časom, če se bodo odločili za 
kakšne amandmaje. 

Menimo, da je potrebno pohvaliti predlagatelja, da se je lotil tega osnutka 
ker se zakon velikokrat uporablja. 

Opozarjam samo na nekatere pripombe, kajti redakcijske bo predlagatelj 
sam ugotovil. 

Variante k 14. in 15. členu naj se črtajo. Menimo, da bi bilo potrebno v 
zakonu bolj določno povedati, na katere urbanistične dokumente se misli, ker 
se včasih ožje včasih pa širše razlagajo. V naslovu tega poglavja je rečeno, da 
gre tu za ugotavljanje splošnega pomena. Ker se v besedilu zakona govori sa- 
mo o »interesu«, naj bo ta beseda uporabljena tudi v naslovu. 

K 19., 18. in k 22. členu imamo nekatere redakcijske pripombe s predlogom 
izboljšav. Predlagamo, da se v 22. členu, kjer gre za čas dveh ali treh let, sprej- 
me čas dveh let, kar pomeni, naj varianta odpade. 

29. člen se začne s pojmom »odškodnina« oziroma »pravična odškodnina«. 
Mislimo, da zadošča uporaba pojma »pravična odškodnina« in naj zakon opu- 
sti pojem »odškodnina«. To načelo vsebuje prvi odstavek 9. člena. Sicer pa 
mislimo, da tega izraza ne kaže prepogosto uporabljati v teh postopkih, ker 
je še vedno premalo jasen. Poleg tega pa mora biti odškodnina za preneseno 
nepremičnino pravična tudi za drugo družbeno osebo. Ce pa je že treba kaj tu 
povedati, pa mislimo, da bi bilo bolj primerno uporabljati pojem »ustrezna od- 
škodnina«. 

V 32. in 40. členu se sklicujemo precej na zakone o stanovanjskem gospo- 
darstvu. Ker bodo ti še spremenjeni, bi morda veljalo razmisliti, ali jih je 
smotrno citirati. V zvezi s pravico razlaščenca do odškodnine za posevke oziro- 
ma plodove, ki jih po drugem odstavku 34. člena ni mogoče pospraviti, bi bilo 
potrebno predvideti, kot imamo urejeno v tretjem odstavku, postopek za ugo- 
tovitev njihove vrednosti. 

K 37. členu imamo vprašanje, kako določati tržno ceno oziroma kaj pomeni 
tržna cena kmetijskega zemljišča, ker je prometa s kmetijskimi zemljišči manj. 
Zakon je ta promet še bolj omejil. Zato je težko za ožje ali širše območje ugo- 
tavljati tržno ceno. 

V zadnjem odstavku 37. člena je določeno, da se za gozdna zemljišča smi- 
selno uporabljajo predpisi, veljavni za kmetijska zemljišča, tako da bi se tej 
odškodnini dodala še odškodnina za lesno maso. Tak način določanja odškodni- 
ne za gozdove pa je zelo dvomljiv. Izkušnje kažejo, da je kupna cena za gozdne 
parcele različnih velikosti in z različno lesno maso vred vedno manjša od 
kupoprodajne cene za prvo obdelovalno zemljišče z enako površino. Če bi torej 
uporabili to določbo, bodo razlastitveni upravičenci oziroma občina plačevali 
gozdove dražje kot obdelovalna kmetijska zemljišča, kar pa mislimo, da ni ute- 
meljeno. 

K 38. členu imamo redakcijsko pripombo. 
K 38. členu predlagamo, da varianta odpade. 
V zvezi z določbo 39. člena je treba proučiti, ali naj občinske skupščine 

sprejmejo posamične odločbe oziroma odločbe za posamezna območja. Ali to 
pomeni, da bomo uveljavili zemljiško rento? Ali ne bi bilo bolje drugi odsta- 
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vek 39. člena oblikovati tako, da je samo obveznost občinskih skupščin, da 
sprejmejo odlok do 31. marca? 

Imamo tudi mnenje do pripomb odborov. Rešitev v 41. členu je za nas 
ustrezna. Odškodnina za odvzeto poslovno stavbo (45. člen) naj se določi po 
postopku, ki je predviden v varianti. 

57. člen opredeljuje postopek za primer, če se opravi razlastitev s pogodbo. 
Predlagamo, da mora biti iz naslova take pogodbe razvidno, da gre za pogodbo 
namesto za razlastitev. 

To so naše pripombe. Pričakujemo, da jih bo predlagatelj proučil in upo- 
števal. Za pripombe, ki jih ne bo sprejel, naj poda argumente, zakaj jih ni. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Božič! Besedo ima to- 
varišica Milena Hutar, delegatka iz Črnomlja. Prosim! 

Milena Hutar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Naša skupina delegatov je na svoji seji dne 22. 5. 1979 obravnavala osnu- 
tek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 
Skupina podpira prazadevanja predlagatelja, da se postopek razlastitve uredi 
na novo. Ob obravnavi posameznih določb pa smo oblikovali naslednje pri- 
pombe in predloge: 

14. člen: Predlagamo, da se sprejme osnovno besedilo tega člena. 
15. člen: V prvi vrsti 3. odstavka je treba za besedilom »skupščine občine« 

postaviti vejico in dodati besedilo »njenega izvršnega sveta ali Izvršnega sveta 
SR Slovenije«. Na koncu druge vrste je treba vejico zamenjati s piko, na za- 
četku 3. vrste pa dodati »Odločba, ki je bila...« 

Splošna pripomba: Skupina predlaga, da se v zakonu zaradi' sprememb 
in dopolnitev ne citirajo številke uradnih listov oziroma predpisov z ostalih 
področij in predlaga, da jih predlagatelj poskuša opredelti kako drugače. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima Andrej Kocuvan, 
delegat iz občine Maribor. Prosim! 

Andrej Kocuvan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Nekatere zadeve, o katerih je že bilo govora, bom malo skrčil, nekaterim 
pa bom kaj dodal. Uvodoma moram povedati, da je o osnutku razpravljala 
skupina delegatov za Zbor občin, res pa je tudi, da so o njem razpravljale pred- 
vsem strokovne službe. Ker pa bo o osnutku široka javna razprava, pričakuje- 
mo še več pripomb, ki bodo tudi kontradiktorne. Vedno več nas je in vedno 
bolj pazimo, prostora pa je vedno manj. To je dejstvo in to je problem tega za- 
kona. 

Predloženi osnutek zakona je že četrta sprememba pravne ureditve tega 
področja. Ta podatek nedvomno kaže na izredno pomembnost in občutljivost 
tega področja, hkrati pa tudi na težave, ki to področje spremljajo ob uveljav- 
ljanju novih družbenoekonomskih odnosov na področju družbenoprostorske 
reprodukcije. Iz leta v leto imajo zemljišča večjo vrednost. Tu sta si družbeni 
in zasebni interes popolnoma enaka. Vzroke je iskati v dvigu standarda, kot 
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sem že omenil, družbenega in privatnega. Dejstvo je, da gre za reševanje po- 
membnega spleta odnosov pri gospodarjenju z dobrino, ki je dana v zelo ome- 
jenem obsegu in s katero razpolaga razmeroma ozek krog delavcev in občanov. 

Da je premoženjsko-pravno urejanje razmer, vezano na promet z zemlji- 
šči, eden od osnovnih pogojev za realizacijo s planom predvidenih investicij, 
ni dvoma. Da v investicije vlagamo največ družbenega produkta oziroma novo 
ustvarjene, pa tudi neustvarjene vrednosti, nam kažejo vsakodnevne statistike. 
Da so največja odstopanja od dinamike izgradnje povezana najčešće s težavami 
pri pravočasni pripravi stavbnih zemljišč, kamor sodi tudi premoženj sko-prav- 
no urejanje stanja, ugotavljamo v vsakodnevni praksi. Zato ni naključje, am- 
pak vsakodnevna potreba, da z zakonom pospešimo reševanje teh problemov 
in zavarujemo širok družbeni interes na področju prometa z zemljišči. In ven- 
dar se porajajo pomisleki, to smo danes slišali tudi v diskusiji, da tudi s tem 
predpisom ne bomo uspeli bistveno bolje reševati odnosov oziroma poenostav- 
ljati reševanja teh problemov. Ob pregledu in analizi predloženega osnutka je 
vrsta dilem in vprašanj, ki bi jih zakon moral opredeliti oziroma postaviti v 
drugačne odnose. 

Navedel bom nekatere konkretne zadeve, sistemske, pa tudi redakcijske 
narave. Ce preletimo osnutek po tematskih poglavjih, bi moral v splošnih do- 
ločbah točno opredeliti mesto in vlogo z zakonom predvidene stavbno-zemljiške 
skupnosti oziroma drugih upravljalcev zemljišč, katerih naloga je pravočasno 
urejanje stavbnih zemljišč. To so lahko stavbno-zemljiške skupnosti, enote v 
komunalni skupnosti, družbenopolitična skupnost, občina oziroma krajevna 
skupnost. Vse prevzemajo naloge na tem področju. 

V fazi priprave zakona je treba opredeliti nivo urbanistične dokumen- 
tacije. Načeloma vemo, da rabimo zazidalni načrt, če želimo imeti razlastitveni 
postopek, urbanističen dokument pa je tudi urbanistični načrt ali celo pro- 
storski plan. 

Ugotavljanje splošnega interesa. Menimo, da je gradnja objektov, samo- 
upravno dogovorjenih in potrjenih s plani interesnih skupnosti in s sklepom 
skupščine družbenopolitične skupnosti sama po sebi dovolj resna ugotovitev 
splošnega interesa. Zato se v fazi realizacije teh planov v načelu ne bi smela 
pojavljati dilema glede tega interesa, namreč zaradi lokacije oziroma lastništva 
na zemljiščih. Gre za primere, kadar ni točno znano, na kateri lokaciji bo s 
planom predvideni objekt stal. Menimo, da res ni pomembno, če družbeno po- 
memben objekt stoji na tej ali na sosednji njivi. 

Posebno poglavje je izgradnja vseh vrst komunalne infrastrukture, za 
katero je potrebno pridobiti bodisi služnost bodisi razpolagalno pravico. V 
veliki meri so ta omrežja v programih in planih dogovorjena, v prostoru pa 
ne. V praksi pride do večjih ali manjših motenj v fazi izdelave lokacijske do- 
kumentacije, ko se začenjajo težave z lastniki oziroma upravljalci zemljišč, 
še posebej, če je z globalnim urbanističnim dokumetom prostor namenjen za 
kompleksno individualno izgradnjo. 

Pri 19. členu nas zanima, o čem odloča premoženjsko-pravni organ občine. 
Na osnovi česa lahko zakon poveri odločanje oziroma kakšno odločanje oziroma 
kakšen interes je pri tem? V 20. členu, 4. točka, je govora o dokazu, o sredstvih. 
Po mojem je to čisto odveč, saj je to z vsemi drugimi zakoni že urejeno. Te 
pravice so zagotovljene, saj ne vemo, kako naj kdo razlašča, če nima sredstev 
za odškodnino. 
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Naj omenim še področje odškodnin. Če je bilo uvodoma ugotovljeno, da 
predstavlja za družbeni in privatni sektor zemljišče vedno večjo vrednoto in 
da je tudi njemu interes popolnoma enak, pa je neenakost interesov toliko bol] 
prisotna na področju ugotavljanja odškodnine. Ustava Socialistične republi e 
Slovenije nalaga zakonu, da določi osnove in merila za pravično odškodnino, 
to je tako, da oškodovancu ne poslabša ne življenjskih ne delovnih pogo- 
jev. v . 

Hkrati pa je potrebno zavarovati družbeni interes s tem, da družbeni oško- 
dovanec ne prejme odškodnine za vrednost, ki je rezultat minulega dela vse 
družbe." V praksi je nedvomno težko doseči pravičen kompromis, ki bi ga bilo 
možno dokazati v zadovoljstvo obeh strank. Določanje vrednosti in koristi je 
vse premalo objektivizirano, kar še posebej kaže razlika med posameznimi pri- 
meri v občinah in med občinami samimi in celo na ožjih kompleksih. 

Da bi se izognili pretiranemu oškodovanju razlaščencev se odškodnine pre- 
dimenzirajo v škodo razlastitvenemu upravičencu. Zato predlagamo predlaga- 
telju, da s posebno skrbnostjo preuči te pogoje. Natančno naj določi definicijo 
za posamezne kategorije zemljišč, ki so v posameznih zakonih različno °Ple~ 
deljene. Danes imamo stavbna zemljišča sredi kmetijskih polj, v urbanističnih 
načrtih, in razlaščamo kmetije oziroma njive kot stavbna zemljišča sredi uiba- 
nističnega oziroma zazidalnega načrta. 

Zato naj se dejansko opredelijo osnove in merila — ali so to pravičnost, 
korist, postopno zmanjševanje lastninske rente in družbena vlaganja, tržna 
vrednost razmerja nasproti vrednosti stanovanja, neamortizirano vlaganje in 
podobna merila. Menimo, da so nekatere zadeve v nasprotju. Kako je mogoče, 
da se pravična odškodnina za stavbna zemljišča giblje v skoraj 4-kratnem 
razponu, merjena na predlagani osnovi od 0,3 do 1,1 % cene stanovanja. Če 
je cena stanovanja v usmerjeni gradnji predvsem odraz dogovorjene vrednosti, 
ne pa zidanja posameznih elementov, potem je verjetno dana tudi teoretična 
osnova za dogovorjeno odškodnino za ta zemljišča. 

Podobno velja za kmetijska zemljišča. Tržno vrednost merimo z tržno ceno. 
Ta pa praviloma ustvarja tudi dohodke, ki niso rezultat dela, ampak tržnih za- 
konitosti, kot npr. ponudbe in povpraševanja. Pri velikem povpraševanju po 
zemljiščih, kot smo uvodoma ugotovili, da je, je torej nujno zaključiti, da se 
tržna vrednost ne sklada s pravično odškodnino. V praksi, je mogoče ugotoviti, 
da je cena kmetijskih zemljišč najbolj pestra, od nekaj dinarjev kjer ni vpliva 
mest, pa do več sto dinarjev za njive, ki so zazidljive in ležijo ob robu mest 
in naselij, na katerih se bo danes ali jutri gradilo. 

V 37. členu je treba določiti kriterije, na osnovi katerih lahko nekdo do- 
kazuje še večjo korist od tržne vrednosti, čeprav menimo, da bi ta merila mo- 
rala biti vsebovana že v merilu za določanje pravične odškodnine. 

Redakcijska pripomba je le k 40. členu, 2. odstavek, kjer je govora, da je 
razlastitveni upravičenec razlaščencu in drugim imetnikom stanovanjske pra- 
vice nadomestil stanovanje. Beseda »in« se nadomesti z besedo »ali«. Verjetno 
je tako tudi mišljeno, saj je tako v besedilu prejšnjega zakona. 

Pri 44. členu je vprašanje, kako določiti oziroma ugotoviti in dokazati ne- 
amortizirana sredstva in delo za posamezno parcelo. Knjigovodsko se tovrstni 
podatki niso vodili nikoli. Zato teh informacij ni! Za ocenjevanje najdemo 
lahko le osnove in merila, predpisana v tem zakonu. Iz prakse vemo, da je to- 
liko različnih vrednosti za isti predmet, kolikor je cenilcev. Menim, da res ne 
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moremo vse odgovornosti naložiti na hrbet cenilcem, sodno zapriseženim in 
drugim. 

Po 45. členu, ki je posvečen določanju odškodnin za poslovne zgradbe v 
družbeni lastnini — lahko bi bil razširjen tudi na zasebno lastnino — odškod- 
nine po osnovnem predlogu praktično ni mogoče določiti, ker bivšemu lastniku 
ne more noben razlastitveni upravičenec nuditi približno enakovredne za- 
menjave, če se mu možnosti za dejavnost ne smejo poslabšati. Drugačne po- 
vršine ali dispozicije poslovnih prostorov ali lokacije so elementi, ki jih ver- 
jetno ni možno ovrednotiti. Torej bo odškodnina znašala več, kot je osnovno 
sredstvo vredno, zlasti ker so revalorizacije in amortizacije nepremičnin ne- 
realne oziroma prenizke. To pa pomeni dodatno breme za nove investicije, 
predvsem komunalne, ki nimajo možnosti alternativnih lokacij. Zato predla- 
gamo varianto k temu členu, vsaj za negospodarske oziroma komunalne in- 
vesticije. 

Za konec bi predlagal, da predlagatelj prouči možnost poenostavljanja in 
poenotenja določanja odškodnin. Republiška raziskovalna skupnost je naro- 
čila raziskavo za ugotovitev različnih vplivov na odškodnino. Njeni rezultati 
bi lahko pomagali pri sestavi predloga. 

Natančno naj se konkretizirajo osnove in merila, ki jih ustava nalaga za- 
konu, pri določanju vrednosti pa ovrednoti renta in določijo instrumenti za 
njeno zajemanje. 

Natančno naj se opredeli vloga upravljalca stavbnih zemljišč, še zlasti, 
ker se bodo v teh skupnostih izoblikovali in usklajevali najširši družbeni 
interesi na tem področju. 

V načelu podpiramo osnutek s priporočilom, da bo predlog upošteval in 
uskladil vse pripombe, ki so bile izoblikovane do sedaj in ki bodo še sledile 
v javni razpravi, ki bi morala biti resnično čimbolj plodna, še posebej, ker je 
pričakovati, da bodo novelacije na tem področju še sledile. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav ni več! Želi 
še kdo besedo? Besedo ima tovariš Makovec, delegat iz občine Ajdovščina. 
Prosim! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Delegacija skupščine občine Ajdovščina me je pooblastila, da razpravljam, 
če bom menil, da je potrebno. Menim, da je rok v 23. členu predolg in naj se 
skrajša na dve leti. S tem bomo preprečili nastajanje škode. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa, tovariš Makovec! Zeli kdo od- 
govoriti na vprašanja iz razprave? Dr. Skobir, republiški javni pravobranilec, 
ima besedo. Prosim! 

Dr. Anton Skobir: Spoštovano predsedstvo, spoštovani delegati! 
Odgovoril bom samo na tista vprašanja oziroma na tiste dileme, ki so bile 
nakazane v zvezi z cenilnimi zapisniki in delom javnega pravobranilca, ki se 
vključuje v postopke o razlastitvah. 

Najprej nekaj besed o cenilnem zapisniku. Izražena je bila dilema, kaj pred 
stavlja cenilni zapisnik, ki ga mora razlastitveni upravičenec predložiti, preden 
zahteva postopek za razlastitev. Nedvomno gre tu za cenilni zapisnik izvedenca, 
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ki je sodno zaprisežen. Je seveda strokovnjak s področja cenitve nepremičnin. 
Zakaj je potreben ta zapisnik? Zaradi tega, ker je v 22. členu predpisano da 
mora razlastitveni upravičenec predložiti dokaz, da razpolaga s sredstvi, _ 
potrebna za izplačilo odškodnine za razlaščeno nepremičnino. To se pravi, ce 
je treba izkazati znesek, je treba tudi vedeti, koliko naj znaša. Visina zneska 
se torei izkaže s predhodnim cenilnim zapisnikom sodnega cenilca, izvedene , 
ki oceni kmetijsko zemljišče, stavbno zemljišče, stanovanjsko hiso, osnovno 
zgradbo ali gozdna zemljišča po določenih strokovnih merilih m potem izraču- 
na približen znesek, ki bo potreben za odškodnino. Situacije so seveda različne, 
ali gre za postopek razlastitve, ko upravičenec želi pridobiti nepremičnino za 
gradnjo in je ugotovljen splošni interes, ali pa gre za prosti promet med druž- 
benim in zasebnim sektorjem. . 

Pri razlastitvi se cenilni zapisnik uporablja še naprej. Tudi pri sporazumn 
določitvi odškodnine pred upravnim organom. Razlaščenec poda predlog, raz- 
lastitveni upravičenec pa ponudbo, koliko je pripravljen plačati. Tu je naj- 
večkrat konfliktna situacija, kar razlaščenec zahteva vec, kot pa je pripravljen 
dati razlastitveni upravičenec. Zaradi tega je tu praviloma potreben sodni 
cenilec ki mora na primer za kmetijsko zemljišče ugotoviti tržno vrednost. 
Tržna vrednost pa je silno relativen pojem. Praksa je največkrat taka, da velja 
tržna vrednost, ki se oblikuje v določenem razdobju v določenem ožjem ali 
širšem območju. Toda vemo, kako potekajo odkupi zemljišč od zasebnikov. V 
pogodbi zasebnika navedete nižji znesek zaradi davčne odmere. Tako je tržna 
vrednost izmaličena.   , . „  

Sodni cenilec pa mora določiti realno vrednost zemljišča v določenem 
kraju. Zaradi tega, kot sem rekel, je potreben cenilni zapisnik, ki se predloži 
javnemu pravobranilcu v presojo, ah so bila upoštevana zakonska merila. V 
zakonu je točno določen postopek, kako se ugotavlja vrednost posameznih ne- 
premičnin. V členih od 26 do 46 so navedeni primeri razlastitve. Za kmetijska 
zemljišča, gozdna zemljišča je predpisano ugotavljanje vrednosti. Za stano- 
vanjske hiše je določeno, da se upošteva zakon o pogojih za prodajo stano- 
vanjskih hiš v družbeni lastnini. Predpisana je posebna metodologija, po kateri 
sodni cenilec izračuna vrednost. Nato cenilni zapisnik pošlje javnemu pravo- 
branilcu v presojo, ali so bila upoštevana zakonska merila ali ne. Ce bi se 
iz družbenih sredstev plačalo več, kot bi se moralo po zakonskih merilih, potem 
ima pravobranilec možnost spodbijanja takega sporazuma s posebno tožbo pri 
sodišču. , 

Enaka je situacija takrat, kadar ne pride do sporazuma pred upravnim 
organom, pa upravni organ oceni, da je najbolje, da odškodnino za določeno 
nepremičnino določi sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče seveda m vezano 
na cenitev enega cenilca. Lahko angažira drugega in enako lahko stori upravni 
organ. Nihče ni torej vezan samo na enega sodnega cenilca. Tu smo že slisali 
pripombe na delo sodnih cenilcev. Tu ni natančnih strokovnih kriterijev, pa 
tudi morala nekaterih cenilcev ni na potrebnem nivoju. Zaradi tega so cenitve 
tako različne in je pri hudih konfliktnih situacijah potrebno angažirati vec 
cenilcev. Sklep, ki ga izda sodišče v nepravdnem postopku o določitvi od- 
škodnine dobi javni pravobranilec, ki ima pravico pritožbe. Seveda lahko zopet 
izpodbija sklep, če meni, da niso bila upoštevana zakonska merila o določitvi 
odškodnine za posamezno vrsto odškodnine. 

Posebno poglavje je seveda, kadar ne gre za razlastitev. Osnutek zakona 
dopušča, da lahko razlastitveni upravičenec, ki rabi določeno nepremičnino, 
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zlasti zemljišče za gradnjo, tudi sam sklene, brez kakršnegakoli postopka, 
pogodbo z imetnikom nepremičnine. Pogodbo bosta sklenila, če med njima 
ne bo konfliktne situacije. Torej ni potreben poseben postopek in se lahko 
sklene pogodba o prodaji nepremičnine. Seveda je tu zopet vprašanje odškodni- 
ne. Običajno so investitorji v veliki časovni stiski in olajšajo postopek za 

f.r^oblj®v zemlJišča. Vse si prej uredijo, le pridobitev pravice uporabe zem- 
ljišča odlagajo. Na koncu so pripravljeni pristati na koncesije in na izsiljevanja 
astnika, samo da zemljišče hitro pridobijo. Te pogodbe so zopet podvržene 

presoji javnega pravobranilca. To se pravi, da take pogodbe sploh ni mogoče 
skleniti brez cenitve izvedenca. Če so seveda kršena merila, ki so določena 
v zakonu o razlastitvi, javni pravobranilec izpodbija tako pogodbo v določenem 
roku, oziroma pogodba, ki ni predložena javnemu pravobranilcu, sploh ne 
more biti izvedena v zemljiški knjigi. Tu je torej zagotovljeno bolj učinkovito 
družbeno varstvo, da se ne bi trošila družbena sredstva za odkup takih zemljišč 
prek realne vrednosti oziroma vrednosti, ki jo določa zakon. 

Praksa je taka, da javni pravobranilec največkrat ne vloži tožbe, marveč 
pozove kupca in prodajalca, da uskladita kupnino z zakonskimi merili. Hkrati 
seveda opozori obe pogodbeni stranki, da bo v nasprotnem primeru vložil 
tožbo. 

Pogodbene stranke običajno same upoštevajo mnenje javnega pravobra- 
nilca m uskladijo kupnino ali pa odstopajo od pogodbe. Le v zelo redkih pri- 
merlb "T v za

v
dnilh dveh letih jih je bilo samo 37 — vloži javni pravobranilec 

izpodboj.no, tozbo- Tožbo vloži redko, tudi zato, ker je stanje največkrat tako, da zemljišča ni več mogoče vzpostaviti v prejšnje stanje. Zato sodišče poskuša, 
preden pride do razveljavitve pogodbe, da zasebnik vrne družbeni pravni osebi 
presežek sredstev. 

Kot sem rekel, povsod ima glavno vlogo cenilni zapisnik. Sodni izvedenec 
je dejansko tisti strokovnjak, ki določa o teh spornih primerih, zlasti kadar 
merila niso točno določena, recimo pri kmetijskih zemljiščih in stanovanjskih 
hišah. Tu je treba zelo podrobno upoštevati vse elemente. Te presoje seveda 
pravnik na sodišču ali pa upravni organ ne more sam dati in je nujno vezan 
na mnenje strokovnjaka — cenilca. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Dr. Lojze 
Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije! 

Dr;„L°j ze Ude : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
S stališča Zakonodajno-pravne komisije želim reči tole. 

Razumljivo je, da je osnutek zakona doživel takšno pozornost. Zakonodajni 
postopek, kot ste videli, je že doslej potekal zelo v redu. Predlagatelj je že 
predlog za izdajo zakona opremil s tezami, ki so bile v obliki zakonskega be- 
sedila, in s tem omogočil široko razpravo. Osnutek z nakazanimi variantami 
vam je bil posredovan dovolj zgodaj in lahko zagotovim — mislim, da tudi v 
imenu predlagatelja, da bodo spoštovani vsi roki, ki so predpisani za to, da se 
omogoči delegatski bazi vpliv na oblikovanje končnega teksta zakona. 

Ko smo na eni strani zadovoljni s tem, da so številne pripombe, pa smo na 
drugi strani v določeni stiski, ker so si pripombe v mnogočem v nasprotju. Za- 
to bo gotovo treba vložiti mnogo dela, da se ta nasprotja izgladijo in da se obli- 
kuje neko skupno stališče, ki bo dejansko odražalo splošne interese in ne 
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morebiti neke ožje interese, ki so morda tudi podlaga nekaterim posamičnim 
pripombam. 

Odprtih je cela vrsta vprašanj, od ugotavljanja splošnega interesa, opre- 
deljevanja stavbnega zemljišča, do problemov v zvezi z odškodnino in postop- 
kom. 

Želel sem govoriti predvsem zaradi tega, da bi vas seznanil z določenimi 
nasprotji v stališčih skupščinskih delovnih teles. Namreč, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora je predlagal svojemu zboru 
stališča — to gradivo ste prejeli — glede katerih si skupščinska telesa niso 
enotna. Zato mislim, da je, glede na današnjo razpravo, treba vsa gradiva ob- 
ravnavati kot ponovna opozorila na odprte probleme, kot recimo v 2., 3. in 
4. točki. 

V 2. točki predlaga Odbor, da naj bi se rešil problem imetnikov oziroma 
najemnikov stanovanj v črnih gradnjah podobno kot problem imetnikov sta- 
novanj v stanovanjih družbene lastnine. V Zakonodajno-pravni komisiji meni- 
mo, da je treba vezati pravni položaj najmenikov stanovanj v črnih gradnjah 
na pravni položaj lastnika črne gradnje in da jim ne moremo priznavati več 
kot pa lastniku. 

3. točka je po našem mnenju nepotrebna, ker je v zakonu že dovolj pou- 
darjeno, da je le v nujnih primerih možno začeti z deli, še preden dozorijo 
posevki ali plodovi. 

Želim tudi opozoriti, da vseh teh gradiv ne gre obravnavati kot sprejeta 
dokončna stališča, temveč kot opozorilo na odprte probleme, kar velja tudi za 
gradiva, ki so bila doslej izoblikovana v različnih delovnih telesih Skupščine. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ker gre za izredno občutljiva družbena vprašanja in za zelo zahtevno prav- 

no materijo, bo predlagatelj skupaj z našimi delovnimi telesi imel s pripravo 
predloga težko delo. Osnovno, kar bi nas pri vsem tem moralo voditi, pa je to, 
da dosežemo na tem področju čimveč reda in da bo mogoče splošni interes ure- 
sničevati hitro in pravično ter pri tem zagotoviti pravno varnost človeka. 
Seveda bomo pomagali tudi vam v občinah, da se boste lažje opredeljevali, 
ni pa najbrž odveč še enkrat podčrtati opozorilo, da bi za razpravo o pred- 
logu morda bil potreben celo daljši, kot je 30-dnevni rok. 

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

1. Osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delov- 
nih teles Skupščine in Zbora ter pripombe, dane na seji zbora. Predlagatelj naj 
upošteva tudi predvidene rešitve, ki jih vsebujeta osnutek zakona o sistemu 
družbenega planiranja in družbenem planu Socialistične republike Slovenije 
in pripravljajoči se zakon o urbanističnem planiranju, ki se nanašajo na to 
področje, predvsem glede terminološke skladnosti z omenjenima zakonoma. 

Zeli o predlogu sklepa kdo razpravljati? (Ne.) 
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Če nihče, prosim, da glasujete! Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! 
(61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici, z os- 
nutkom zakona. 

Predlog zakona z osnutkom je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Franca Bajta, pomočnika i 
republiškega sekretarja za notranje zadeve. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Da.) Prosim! 

Franc Bajt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Po ustavi Socialistične republike Slovenije ureja Skupščina tudi določena vpra- 
šanja v zvezi z osebnimi izkaznicami. Ta so sedaj urejena z zakonom o osebni 
izkaznici, ki ga je predvsem potrebno uskladiti z zveznim zakonom o matični 
številki občanov. Pri tem je posebej potrebno podaljšati rok za zamenjavo 
osebnih izkaznic, le-ta je potekel 4. maja letos, ki jih doslej ni bilo mogoče 
zamenjati, ker še ni bilo rešeno vprašanje matične številke občanov, kajti sicer 
bi morali občani dvakrat zamenjavati osebne izkaznice. Iz navedenih razlogov 
predlagamo, da se 1. in 2. faza zakonodajnega postopka združita. 

Nadalje se je potrebno odločiti, katere podatke naj vsebuje obrazec osebne 
izkaznice, za kar je bila s strani predlagatelja predložena tudi varianta. Gre 
za možnost, da bi bil v osebni izkaznici prostor tudi za vpis sprememb stalnega 
prebivališča oziroma sprememb naslova stanovanja, torej gre za obliko knjiži- 
ce, toda ne take z vmesnimi stranmi, kot smo jo imeli pred leti, temveč 
podobne, kot je na primer sedanja oblika vozniškega dovoljenja. Po drugi 
varianti pa naj bi ostala sedanja oblika osebne izkaznice, ki pa ne daje mož- 
nosti vpisa sprememb, zaradi česar jih morajo občani ob spremembah stalnega 
prebivališča oziroma naslova stanovanja zamenjati. 

Predlagam, da sprejmete rešitev osnovnega besedila, po kateri bo v osebni 
izkaznici tudi. prostor za vpis navedenih sprememb. Za tako rešitev so se odlo- 
čila tudi vsa delovna telesa v Skupščini, ki so doslej obravnavala ta zakon. 
Menimo tudi, da je tak predlog racionalnejši tako za občane kot tudi za pri- 
stojne organe. 

Predlagamo torej, da Zbor sprejme predlog za izdajo zakona z osnutkom 
zakona z rešitvami, za kakršne sta se opredelila pristojni odbor tega Zbora 
in Zakonodajno-pravna komisija. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona ste prejeli, Izvršni svet predlaga, da se v smislu 2. odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine prva in druga faza zakonodajnega postopka 
združita, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona 
in zakonski osnutek. 

O predlogu Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, da o tem predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
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Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročili še ustno dopolni- 
ti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Lojze Cepuš, delegat Skupščine 
mesta Ljubljana. Prosim! 

Lojze Cepuš: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Skupina delegatov mesta Ljubljana je sprejela stališča k predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici, z osnutkom, 
ki jih je predlagala Uprava za notranje zadeve Skupščine mesta Ljubljana po 
dogovoru z drugimi skupščinskimi organi in družbenopolitičnimi organizacija- 
mi v mestu. . 

Skupina delegatov podpira predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osebni izkaznici z osnutkom zakona. Ugotavljamo, da je 
izdaja zakona nujno potrebna, ker je precejšnjemu številu osebnih izkaznic 
potekel rok veljavnosti 4. 5. 1979 — v Ljubljani okrog 50. 000 in jih je zato ^ 
potrebno čimprej zamenjati. Prav tako je v osebne izkaznice potrebno vpisati 
matično številko občana, ki bo imela pomembno vlogo pri razvoju avtomatske 
obdelave podatkov in pri poenostavljanju poslovanja z občani. Nujno je tudi, 
da se veljavnost sedanje osebne izkaznice podaljša za 5 let, ker v kratkem času 
ni mogoče zamenjati vseh osebnih izkaznic, saj je to povezano z materialnimi 
stroški in delom delavcev v organih za notranje zadeve, ki bodo morali opra- 
viti to odgovorno delo. 

Glede alternative, ki jo vsebuje prvi člen osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osebni izkaznici, želimo poudariti naslednje. 

1. Nismo prepričani, da bo z osebno izkaznico v obliki knjižice razrešen 
problem vestnejšega prijavljanja oziroma odjavljanja stalnega prebivališča 
občanov. To je problem, ki zadeva osveščanja občanov, da sami skrbe za to, 
da v redu izpolnjujejo zakonske obveznosti oziroma da imajo v redu svoje 
dokumente. Poleg tega pa smo tudi prepričani, da knjižica, ki jo imajo ne- 
katere republike, pomeni korak nazaj, glede na sedanjo obliko osebne izkaz- 
nice. . 

2. Prednost sedanje oblike osebne izkaznice je v tem, da je zelo praktična, 
lična, čitljiva in neuničljiva, ker je plastificirana in se podatki v njej ne mo- 
rejo poškodovati. Podatki v njej so vedno čitljivi in jih ni mogoče popravljati 
ali dopolnjevati. Slednje pa je sočasno tudi njena pomanjkljivost, ker imajo 
vse spremembe ali dopolnitve v osebni izkaznici za posledico zamenjavo oseb- 
ne izkaznice. 

3. Ko ugotavljamo, da predvidena osebna izkaznica v obliki knjižice ni 
praktična, tudi zaradi pisanja s pisalnimi stroji, ker le-ti niso prilagojeni za pi- 
sanje knjižic, želim opozoriti, da pri knjižicah obstaja možnost, da se posamez- 
ni listi odtrgajo, zamenjajo ali podatki potvorijo. 

Podpiramo razmišljanje odgovornih delavcev Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve, da se z drugačno izrabo prostora na sedanji osebni izkaznici 
pridobi potreben prostor, z načinom zapiranja — lepljenja — pa tudi možnost 
vpisovanja sprememb. Če to ni izvedljivo, predlagamo, da se proučijo nekateri 
drugi dokumenti, kako bi jih bilo mogoče prilagoditi za osebno izkaznico. V 
mislih imamo predvsem vozniško dovoljenje, tako da bi bili na enem listu vsi 
podatki. Poleg vseh drugih pogojev, ki jih bo morala izpolnjevati nova osebna 
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izkaznica, ne smemo pozabiti tudi na to, da naj bi upravnim organom povzro- 
čila čimmanj dela, občanom pa črmmanj stroškov. 

4. Ne glede na povedano mislimo, da razpravljamo o prehodni rešitvi. Ko 
bodo vsi občani v SR Sloveniji dobili enotno matično številko in ko bodo imele 
vse občine vse podatke o registru prebivalstva na računalniku ter jih sproti 
dopolnjevale, potem podatki o prebivališču po našem mnenju sploh ne bodo 
pomembni, ker jih bo mogoče ob obstoječi tehniki in matični številki občana 
ugotoviti tudi po telefonu iz avtomobila ali pa po UiKV zvezi na računalniku. 

Ker pogoji za takšen pristop še niso izpolnjeni — tudi v Ljubljani ne 
— in ker bodo zahtevali še določen čas, materialna sredstva in ljudi za ažurno 
posredovanje podatkov, podpiramo predloženi osnutek zakona. Želimo, da se 
upošteva mnenje vseh občin, sočasno pa, da se predvidi takšna osebna izkazni- 
ca, ki bo za občana čimbolj enostavna, ki pa bo hkrati vsebovala vse tiste 
podatke, ki so potrebni za identifikacijo občana. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Cepuš! Besedo ima 
tovariš Janez Zibelnik, delegat iz občine Domžale. Prosim! 

Janez Zibelnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Skupina delegatov z gospodarskega področja za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije in skupina delegatov za Zbor občin iz občine Domžale 
je na seji dne 21. 5. 1979 razpravljala o predlaganem zakonu ter na osnovi po- 
bude oziroma mnenja ustreznih strokovnih služb daje naslednje pripombe: 

1. V predlogu za izdajo zakona naj se v 1., 2. in 3. členu varianta črta, ker 
bi v nasprotnem primeru obdržali sedanjo zasnovo osebne izkaznice. 

2. Predlagamo, da se nova osebna izkaznica izda v obliki knjižice, kakor 
je to uvedeno že v nekaterih drugih republikah, in sicer zaradi zmanjšanja 
stroškov občanov, ki jih imajo zaradi spremembe prebivališča in drugih po- 
datkov. Oblika nove osebne izkaznice bi bila lahko podobna sedanjemu voz- 
niškemu dovoljenju, vendar primerno manjša ter zavarovana s folijskim ovit- 
kom. 

3. K 1. členu predlagamo še posebno rubriko, ki bi dopuščala možnost vpi- 
sa spremembe imena ali priimka, in sicer tako, da bi se občan pri spremembi 
imena ali priimka lahko odločil samo za vpis spremembe v obstoječo osebno 
izkaznico ali pa za pridobitev nove. Menimo, da bi bila ta dopolnitev v korist 
občanom, ker je vedno več primerov npr. — razveza zakona, da občani želijo 
spremeniti svoj priimek. Za te spremembe bi zadoščala samo ena rubrika, če 
pa bi se občani odločili samo za vpis spremembe, bi si lahko prihranili ponov- 
ne stroške za fotografiranje in izdajo nove osebne izkaznice. Takih primerov 
je v Sloveniji več tisoč, zato sodimo, da je predlog utemeljen. 

4. Zlasti mlajši občani pogostokrat predlagajo, da bi bila v osebni izkaz- 
nici dva prostora za fotografijo. Zaradi spremenjenega zunanjega izgleda ob- 
člana — brada, brki, povzročajo te spremembe organom za notranje zadeve do- 
datno breme, z dodatnim prostorom za fotografijo pa bi omogočili občanom, 
da s predložitvijo nove fotografije dopolnijo osebno izkaznico in s tem pou- 
darijo svojo identiteto tudi po izgledu. 

5. Predlog za izdajo zakona in veljavni zakon ne predvidevata sankcij za 
primer uničenja osebne izkaznice. Vedno pogostejši so primeri, da imajo posa- 
mezniki zelo malomaren odnos do javne listine, osebne izkaznice so pogosto 
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raztrgane, umazane in včasih težko uporabne za ugotavljanje identitete osebe, 
čemur je vzrok nepazljiva uporaba te listine. 

6. Podpiramo 4. člen predloga za izdajo citiranega zakona, glede podaljša- 
nja uveljavitve zakona, ker bi ga s tem uskladili s postopkom določanja 
osebne matične številke. Na ta način bi občan lahko po dodeljeni matični šte- 
vilki zaprosil za zamenjavo oziroma izdajo nove osebne izkaznice. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
delegat iz Nove Gorice tovariš Gatnik! 

Cveto Gatnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon o uvedbi matične številke občanov (Uradni list SFRJ, št.. 58/76) 
določa obliko in način oblikovanja enotne matične številke, in ker tudi predlog 
zakona o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične številke občanov 
v SR Sloveniji uporablja izraz enotna matična številka, predlagamo, da bi 1. 
člen zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici, ki določa, 
kaj vsebuje obrazec osebne izkaznice, spremenili tako, da bi besedilo »matična 
številka občana« dopolnili z izrazom »enotna« in bi se besedilo v celoti glasilo 
»enotna matična številka občana«. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Ce 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 osebni 
izkaznici, z osnutkom zakona, se sprejme. 

Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike s 

Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pri- 
pombe, dane v razpravi delegatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije 
za leto 1978. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave m 
proračun. Zeli tovariš Oblak besedo? Prosim! 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1978 in zakon o njegovih spre- 
membah sta bila sprejeta v tem skupščinskem zboru dne 28. decembra 1977 
oziroma 22. februarja lL978. 

1 Po zakonski spremembi je obseg predvidenih prihodkov in odhodkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1978 izhajal iz sprejetih smernic srednjeroč- 
nega programa razvoja SR Slovenije v letu 1978, pri čemer se je obseg pro- 
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računske porabe na ravni republike gibal v razmerju stopnje rasti družbenega 
proizvoda in narodnega dohodka. 

Prihodki iz vseh virov, predvidenih z republiškim proračunom za leto 1978, 
so bili v obdobju od 1. januarja do 31. decembra preteklega leta, brez prihodkov 
od temeljnega davka od prometa proizvodov, doseženi V višini 5 milijard 184,3 
milijona din ali s stopnjo 111 % od predvidenih prihodkov, z vključitvijo pri- 
hodkov temeljnega davka od prometa proizvodov pa v višini 8 milijard 903,7 
milijona din ali s stopnjo 107 %. 

V obseg vseh denarnih sredstev za leto 1978 se na podlagi zakona o za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna za leto 1977 vključujejo tudi nerazpore- 
jeni dohodki v višini 28,4 milijona din in najeto premostitveno posojilo v vi- 
šini 228 milijonov din, ki ga je Socialistična republika Slovenija najela za po- 
plačilo obveznosti do kompenzacij, premij in regresov na področju kmetijstva 
in živilstva, kot to omogoča 36. člen zakona o proračunu za leto 1978. 

Tako so znašali vsi razpoložljivi prihodki v letu 1978 9 milijard 160,4 mi- 
lijona din. 

Odhodki republiškega proračuna za leto 1978 so bili izvršeni v višini 8 mi- 
lijard 887 milijonov din ali 100,8 % od sprejetega plana. Razlika med realizira- 
nimi prihodki v višini 9 milijard 160,4 milijona din in izvršenimi odhodki 8 mi- 
lijard 887 milijonov din predstavlja več dosežene prihodke v višini 273,4 mi- 
lijona din. Od tega zneska odpade na prihodke od davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela za leto 1978 223,2 milijona din, ki se po določbah 
19. člena zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978 prenese 
v republiški proračun za leto 1079 kot akontacija z davčno vsoto prihodkov za 
davek iz dohodka tozda za leto 1979. 

Tako ostane za razporeditev po predlogu zakona o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1978 le še 50,2 mi- 
lijona din. Ta znesek naj bi se razporedil v proračun za leto 1979 na ustrezne 
postavke za pokritje nekaterih neodložljivih obveznosti, ki v letu 1978 niso 
bile v celoti poravnane, in sicer za povečanje dopolnilnih sredstev občinam 
v višini 26 milijonov din, ker so sredstva, predvidena v proračunu za leto 1979, 
prenizka in ne bodo zadostovala za dopolnjevanje občin po kriterijih, ki jih 
določa zakon o proračunu za leto 1979. Definitivna vsota potrebnih dopolnilnih 
sredstev za občine bo znana šele, ko bo izvršen in preverjen proračun akonti- 
ranih dopolnilnih sredstev za leto 1978 z občinami. Iz tega proračuna bodo do- 
ločene tudi akontacije za leto 1979 ob sodelovanju vseh resornih organov, ki 
preverjajo upravičenost zahtevkov občin za dopolnilna sredstva. 

2. Za pospeševanje razvoja manj razvitih območij je predlaganih 15,8 mi- 
lijona din. Ta vsota bo pomenila nadomestitev neizvršene porabe iz preteklega 
leta, ker so bili investicijski elaborati za manj razvita območja v Socialistični 
republiki Sloveniji predloženi šele v drugem polletju preteklega leta in upra- 
vičenosti teh zahtevkov komisija ni mogla oceniti pred zaključkom leta. Tako 
ta sredstva predstavljajo le prenos lanskoletne neizvršene obveznosti v leto 
1979, ker po predpisih vsa proračunska sredstva ob zaključku leta ugasnejo in 
se lahko obnovijo samo z zakonom o zaključnem računu, če so za to razpo- 
ložljivi viri. 

3. Za pokritje razlike trem slovenskim dnevnikom v višini 1,8 milijona 
din, kar pomeni le izvršitev in plačilo obveznosti po obračunu za leto ,1978, ker 
so bile v preteklem letu upravičeno nakazane le akontacije v višini razpolož- 
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ljivih sredstev v proračunu, tako da bo z zagotovitvijo tega zneska izpolnjena 
obveznost po obračunu za leto 1978 do slovenskih dnevnikov. 

Za tekočo proračunsko rezervo proračuna za leto 1979 naj bi se razpore- 
dilo 6 6 milijona din, ker je nujno zagotoviti sredstva za morebitne odločitve 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za dodelitev sredstev za namene, za ka- 
tere v proračunu sredstva niso bila zagotovljena. 

Obveznost Socialistične republike Slovenije do prispevka federaciji, ki je 
v letu 1978 vključno s spremembo zveznega proračuna znašala 3 milijarde 548 
milijonov din, je bila v skladu z določili zakona o financiranju federacije po- 
ravnana do 31. januarja 1979 iz priliva temeljnega davka od prometa proizvo- 
dov v višini 3 milijarde 487,6 milijona din ali 98,3 % in v višini 60,4 milijone 
din ali z 1,7% iz priliva temeljnega davka od prometa proizvodov v času od 
1. februarja do 7. februarja 1979. 

Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi republiškega proračuna za 
leto 1978 je pregledala Služba družbenega knjigovodstva in ugotovila, da je 
pripravljen v skladu z zveznimi in republiškimi predpisi. Predlog so obravna- 
vali pristojni odbori in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da zbor sprejme predlog 
zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1978. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. Iz- 
vršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo po hitrem postopku v smislu 295. 
člena poslovnika Skupščine, kar je tudi posebej obrazložil. O tem, ali bomo 
zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi kot predlog zakona, 
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (52. delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročili 
ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo 

glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu, ki je razviden 
iz njenega poročila z dne 16. maja 1979. Amandma je redakcijskega značaja. 
Z njim soglaša tudi predlagatelj. 

Vprašujem poročevalca Odbora za finance, če s tem amandmajem soglaša! 
(Da.) 

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

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za predlog za- 

kona? (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o zaključnem ra- 
čunu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1978. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa pro- 
izvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in stori- 
tev, z osnutkom zakona. 

Zakon je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Franca Skufco, republiškega podsekretarja v Re- 
publiškem sekretariatu za finance. Zeli tovariš Škufca besedo? Prosim! 

Franc Škufca: Tovariišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
S predlogom za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem 

davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, želi predlagatelj uskladiti veljavno republiško zakono- 
dajo o obdavčevanju meničnih kreditov z dogovorom o uskladitvi temeljev 
politike obdavčevanja meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic 
in njihovem dajanju v obtok, ki so ga sklenile republike in avtonomni pokra- 
jini ob koncu lanskega leta. 

V primerjavi s sedanjo ureditvijo sta predlagani dve spremembi, in sicer: 
1. Dopolnitev lestvice obdavčevanja meničnih kreditov, ki presegajo 50 000 

dinarjev, in sicer davčna obremenitev do 50 000 dinarjev ostaja enaka kot do- 
slej, za menične kredite od 50 000 do 260 000 dinarjev pa bi se davek nekoliko 
znižal, medtem, ko bi se pri meničnih kreditih, ki presegajo 260 000 dinarjev, 
znesek davka nekoliko zvišal. 

2. Predlog za izdajo zakona vsebuje tudi obdavčitev meničnih kreditov, 
kadar se za te uporabljajo menične golice za zavarovanje plačil pri vzpostav- 
ljanju medsebojnih kreditno-upniških razmerij, če so ta zasnovana na denarno- 
finančnih poslih. Navedena sprememba ne bo povzročila posebne obremenitve 
za te uporabnike. V skladu z medrepubliškim dogovorom je namreč predlagana 
uporaba enotne menične golice določena za vrednost nad 10 000 do 15 000 di- 
narjev, in sicer ne glede na višino meničnega kredita. To pa pomeni plačilo 
davkov od posameznega meničnega kredita v znesku 20 dinarjev. V veljavi je 
ostala še naprej dosedanja oprostitev plačevanja davka za menice, ki se izda- 
jajo po zakonu o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev. 

Iz posebnega republiškega davka od meničnih kreditov je bilo v letu 1978 
plačanih le 4 milijone dinarjev, ocenjujemo pa, da predlagane spremembe ne 
bodo bistveno vplivale na priliv tega davka v bodoče. Po predlogu se namreč 
le drugače razvršča davčna obremenitev, in sicer tako, da bodo manj obre- 
menjeni menični krediti, ki jih je glede na višino tovrstnih kreditov največ. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Škufca! Predlog za iz- 
dajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da se po dru- 
gem odstavku 250. člena poslovnika Skupščine prva in druga faza zakonodaj- 
nega postopka združita, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog 
za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) Če nihče, prosim, da glasujete. Kdo je za predlog Izvršnega sveta? (55 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
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Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Že- 
lita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem in republi- 
škem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po ka- 
terem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od pro- 
meta proizvodov in storitev, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje. (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna 
sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978, z osnut- 
kom zakona. ^ . . 

Zakon je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Franca_Škufco, republiškega podsekretarja v Re- 
publiškem sekretariatu za finance. Zeli tovariš Škufca besedo? (Da.) Prosim! 

Franc Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sistem obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva je določen z zveznim 
zakonom oziroma v načelih opredeljen z zveznim zakonom za vse uporabnike 
družbenih sredstev, vendar pa daje zvezni zakon republikam in avtonomnima 
pokrajinama možnost, da lahko uveljavijo glede obračunavanja amortizacije za 
osnovna sredstva organov in organizacij v družbenopolitični skupnosti in držav- 
nih organih ter za osnovna sredstva družbenopolitičnih in družbenih organizacij 
odložitev amortizacije za določeno dobo ali pa določitev nižjih stopenj, kot 
jih za amortizacijo določa zvezni zakon. 

V skladu z navedenim pooblastilom je bilo obračunavanje amortizacije za 
osnovna sredstva v organih in organizacijah družbenopolitičnih skupnosti, kra- 
jevnih skupnosti ter družbenopolitičnih in družbenih organizacij v Sloveniji 
s posebnim republiškim zakonom odloženo za leti 1977 in 1978. 

Predlagamo, da se vprašanje obračunavanja amortizacije v organih in or- 
ganizacijah krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij uredi tudi za 
leti 1979 in 1980 na enak način, kot je bilo določeno v preteklih dveh letih. 
Predlagamo torej, da se odložitev obračunavanja amortizacije osnovnih sred- 
stev pri navedenih uporabnikih družbenih sredstev podaljša še za leti 1979 in 
1980, kar pomeni, da se odlaga do konca tekočega srednjeročnega plana. 

Pri predlogu izhajamo iz obstoječih razmer v proračunih — v proračunu 
republike in proračunih občin — ne na planskih predvidevanjih v letnih re- 
solucijah in srednjeročnem planu. Z družbenim planom SR Slovenije za tekoče 
srednjeročno obdobje namreč niso predvidena posebna sredstva za amortiza- 
cijo pri navedenih organih in organizacijah. Takšna sredstva tudi niso vključena 
v republiškem proračunu in občinskih proračunih za ti dve leti. Morebitna do- 
datna vključitev teh sredstev v proračune z rebalansi pa bi pomenila takšno 
povečanje obveznosti za plačevanje prihodka proračuna, da ga v okviru ob- 
stoječe resolucije in gospodarskih razmer ne bi bilo mogoče uresničiti. Tako 
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bi bilo na primer samo za morebitno amortizacijo sredstev v republiških orga- 
nih in organizacijah po stopnjah zveznega zakona potrebno za leto 1979 zago- 
toviti v republiškem proračunu znesek, ki ustreza najmanj eni tretjini prora- 
čunskih sredstev, ki so potrebna za osebne dohodke. Morebitna vključitev po- 
trebnih sredstev za amortizacijo v občinske proračune pa bi pomenila dodaten 
pritisk na sredstva republiškega proračuna za dopolnjevanje občin, ki že za 
sedanje potrebe občin ne zadoščajo. 

Glede na navedeno predlagamo, da se s spremembo obstoječega republi- 
škega zakona uveljavi odložitev obračunavanja amortizacije v navedenih orga- 
nih in organizacijah do konca tekočega srednjeročnega obdobja, to se pravi še 
za leti 1979 in 1980. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek ste prejeli. Tudi pri tem aktu Izvršni svet predlaga, da ga 
obravnavamo v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika skupščine tako, 
da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita in se obravnavata in 
sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Glede na tak predlog Izvršnega sveta, torej o tem ali se prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita, pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Ne želi.) Ce ne, prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujete. Kdo je za? 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca odbora in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Mihael Spindler, delegat iz občine 
Slovenska Bistrica. Prosim! 

Mihael Spindler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela z gospodarskega področja sta na svoji skupni seji dne 16. maja k 
tej točki dnevnega reda sprejeli naslednjo pripombo: 

Predlagamo, da se zakon dopolni v tem smislu, da se za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev za leto 1980 obračunava amortiza- 
cija po nižjih stopnjah, kot jo določa zvezni zakon, torej podpiramo mnenje 
Odbora za finance Zbora občin, vsebovano v njihovem poročilu o obravnavi 
predloga za izdajo tega zakona. 

Z obrazložitvijo predlagatelja k spremembi zakona se v celoti ne strinjamo. 
V letih 1977 in 1978, ko se ni obračunavala amortizacija, kot tudi v letu 1979, 
morajo družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti in družbenopolitične 
organizacije nadomeščati dotrajana osnovna sredstva z novimi. V ta namen se 
uporabljajo sredstva za nabavo opreme, ki so postavka v proračunu občine. Če 
bi se v vseh letih že obračunavala amortizacija, bi v ta namen lahko uporabili ta 
sredstva amortizacije. Zaradi tega sodimo, da bi se amortizacija obračunavala, 
in sicer v letu 1980 po nižjih stopnjah, kot to dopušča zvezni zakon. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja 
amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona, se sprejme. 

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

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pripom- 
be iz razprave delegata na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Na predlog Odbora za finance našega zbora pa zboru predlagam, da sprejme 

še naslednji sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj hkrati s predložitvijo izhodišč za 

pripravo proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1980, vključno s 
kriteriji za dopolnjevanje občin, predloži tudi prikaz osnovnih sredstev organov 
in organizacij družbenopolitičnih skupnosti ter družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij ter predlaga možne rešitve za obračunavanje amortizacije. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, predlagam, da glasu- 
jemo. 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 predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o varnosti pomorske plovbe, z osnutkom zakona. 

Zakon je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Franja Lundra, namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze. Zeli tovariš Lunder besedo? (Da.) Prosim! 

Franjo Lunder: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Načela, na katerih temelji naša pomorska zakonodaja, izhajajo iz številnih 
pomorskih konvencij, ki jih je ratificirala naša država in s tem prevzela dolo- 
čene obveznosti, prav tako pa tudi iz družbenoekonomskih osnov našega samo- 
upravnega sistema. Pomorsko gospodarstvo je s to zakonodajo dobilo potrebno 
pravno podlago za svojo dejavnost in osnovo za uspešno vključevanje v sve- 
tovni pomorski prostor. 

Novi zvezni zakon o pomorski in notranji plovbi iz leta 1977 zajema celotno 
pomorsko problematiko, ki je bila do tedaj urejena v številnih zveznih zako- 
nih in podzakonskih predpisih zveznih upravnih organov. V skladu z ustav- 
nimi normami o pristojnosti federacije in republik na področju pomorstva je 
vrsta vprašanj iz prejšnje zvezne zakonodaje prepuščena republikam. To iz- 
haja tudi iz 4., 6. in 19. točke 321. člena ustave SR Slovenije, po katerem je re- 
publika pristojna, da z zakonom uredi razmerja v zvezi z rabo in izkoriščanjem 
morja, luk in pristanišč, morsko plovbo ter varnostjo prometa. Nekatera od teh 
vprašanj so v SR Sloveniji že bila urejena z zakonom o lukah, ki ga je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela julija 1977. leta. 

Predloženi zakon o varnosti pomorske plovbe zato ureja vprašanja, ki niso 
zajeta v zveznih predpisih in mednarodnih pomorskih konvencijah, predvsem 
način in postopek delovanja pomorske inšpekcije, pravni režim čolnov, po- 
stopek dviganja potopljenih stvari in podobno. Osnovni namen zakona je, da 
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se uzakonijo norme, ki so že desetletja veljale v našem pomorstvu in so bile 
vsebovane v posameznih zveznih zakonih ter so zaradi ustavnih sprememb pri- 
šle v pristojnost republike. Zato zakon bistveno ne spreminja že uveljavljenega 
pravnega, režima na morju niti ne uvaja novih obveznosti za občane in organi- 
zacije oziroma upravne organe, ki ne bi bile že do sedaj utemeljene v zveznih 
predpisih. 

Predlagatelj se strinja s pripombami, stališči in mnenji odborov in komi- 
sij, ki so obravnavali predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe z 
osnutkom zakona ter jih bo upošteval pri izdelavi predloga zakona. 

Da bi se izognili pravni praznini na področju varnosti pomorske plovbe, 
predlagatelj predlaga, da se prvi dve fazi zakonodajnega postopka združita, to 
je, da se predlog za izdajo zakona hkrati obravnava kot osnutek. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in za- 
konski osnutek ste dobili. Tudi pri tem aktu Izvršni svet predlaga, da se v 
smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in 
druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obravnavata in 
sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Ne.) Če nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (59 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavali: Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunal- 
ni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. Želijo poročevalci poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ljubo 
Koler, delegat iz občine Piran. Prosim! 

Ljubo Koler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu delegacije, ki delegira delegate za Zbor občin Skupščine občine Piran, 
dajem k predlogu za izdajo in osnutku zakona tele pripombe: 

Predlagamo', da zakon o varnosti pomorske plovbe podrobno opredeli stro- 
kovno usposobljenost pomorščaka (6. poglavje, drugi odstavek 27. člena in 36. 
člen v odnosu na zakon o varstvu pri delu, Uradni list SRS, št. 32/74). 

Luška kapitanija nadzoruje sestav posadke, minimalno število strokovno 
usposobljenih pomorščakov ter njihovo zdravstveno stanje in pri tem šteje, da 
je strokovno usposobljen delavec pomorščak, ki ima veljavno pomorsko knji- 
žico in potrjen vpis pridobljenega strokovnega izpita za določen pomorski naziv. 
Pomorska knjižica je pravilna, če ima veljavne: vizo vkrcanja, periodični spe- 
cialni zdravniški pregled, mednarodno zdravniško izkaznico z veljavnimi cep- 
ljenji in vpisano krvno skupino. Pomorska knjižica nima evidenčnega razvida 
s področja varstva pri delu. 

Ob upoštevanju zakona o varstvu pri delu in obrazložitve republiške in- 
špekcije dela pa pojem »strokovna usposobljenost« zahteva še dodatni preizkus 
znanja. 

Delavci-pomorščaki, ki nimajo pridobljenega pomorskega naziva, in tudi 
tisti, ki so določen naziv pridobili, pa sklenejo delovno razmerje v organizacijah 
združenega dela, ne morejo biti na ladjo razporejeni brez predhodnega preiz- 
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kusa znanja s področja varstva pri delu. Tako tolmačenje namreč izhaja iz 3. 
odstavka 15. člena zakona o varstvu pri delu, ki določa, da dokler delavec nima 
potrebnega znanja in ustrezno opravljenega preizkusa, ne sme samostojno 
opravljati, voditi ali nadzorovati del. 

V praksi določila tega člena doslej ni bilo možno dosledno izvajati, ampak 
so delavci-pomorščaki deležni ustrezne poučitve in preizkusa, ko so že na ladji, 
in to v prvem mesecu oziroma na prvem potovanju, tako da se na kraju samem 
seznanijo z delom, organizacijo dela in služb, s tipičnimi nevarnostmi določene 
ladje in potrebnimi varstvenimi ukrepi. 

Nesmiselno pa je dejstvo, da poveljnik ladje z opravljenim izpitom za ka- 
pitana dolge plovbe, npr. z desetletnim delovnim plovnim stažem in izkušnja- 
mi, ob veljavni pomorski knjižici še vedno ne more samostojno voditi ladje, 
če nima pri tem uspešno opravljenega preizkusa znanja s področja varstva pri 
delu. Verjetno se takšni postopki izvajajo le v naši republiki, in to zaradi ne- 
jasnosti ali neusklađenih predpisov. 

Nadalje predlagamo, da se v inšpekcijski nadzor, ki ga opravlja Luška ka- 
pitanija Koper, vključi tudi nadzor nad predpisi o varstvu pri delu na ladjah. 
S tem predlogom bi dosegli celovitost nadzora nad ladjo, tovorom, posadko, na- 
cionalnimi in mednarodnimi predpisi, kakor tudi konvencijo o zaščiti ljudskih 
življenj na morju in podobno. Osnova za tako nadzorstvo je že podana v zakonu 
o pomorski notranji plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77), in sicer v 41. in 90. 
členu, in jo je potrebno le podrobno opredeliti. Delegacija nima drugih pri- 
pomb. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Ce ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe, z osnutkom za- 
kona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora ter pripom- 
be delegata iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije za spremembo 57. člena zakona 
o srednjem šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah za izobraževanje odraslih, 
32. člena zakona o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju, 89. člena zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o vzgoj- 
novarstveni dejavnosti za predšolske otroke in 18. člena zakona o poklicnem 
izobraževanju in urejanju učnih razmerij. 

Predlog za spremembo posameznih določb zakonov je Skupščini predložila 
v obravnavo Zakonodajno-pravna komisija. Njen predstavnik je dr. Lojze Ude. 
Zeli predstavnik Komisije besedo? (Ne želi.) 

Predstavnika Izvršnega sveta pri tej točki sta Leopold Kejžar, namestnik 
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in tovariš Vili 
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Veršaj, svetovalec predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

Kot gradivo ste prejeli tudi sklep Ustavnega sodišča SR Slovenije za oceno 
ustavnosti določb zakonov, navedenih v predlogu Komisije. 

Predlog Komisije sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj ter Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, ki sta zboru pred- 
ložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročili ustno dopolniti? (Ne.) Pri- 
čenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

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

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj upošteva predlog Zakonodajno- 
pravne komisije za spremembo določb 1. odstavka 57. člena zakona o srednjem 
šolstvu, 19. člena zakona o organizacijah za izobraževanje odraslih, 3. odstav- 
ka 89. člena zakona o osnovni šoli, 14. člena zakona o vzgojno-varstveni dejav- 
nosti za predšolske otroke in 18. člena zakona o poklicnem izobraževanju in 
urejanju učnih razmerij pri pripravi zakona o usmerjenem izobraževanju, za- 
kona o osnovni šoli in zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok na način, 
ki ga predvideva osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju, skladno z usta- 
vo in zakonom o združenem delu. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj predloži Skupščini SR Slove- 
nje predlog za spremembo 3. odstavka 32. člena zakona o izobraževanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, predlagam, da glasu- 
jete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o financiranju izgradnje objektov za obeleževanje zgodovinskih krajev 
in dogodkov v zvezi z bitko za ranjence na Neretvi. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Zeli tovariš Oblak besedo? (Ne.) Poleg predloga odloka in dogovora ste 
prejeli še mnenje Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL 
Slovenije in Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta Zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima tovariš Levičnik, po- 
ročevalec Odbora za finance! 

Albin Levičnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot je razvidno iz poročila Odbora za finance je Odbor podprl predlog 
odloka v zvezi s spominskimi obeležji na Neretvi. Hkrati smo menili, da bi 
bilo prav, če bi Izvršni svet proučil možnost, da se s posebnim medrepubliškim 
dogovorom poenotijo vsaj finančni kriteriji. Gre namreč za vprašanje, kdaj in 
v kakšnih primerih nastopi medrepubliška finančna udeležba, in to ne'le v na- 
vedenem primeru, temveč v vseh podobnih primerih kulturno-zgodovinskega in 
tudi športnega značaja. Taka opozorila so bila izrečena že ob dogovarjanju o 
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posebnih kovancih in spominskih znamkah za Mediteranske igre v Splitu, pri- 
pravlja pa se nekaj športnih prireditev v svetovnem merilu, kot na primer 
zimska olimpiada v Sarajevu, ko bo prav tako treba zagotoviti vsejugoslovan- 
sko finančno sodelovanje. Zato smo tudi predlagali, da bi Izvršni svet zadolžili, 
da da na običajen način v medrepubliškem dogovarjanju pobudo za ustrezen 
medrepubliški dogovor glede financiranja takih prireditev ali obeležij. 

Nadalje je imel Odbor tehtne pripombe k nekaterim izredno visokim fi- 
nančnim zneskom pri nekaterih elementih predračunov obeh objektov, ki naj 
bi se gradili v Jajcu, in glede spominskega obeležja na Makljenu. Pripombe 
smo imeli predvsem k pretiranim zneskom glede priprave dokumentacije, glede 
izvedbe natečajev, glede nadzora pri izvedbi del in k avtorskim pravicam. Ker 
je Izvršni svet glede na naše pripombe dal dodatno obrazložitev — to obrazlo- 
žitev smo dobili danes na klop — v imenu Odbora za finance umikam predlog 
sklepa, ki je bil podan pod točko 2 gradiva Odbora za finance. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Na podlagi vseh gradiv pri- 
čenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Marica Mencin, 
delegatka občine Grosuplje! 

Marica Mencin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Gro- 
suplje je med drugim gradivom za 1:8. sejo Zbora obravnavala tudi predloženi 
odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor 
o sofinanciranju izgradnje že prej omenjenih objektov. Naša delegacija je zelo 
kritično ocenila finančno konstrukcijo predračuna, ki ne kaže na prizadevanja 
za varčevanje, zlasti velja to za postavko za avtorske honorarje. V celoti se 
strinjamo s predlaganimi sklepi Odbora za finance, da je potrebno sistemsko 
urediti vsa vprašanja medrepubliškega sodelovanja pri obeleževanju zgodo- 
vinskih krajev in da naj se v konkretnem primeru da pobuda za ponovno pre- 
sojo primernosti višine nekaterih postavk predračuna iz družbenega dogovora. 
Mislim, da bi bil zaradi sedanje vsejugoslovanske akcije varčevanja in stabili- 
zacije ta predlog primeren. Iz današnjega materiala, ki smo ga dobili na klop, 
vidimo, da je Izvršni svet mnenja, da drugi sklep Odbora za finance ni spre- 
jemljiv. Vedeti pa moramo, da bomo s tem, ko bomo dali Izvršnemu svetu po- 
oblastilo, da sklene navedeni družbeni dogovor, soglašali tudi s finančno kon- 
strukcijo tega dogovora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima delegat Andrej Kocuvan, delegat občine Maribor! 

Andrej Kocuvan: Dovolite, da se ponovno oglasim. Tudi naša sku- 
pina delegatov je o tem razpravljala in me pooblastila, da v primeru potrebe 
tudi sam spregovorim o tej problematiki. 

Menimo, da gre tudi v tem primeru za precej sredstev, ki niso točno opre- 
deljena. Zdi se nam tudi nesprejemljivo, da nekdo za avtorske honorarje zah- 
teva take zneske, glede na to, da je za avtorja že dovolj velika nagrada, da 
svojo idejo uveljavi v jugoslovanskem prostoru. 

Delegacija me je tudi pooblastila, da podprem sprejetje tega odloka. V bo- 
doče pa bo vsekakor potrebno bolj paziti, kot je opozorila tudi delegatka iz 
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Črnomlja, da ne bo prihajalo do neracionalnega trošenja solidarno zbranih 
sredstev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Sli- 
šali smo torej poročevalca Odbora za finance, ki pravi, da je glede na obraz- 
ložitev Izvršnega sveta Odbor za finance umaknil svoj drugi predlog. Izvršni 
svet je namreč opozoril na dejstvo, da je finančna konstrukcija v bistvu že 
sprejeta. Zato vprašujem, ali je Zbor zadovoljen s prvim predlogom Odbora za 
finance, da Izvršni svet sproži pobudo za medrepubliški dogovor o sodelovanju 
vseh republik in pokrajin pri financiranju izgradnje spomeniško-varstvenih 
ali športnih obeležij v Jugoslaviji! (Da.) Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? 
(Ne.) Če nihče, potem zaključujem razpravo. 

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

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Na predlog Odbora za finance pa predlagam Zboru, da sprejme še na- 

slednji sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj da pobudo, da se z ustreznim med- 

republiškim dogovorom skušajo enotno urediti finailčna merila in kriteriji pri 
akcijah jugoslovanskega pomena, ki zadevajo medrepubliško sodelovanje, zlasti 
na kulturno-zgodovinskem in športnem področju. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da gla- 
sujete. Kdo je za? (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogovoru republik in avtonomnih 
pokrajin o usklajevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja celotnega 
prihodka državljanov. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Franca Skufco, republiškega podsekretarja v Repu- 
bliškem sekretariatu za finance. Zeli tovariš Škufca besedo? (Ne.) 

Predlog odloka in dogovor ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta Zboru predložila pismeni poročili. Že- 
lita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam 
razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo. 

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

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Miha Wohinza, svetovalca Izvršnega sveta. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Predlog odloka ste prejeli. 
Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija 
za pravosodje in Zakonodaj no-pravna komisija, ki so Zboru predložili pismena 
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poročila. Želijo poročevalci poročila ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo. 

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 14. točko dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
delegatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFKJ 
za obdobje od maja do decembra 1978. leta, ki so ga Zboru predložili v obrav- 
navo delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru. 

Za svojega predstavnika na današnji seji so določili tovariša Bogdana Os°l- 
nika, koordinatorja delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ. 

Na začetku seje sem že povedala, da prisostvujejo današnji seji še nasled- 
nji delegati v Zveznem zboru: tovariši Jože Božič, Mara Jelovšek, Miha Košak, 
Jože Lončarič, Slavko Zalokar, Bojan Polak-Stjenka, Majda Skerbic in Rajko 
Orešnik. 

Prosim tovariša Bogdana Osolnika, da poda uvodno obrazložitev. 

Bogdan Osolnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati' Poročilo, ki je pred vami, je dovolj obširno in jasno, tako da po našem 
mnenju ni treba nič ponavljati ali dodajati. Poleg tega so o tem poročilu ze 
v večini občin razpravljali in ob tej priliki je bila seveda tudi dana možnost 
za ocenjevanje, ne samo dosedanjega dela, ampak tudi nadaljnjih skupnih 
nalog. 

Dovolite mi zato samo tri pripombe: 
1. Najprej bi rad pojasnil, zakaj smo to poročilo pripravili, čeprav zajema 

le kratko razdobje. Želeli smo namreč, da bi prešli na koledarsko poročanje, 
kakor je tudi po novem poslovniku sedaj programirano delo Zvezne skupščine. 
Želeli smo hkrati pokazati, da smo si zastavili delo na podlagi izkušenj prvega 
mandata, kako smo organizirani. Zlasti smo želeli spodbuditi, da bi bile čim- 
bolj izkoriščene vse možnosti, ki jih občinskim skupščinam za seznanitev z raz- 
lično problematiko dajejo naše metode dela. S predhodnim seznanjanjem se za 
občinske skupščine povečuje možnost vplivanja na naše delo. 

2. Poudariti je tudi treba, da smo vendar že na samem začetku lahko ugo- 
tovili določen napredek pri delovanju delegatskega sistema, zlasti v tem smislu, 
da je pravzaprav za nami tisto razdobje, ko smo se bolj pogovarjali o organi- 
zaciji organizacijskih oblikah in metodah delovanja, sedaj pa težišče bolj po- 
stavljamo na vsebinska vprašanja, na pretok stališč od temeljnih delegacij do 
Zvezne skupščine. Zato smo si tudi mi delegati v Zveznem zboru prizadevali, 
da bi poleg pogovorov in sestankov splošnega tipa, ki so bili organizirani bo- 
disi po regijah bodisi po posameznih občinah, prišlo tudi do konkretnih pogo- 
vorov glede na posamezne vsebinske teme. Tako smo se že ob sprejemanju pro- 
grama Zveznega zbora pogovarjali o potrebi njegove morebitne dopolnitve, pa 
tudi o tem, kako ga bomo realizirali. Posebne pogovore smo imeli ob pripra- 
vah resolucije o nadaljnjem razvoju krajevne skupnosti ter resolucije o svo- 
bodni menjavi dela. Take konkretne pogovore imamo sedaj tudi ob spreje- 
manju resolucije o družbenem obveščanju. 
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Imam občutek, da je to prava pot. Tudi v bodoče mora osnovna vsebina 
našega delovanja temeljiti na konkretnih vprašanjih, ki odražajo interese de- 
lovnih ljudi Slovenije. 

3. Tovariši iz delegacije so me tudi zadolžili, da ob tej priliki spregovorim 
še o problemu, ki nas delegate v Zveznem zboru precej ovira: gre za vprašanje 
anonimnosti našega dela. V Zveznem zboru v razpravah ne nastopamo le kot 
posamezniki, ki bi delovali le na svojo pobudo, ampak nastopamo na podlagi 
predhodnega posvetovanja z vrsto dejavnikov v Sloveniji, zato da bi zastopali 
stališča, ki so pomembna za delovne ljudi naše republike. Zato menimo, da ni 
prav, da nimamo možnosti, da bi bila slovenska javnost obveščena o tem za 
kaj so se slovenski delegati v Zvezni skupščini zavzemali. 

Lahko bi vam zaradi ilustracije naštel nekaj primerov z zadnjih dveh sej 
našega zbora, da vam bo problem anonimnosti našega dela bolj razumljiv: 

Na predzadnji seji, 26. aprila, so po predhodnih dogovorih nastopali v 
Zveznem zboru naslednji delegati: 

Tovariš Peter Habjan iz Velenja je sodeloval v razpravi o problemih go- 
spodarskega kriminala, ki se povečuje. Opozoril je, da je eden od razlogov teh 
pojavov tudi neustreznost naših predpisov, njihovo pogosto menjavanje, po- 
manjkljivost in togost. Misel njegovega nastopa je bila, da bi v bodoče zako- 
nodajalci morali v veliko večji meri upoštevati realno stanje. 

Tovarišica Majda Skerbec iz Maribora je govorila o vzrokih za nenehno 
upadanje akumulacijske sposobnosti gospodarstva. Opozorila je na posledice 
tega pojava, ki so brez dvoma tudi pomembne. 

„ Upam, da mi ne boste zamerili, če omenim še sebe. Govoril sem o uresni- 
čevanju gospodarskega sodelovanja med deželami v razvoju in o novi ekonom- 
ski ureditvi v zvezi s pripravami sklepov pred novo konferenco neuvrščenih 
dežel. 

NihČe °.d teh delegat°v ni bil omenjen oziroma nobena od teh idej ni pri- šla v sirso javnost. Na naše posebno opozorilo je naše osrednje glasilo v Slo- 
veniji objavilo razpravo našega delegata tovariša Seligerja, ki je v imenu vseh 
nas spregovoril ob sprejemanju zakona o omejitvi uporabe motornih vozil ki 
je prav gotovo zainteresiral vse naše delovne ljudi. Izrazil je naše stališče in 
med drugim kritiziral način, kako je bil ta zakon pripravljen. Zahteval je, da 
Se najv

kasneJ'e v dveh mesecih napravi analiza, koliko je zakon prispeval k 
uresničitvi osnovnega namena, namreč k resničnemu varčevanju. Takrat je tu- 
di opozoril, naj se preverijo tudi druge možnosti. Vsi se namreč zavedamo po- 
trebe po učinkovitem varčevanju pri porabi bencina in nafte. 

N.a zadnji seJi dal tovariš Rado Roter, po dogovoru s Predsedstvom naše skupscme, ob sprejetju resolucije o družbenem sistemu obveščanja predlog za 
racionalizacijo sistema zbiranja podatkov in kazalcev v statistiki in v službi 
družbenega knjigovodstva, da bi, razbremenili organizacije združenega dela. 
Hkraiti se je zavzel za poenostavitev te evidence in za večjo koordinacijo služb 
zaradi poenotenja metodologije zbiranja podatkov. 

Tovarišica Eva Naglic pa je govorila o predlogu za izdajo zakona o varstvu 
izumov, tehničnih izboljšav in znakov za razlikovanje, v katerem se odpira kot 
načelno m praktično vprašanje problem zaščite izumov, ki so rezultat napo- 
rov združenega dela. Osnutek zakona predvideva institucijo prisilnega odvze- 
ma, način, v katerega upravičeno dvomimo, in zahtevali smo, da naj se o tem 
načelnem in praktičnem vprašanju opravi konzultacija tudi v zveznih svetih. 
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Oprostite, da vam naštevam konkretne primere. Hotel sem samo ilustrirati 
našo misel. Nam ne gre za to, da bi bili željni publicitete, prav tako ne pod- 
cenjujemo težav novinarskega poklica, ki smo ga nekateri sami okusili. Kljub 
temu mislimo, da morajo ljudje res tudi vedeti, kaj delamo, da bodo naše delo 
lahko ocenjevali — tudi kritično, če je treba, in nanj vplivali. Upamo., da se 
bo v reševanje tega problema v bodoče vključila tudi Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Osolnik! Poročilo o de- 
lu delegatov ste dobili. Obravnaval ga je naš Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem in predložil Zboru pismena poročila. Pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovariš Andrej Kocuvan, delegat iz občine Maribor! 

Andrej Kocuvan: Tovarišice in tovariši delegati, spoštovano pred- 
sedstvo' Delegacija je, kot vidite, zelo delavna. Mislimo, da je zelo pomembno, 
da ta diskusija ne bo osamljena. Delegati s področja Maribora smo obravnavali 
poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru in pri tem sprejeli 
nekatera stališča in predloge, o katerih želimo spregovoriti. 

Na področju občine Maribor smo imeli več neposrednih in posrednih sti- 
kov z delegati Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Poleg tega da smo uspeli vzpo- 
staviti stalen stik v različnih oblikah z delegati Zveznega zbora, ki izhajajo iz 
naše občine, smo imeli tudi priložnost pogovarjati se in razpravljati s celotno 
delegacijo v Zveznem zboru, ki je obiskala našo občino. Tudi ob obisku pred- 
sednika Skupščine SFRJ Markoviča v občini Maribor smo razpravljali z dele- 
gacijo v Zveznem zboru. Ob teh priložnostih smo imeli možnost spoznati ob- 
sežnost dejavnosti delegatov v Zveznem zboru ter organiziranost in način de- 
la Zvezne skupščine. Tako smo ob obravnavanju poročila delegacije za leto 
1978 lažje sprejeli naslednje ugotovitve in mnenja: 

Delo delegacije iz Slovenije je bilo uspešno. Po prej omenjenih kontaktih 
z delegacijo in posameznimi delegati smo na pobudo delegatov iz Zveznega 
zbora vključili na dnevne rede sej naše skupščine točko »vprašanja in pobude 
delegatske baze o vprašanjih, ki so v pristojnosti Skupščine SFRJ«. 

Na ta način je vzpostavljen neposreden stik in prvi rezultati so nekatera 
postavljena vprašanja, na katera pričakujemo odgovore. Menimo, da je tak 
način informiranja baze v redu, vendar je potrebno, da delegacija v Zveznem 
zboru najde čimbolj primeren način za povratno informiranje o usodi postav- 
ljenega vprašanja. Menimo namreč, da je resnično zelo pomembno, da je vzpo- 
stavljen neposreden stik, čeprav to ne sme ostati edini način vplivanja dele- 
gatske baze na delo Zvezne skupščine. Zlasti je potrebno zagotoviti obravnava- 
nje vseh pomembnejših vprašanj iz programa Zveznega zbora v občinskih 
skupščinah in tudi Republiški skupščini in s tem zagotoviti delegatom Zvez- 
nega zbora, da pridejo do avtentičnega mnenja širše delegatske baze. Zato 
predlagamo, da naj ima Zvezni zbor terminsko opredeljen plan realizacije 
svojega letnega programa. Tako bi delegati v Zveznem zboru in njegovih te- 
lesih imeli ustrezne informacije, sugestije, predloge oziroma pobude za ustvar- 
jalno delo ob sprejemanju zvezne zakonodaje. To je še zlasti pomembno, ker 
vemo, da zvezna zakonodaja še vedno v veliki meri vpliva na naše najosnov- 
nejše pogoje dela in življenja v naši samoupravni socialistični družbi. 

Ob zaključku pa moramo izreči tudi mi določeno kritiko, ki je sicer že 
bila izrečena na račun sredstev informiranja, ki premalo obveščajo vse nas o 
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delu delegacije v Zveznem zboru, zlasti pa o delu v njegovih delovnih telesih, 
kjer se odvija ustvarjalno delo naših delegatov v Zveznem zboru. To vsekakor 
zasluži kritiko. Zahtevamo, da imajo v bodoče sredstva javnega obveščanja, 
zlasti časopisi, boljši oziroma konkretnejši pristop do obveščanja. 

Ob zaključku je potrebno tudi poudariti, da so delegati Zveznega zbora 
delegati, ki so bili voljeni v vseh občinah, in smo zato v občinah še posebej od- 
govorni, da ustvarjamo pogoje za njihovo delo, ob tem pa moramo tudi sami 
skrbeti in ugotavljati, kako izvajamo sprejeto politiko. Opravljati moramo tudi 
politično kontrolo, s tem, da v samoupravni bazi odkrivamo pomanjkljivost 
zakonov in predpisov in potrebo po njihovi spremembi sporočamo dalje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
tovariš Stojan Makovec, delegat iz Ajdovščine! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Poročilo slovenske delegacije o delu Zveznega zbora je prav gotovo zani- 
mivo za vsakega tistega krajana in državljana, ki količkaj dela na področju 
političnega in družbenega življenja. 

Kljub temu da se poročilo nanaša le na 7-mesečno razdobje, iz njega jasno 
izhaja, da bo v bodoče potrebna še večja povezava med občinskimi skupščina- 
mi in zveznimi delegati. Sam izhajam iz severno-primorske regije, iz občine 
Ajdovščina, kjer imamo za to področje delegatko bolno že zelo dolgo, tako da 
je bila samo na prvi seji Zvezne skupščine. Ko smo obravnavali delo zveznih 
delegatov v okviru Skupščine občine Ajdovščina, je bila prisotna tovarišica 
delegatka Nagličeva, ki je poleg navedenega poročila dodala še ustno poročilo, 
tako da so se lahko občinski delegatje temeljito seznanili z dosedanjim delom 
in nalogami delegacije v Zveznem zboru. 

Glede na to, da je naša delegatka bolna, bo tudi v bodoče izredno pomem- 
bno, da ostali delegati v Zveznem zboru prihajajo na pogovore v našo regijo 
in občino. 

Prav verjetno, je poročilo zanimivo tudi zaradi tega, ker se iz njega da 
razbrati za vsakega delegata posebej, kako se udeležuje sej v Zveznem zboru, 
in za vsakega posebej, kje je zadolžen, v katerem odboru, v kateri komisiji 
in v katerih drugih institucijah. 

Prav gotovo delo delegatov ni odvisno samo od njih, ampak je odvisno 
od vseh ostalih družbenih dejavnikov, glede na to, kako delo delegatov zasle- 
dujejo in kako dajejo pripombe. Danes smo slišali dopolnilo tovariša Osolnika, 
kako se delegati vključujejo v razpravo, predvsem na gospodarskem in poli- 
tičnem področju. Tako delo je potrebno pozdraviti in ga podpirati. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Sama bom 
dodala nekaj besed glede iniciative, ki jo je povzel naš Odbor za družbenopo- 
litični in komunalni sistem, da naj bi namreč v našem zboru — po potrebi  
izmenjavali mnenja, pobude in stališča med delegati v našem in Zveznem 
zboru. 

V tej zvezi bi rekla predvsem to, da bi bilo treba to idejo v naši skupšči- 
ni podrobneje obdelati in da naj bi veljala seveda tudi za Zbor republik in po- 
krajin. Tak način komunikacije, ki bi stekla v tem konkretnem primeru prek 
našega zbora, ne bi smel seveda popolnoma nadomestiti nobenih drugih nepo- 



18. seja 
333 

srednih stikov in neposrednih oblik medsebojnega sodelovanja med občinami 
in pa delegati v Zveznem zboru. . . „ • 

Želi še kdo postaviti kakšno vprašanje ali izreči kakšno mnenje. (Ne.) 
Tovariš sekretar me opozarja, da smo dobili iz skupine delegatov še eno 

priznanje za delo delegatov v Zveznem zboru. Ta priznanja so izrekla tudi 
delovna telesa, in kot ste lahko slišali, so bili naši delegati tega priznanja de- 
ležni tudi v okviru razprav v občinah, kjer so o tem delu razpravljali. 

Ce torej ni več interesa za razpravo, potem predlagam Zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da poročilo o delu dele- 
gatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru za obdobje od maja 
do decembra 1978 celovito obravnava delo Zveznega zbora in njegovih delovnih 
teles ter aktivnosti delegatov iz Slovenije v delovnih telesih in Zboru. 

2. Zbor občin meni, da je potrebno kljub doseženemu napredku v drugem 
mandatu v bodoče še poglobiti povezovanje delegatov iz Socialistične repu- 
blike Slovenije v Zveznem zboru z delovnimi ljudmi in občani organiziranimi 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitič- 
nih organizacijah v občinah. Na tej podlagi je potrebno krepiti tesno sodelova- 
nje s celotno delegatsko bazo, ki naj zagotovi vse že vzpostavljene oblike dele- 
gatskega odločanja, ki so se kot metoda dela ustrezno uveljavile na različnih 
ravneh samoupravnega organiziranja delovnih ljudi in občanov. 

3. Pri tem imajo posebno vlogo in odgovornost občinske skupščine, zlasti 
glede oblikovanja stališč in smernic za delo delegatov v tem zboru, ki naj se še 
boli tvorno vključijo v obravnavo gradiv Zveznega zbora, kar je posebej po- 
trebno predvideti pri programiranju dela občinske skupščine m njenih zborov 
in delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. Pri tem pa ]e 
potrebno spodbujati ustrezne delegatske pobude za spremembo ali dopolnitev 
veljavnih zakonov oziroma drugih predpisov, ki jih sprejema Zvezni zbor. 

4. Doseči je potrebno čim popolnejše informiranje delegatske baze o po- 
membnejših gradivih, ki so predvidena za obravnavo na sejah Zveznega zbora, 
tako da bi o teh gradivih lahko razpravljali vsi zainteresirani dejavniki v 
delegatski bazi. 

5. Da bi čimbolj popolno informirali delegate našega Zbora z delom dele- 
gatov v Zveznem zboru, bi dnevne rede posameznih sej Zbora občin po potrebi 
razširili s posebno točko, z namenom, da delegati Zveznega zbora in Zbora ob- 
čin izmenjajo mnenja, stališča, pobude in predloge glede vprašanj, ki so na 
dnevnem redu sej Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ali glede pobud, ki nasta- 
jajo "v delegatski bazi. 

6. Zbor občin priporoča vsem občinskim skupščinam v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, da obravnavajo poročilo delegatov iz Socialistične republike 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ — če tega še niso storile ■ zlasti 
z vidika stalnejšega in učinkovitejšega sodelovanja teh delegatov z delegaci- 
jami temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnimi or- 
ganizacijami, konferencami delegacij in občinskimi skupščinami in v zvezi s 
tem sprejmejo ustrezne sklepe. 

7. Zbor občin podpira prizadevanje delegatov iz Socialistične republike 
Slovenije v Zveznem zboru, da se še naprej zavzemajo za uresničitev danih 
pobud v Skupščini SFRJ glede pošiljanja gradiv skupščinam občin, glede po- 
polnejše informiranosti celotne delegatske baze prek sredstev javnega obvešča- 
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nj a — o tem je bilo danes največ govora — in s pripravo kvalitetnih, strnjenih 
in vsebinsko jasnih povzetkov aktov. 

8. Zbor občin meni, da so glede na problematiko, ki jo navaja poročilo 
o delu delegatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ, še vedno aktualni sklepi, ki jih je Zbor občin sprejel na svoji 36. 
seji 24. novembra 1976 in ki so bili objavljeni v Poročevalcu št. 28. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa tretje etape 
investicijskih del in nakupa opreme, in tehničnih sredstev za regulacijo Donave 
od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 1979 do leta 
1983, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnika naše delegacije v tem zboru sta Jelka Žekar in Lojze Skok, 
člana delegacije. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Franc Skufca, repu- 
bliški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. 

Želijo predstavniki delegacije in predstavniki Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želijo.) Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta Zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročilo 
ustno obrazložiti? (Ne želita.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce 
nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje programa tretje etape inve- 
sticijskih del in nakupa opreme in tehničnih sredstev za regulacijo Donave 
od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od leta 1979 do 
leta 1983. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombi, ki jih navaja Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o določitvi celotnega zneska 
sredstev za financiranje programa tretje etape investicijskih del in nakupa 
opreme in tehničnih sredstev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovan- 
sko-madžarske meje v obdobju od 1979. do 1983. leta. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa gradnje objek- 
tov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času od leta 1979 do leta 1983, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 



18. seja 335 

Predstavnika naše delegacije sta prav tako tovarišica Jelka Zekar in tova- 
riš Lojze Skok, člana delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franjo 
Lunder, namestnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Želita predstavnika delegacije in predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnu- 

tek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisi- 
ja, ki sta Zboru predložila pismeni poročili. 

Želita poročevalca poročili ustno obrazložiti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 

naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 

določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa gradnje objektov 
radiorelejnega sistema Jugoslavije v času 1979—1983. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financira- 
nje programa gradnje objektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času 1979 
do 1983. 

Kdor je za ta 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 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posle- 
dic elementarnih nesreč, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje 
Zbor republik in pokrajin. _ . 

Predstavnika naše delegacije sta tovarišica Jelka Zekar in tovariš Lojze 
Skok, člana delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Škufca, 
republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. 

Želita predstavnika delegacije in predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želita j 

Osnutek zakona ste prejeli. Danes na klop ste prejeli tudi mnenje Izvrš- 
nega sveta. 

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

Želita poročevalca poročilo še ustno obrazložiti? (Da.) Tovariš Levičnik, 
poročevalec Odbora za finance, ima besedo! 

Andrej Levičnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Odbor za finance je osnutek omenjenega zakona obravnaval dne 9. 
maja, in kot je razvidno iz poročila, ki ste ga prejeli, sklenil, da bo osnutek po- 
novno obravnaval potem, ko bo svoje stališče predložil Izvršnemu svetu. 

Ta stališča ste prejeli danes na klop. Glede na ta stališča in na dosedanja 
stališča Odbora za finance ponovna obravnava v Odboru ni bila potrebna. Zato 
v imenu Odbora predlagam, da daste soglasje k osnutku zakona in pooblastite 
našo delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje 
k predlogu zakona, pri čemer naj se v usklajevalnem postopku v delovnih 
telesih Zbora republik in pokrajin opozori tudi na druge možne načine za hitro 
in učinkovito pomoč prizadetim v elementarnih nesrečah. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 

naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravljanje po- 
sledic elementarnih nesreč. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo po- 
sledic elementarnih nesreč, pri čemer naj v usklajevalnem postopku v delov- 
nih telesih Zbora republik in pokrajin opozori tudi na druge možne rešitve, kot 
jih navaja Odbor za finance našega zbora. 

Kdor je za ta 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 18. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Ker je osnutek zakona označen kot »strogo zaupen akt«, predlagam Zboru, 
da v smislu drugega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku zakona o spremembi zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev v prometu se opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji Zbora so pri tej točki dnevnega reda lahko navzoči predstavniki 
sredstev javnega obveščanja, javnost pa obvestijo le o tem, da je Zbor občin 
obravnaval osnutek zakona o spremembah zakona o obdavčevanju proizvodov 
in storitev v prometu, in o tem, kakšen sklep je sprejel. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predstavnike sredstev javnega obveščanja prosim, da se ravnajo v smislu 

sprejetega sklepa. 
Predstavnika naše delegacije v Zboru republik in pokrajin sta tovarišica 

Jelka Zekar in tovariš Lojze Skok, člana delegacije, predstavnik Izvršnega 
sveta pa je tovariš Franc Skufca, republiški podsekretar v Republiškem se- 
kretariatu za finance. 

Želita predstavnik delegacije in predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želita.) 

Osnutek zakona so prejeli vodje skupin delegatov, in sicer za delegata, ki se 
udeležuje današnje seje Zbora. 

Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta Zboru predložila 
pismeni poročili. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 

slednji sklep: 
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1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o 
spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? {1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

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

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila Zboru v obravnavo in sprejetje predlog odloka o izvo- 
litvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) O predlogu odloka pričenjam 
razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in 
predlagam, da o predlogu odloka 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 predlog odloka o izvolitvi sodnika 
za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika ima delegat v, zboru pravico po- 
staviti Izvršnemu svetu ali pa republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo repu- 
bliških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na za- 
deve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi tudi predsedniku Skup- 
ščine, predsedniku zborov in predsednikom delovnih teles, kakor tudi skup- 
ščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enako- 
pravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine delega- 
tov iz občine Kranj, ki je bilo postavljeno na 17. seji zbora dne 9. 4. 1979. 

Na vprašanje bo odgovoril Tone Kovič, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za industrijo. Ugotavljam, da tovariš Kovič ni prisoten, zato predla- 
gam, da se na to delegatsko vprašanje odgovori na prihodnji seji zbora. 

Tukaj imamo še prijavo tovariša Cvetka Gatnika iz Nove Gorice, ki pa bo 
svoje vprašanje v zvezi s točo postavil pismeno. Pismeno pa bo vsekakor dobil 
odgovor delegat iz Kranja. 

Danes smo dobili še vprašanje iz Ljutomera, ki ga bomo poslali naslovniku. 
Odgovor bomo dobili na naslednji seji Zbora. 

Obveščam vas še, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo spreje- 
mali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in Družbenopolitič- 
nim zborom. 

S tem je dnevni red seje izčrpan. Vsem se zahvaljujem za udeležbo, za 
strpnost in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 18. sejo Zbora. 

(Seja je bila končana ob 12.45.) 
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19. seja 

(25. junija 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
19. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in se- 
stavi poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
riša Danila Hudomalja, delegata iz Zagorja za predsednika in tovariša Goraz- 
da Marinčka, delegata iz mesta Ljubljana in tovarišico Nino Mlinar iz Obalne 
skupnosti občin Koper za člana. 

Ali morda temu predlogu kdo nasprotuje? (Nihče.) Ce nihče, potem pro- 
sim, da o predlogu glasujete. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 19. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Danilo Hudomalj iz Zagorja za predsednika, tovariš Gorazd Marinček iz mesta 
Ljubljana in tovarišica Nina Mlinar iz Obalne skupnosti občin Koper za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila in 
sestavi poročilo za Zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to seveda v njegovi moči, na 
vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pis- 
meno pripravljena delegatska vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. Ta 
vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovni- 
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kom z željo, da bi bil odgovor dan po možnosti že na današnji oziroma na 
prihodnji seji zbora.   

Ravno tako vas prosim, da se vsi tisti, ki imate namen razpravljati, p. 1- 
iavite za razpravo. V zvezi s tem se danes postavlja posebno vprašanje. Dele- 
gati namreč sprašujete, ali bi kazalo vse pripombe, ki jih prinašate s seboj iz 
občin, tukaj neposredno povedati ali pa bi jih dali v pismeni obliki. Na eni 
od prejšnjih sej smo se dogovorili, da je iz več razlogov koristno, da delegati 
neposredno na sami seji opravijo ta dialog med seboj m predlagateljem^Ver- 
jetno pa boste danes nekateri drug za drugim ponavljali pripombe. Kadar 
boste ugotovili, da so vaše pripombe identične s pripombami tega ali onega 
odbora boste enostavno povedali, da so vaše pripombe identične s pripombami 
določenega odbora. Kadar pa se bosta dve razpravi zelo pokrivali, boste pove- 
dali da mislite tako, kot so že povedali delegati pred vami. Na ta način bomo 
lahko skrajšali razpravo. Gotovo pa ne bi bilo prav, če bi pristali samo na 
pismene pripombe, ker jih tako vaši tovariši ne slišijo, seveda pa tudi ne pred- 
predstavniki predlagatelja. Na.ta način bi bil dialog skoraj popolnoma onemo- 
gočen. . . 

Ce pa bodo kdaj vse pripombe zbrane do sej odborov, ki bodo lahko na 
tej osnovi ocenili odnos Slovenije do posameznega akta, takrat bo na zborih 
lažje Takrat se bomo pa najbrž pogovarjali samo še o tistih vprašanjih, ki bo 
do še sporna. O vseh drugih vprašanjih, kjer pa slovenske občine enako mi- 
slijo pa seveda ne bo več potrebna razprava. Za to pa je potreben med drugim 
tudi daljši čas in pravočasne razprave v občinah, da bi jih naši odbori lahko 
povzeli. Sedaj pa s tem še ne moremo računati in zato opravimo razpravo na 
sami seji zbora. Vidite pa lahko, da imamo zaradi tega nekoliko krajše dnevne 
rede. 

Ker je Komisija opravila svojo nalogo, prosim predsednika Komisije, da 
poda zboru poročilo! 

Danilo Hudomalj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Poročilo o pregledu pooblastil za 19. sejo Zbora občin, ki je bila skli- 
cana za 25. 6. 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije ima 62 delegatskih 
mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zboru občin 
je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov 
na seji zbora in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležu- 
jejo današnjega zasedanja delegati iz vseh občin v SR Sloveniji in delegata iz 
mesta Ljubljana in Obalnih skupnosti občin Koper, razen delegatov iz občin 
Laško, Ljubijana-Vič-Rudnik, Novo mesto, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Tržič 
in Žalec. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za današnjo 19. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu. Zeli o poročilu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

22« 
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Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 19. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklep- 
čen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo so bili poleg Izvršnega sveta povabljeni še: Republiška 
konferenca Socialistične zveze in Skupnost slovenskih občin k vsem točkam 
dnevnega reda ter Svet za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije, Svet za ohranjanje in razvijanje tradicij NOB in spomeniško 
varstvo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije in Svet za 
varstvo okolja pri Predsedstvu Republiške konference SZDL k 13. točki dnev- 
nega reda, Svet za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL k 14. 
točki dnevnega reda in Zveza skupnosti za varstvo zraka Slovenije k 15. točki 
dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri 
posameznih točkah dnevnega reda, tovarišica Branka Preželj, strokovna sode- 
lavka pri Republiški konferenci SZDL Slovenije, tovariš Marjan Grampovčan, 
odgovorni urednik Občana, tovariš Primož Hainz, predstavnik Sveta za ohra- 
njanje in razvijanje tradicij NOB in spomeniško varstvo pri Predsedstvu Re- 
publiške konference SZDL Slovenije, tovariš Tone Makelen za Svet za varstvo 
okolja pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije in Bojan Pa- 
radiž, predstavnik Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči naslednji poročevalci delovnih 
teles našega zbora in Skupščine: tovariš Franc Taler, član Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, tovarišica Jožica Jarc, članica Odbora za družbeno- 
politični in komunalni sistem, tovariš Franc Strakl, član Odbora za finance, 
tovariš Branko Weixsler, član Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne ko- 
misije, tovarišica Vida Vidovič, članica Komisije za pravosodje, in tovariš Er- 
nest Eory, član Komisije za narodnosti. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 19. seje Zbora občin. Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 19. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 18. seje Zbora občin, 
3. obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih ures- 

ničevanja ustavnosti in zakonitosti, 
4. osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih, 
5. osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in o raziskovalnih skupnostih, 
6. osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva, 
7. osnutek zakona o socialnem skrbstvu, 
8. osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 

varstva, 
9. osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih, 

10. osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
11. osnutek zakona o osnovni šoli, 
12. poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena 

in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978, 
13. osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini, 
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14. predlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične repu- 
blike Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne ali 
umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom 
zakona, 

15. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
stvu zraka, z osnutkom zakona, 

16. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ker vidim, da 

nihče, prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo-vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje zbora soglasno sprejet, in sicer 
tak, kot sem ga predlagala. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora poslušali uvodno besedo predsednika Ustavnega so- 
dišča SR Slovenije tovariša dr. Jožeta Brileja k 3. točki dnevnega reda, to je 
k obvestilu Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti. Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki 
zborov vodila tovarišica Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora. 
Po skupnem zasedanju pa bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 18. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo ali popra- 
vek k zapisniku 18. seje? (Ne.) 

Ce nihče, potem dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 18. seje zbora. 
Sedaj vas pa prosim, da gremo skupaj v veliko dvorano v prvem nad- 

stropju. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Prehajamo 
na 3. točko dnevnega reda, to je na obvestilo Ustavnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti 
in zakonitosti. 

Skupščini ga je predložilo v obravnavo Ustavno sodišče Socialistične re- 
publike Slovenije, ki je za svojega predstavnika določilo dr. Viktorja Damjana, 
sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije. Uvodno obrazložitev smo pravkar po- 
slušali na skupnem zasedanju zborov. 

Obvestilo Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije ste prejeli. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Obvestilo so obravnavali: Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci Odbora in obeh komisij morda poročila ustno dopolniti? 
(Ne želijo.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
rišica Vida Miklič, delegatka iz občine Kranj. Prosim! 
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Vida Miklič: Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in 
problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti je obravnavala Komisija za 
družbeni nadzor na svoji razširjeni seji, ki so se je udeležili tudi predstavniki 
organizacij in organov, ki so posebej zainteresirani za uresničevanje ustavnosti 
in zakonitosti, in predstavniki nekaterih organizacij združenega dela v občini. 
Nadaljnja razprava o obvestilu Ustavnega sodišča je bila tudi na seji Družbeno- 
političnega zbora Skupščine občine Kranj. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da obvestilo ne omogoča celovitega vpogle- 
da v stanje na področju ustavnosti in zakonitosti. Ustavnost in zakonitost v 
širšem smislu pomenita, da ustavo in zakone spoštujejo posamezniki, da so 
upoštevani pri izdajanju konkretnih aktov in pri celotnem delu državnih orga- 
nov, posebno izvršilnih in upravnih ter samoupravnih organizacij in skupnosti, 
in končno, da so predpisi in drugi splošni akti ožjega pomena usklađeni s tisti- 
mi, ki imajo širši pomen. Obvestilo Ustavnega sodišča je omejeno samo na zad- 
nji vidik, pa še to ne v celoti, ker so spori o medsebojni skladnosti samouprav- 
nih splošnih aktov v pristojnosti sodišč združenega dela. 

Obvestilo obravnava probleme, s katerimi se je Ustavno sodišče neposredno 
ali posredno srečevalo pri postopkih, ki so bili pred njim sproženi. Krog pred- 
lagateljev oziroma pobudnikov ni ustrezen in ne zagotavlja enake intenzivnosti 
pri presoji ustavnosti in zakonitosti na različnih področjih. 

V razpravi se nismo spuščali v vsebinsko obravnavanje obvestila, ker ugo- 
tovitve Ustavnega sodišča niso sporne, pač pa smo poudarjali potrebo, da se 
z njimi seznanijo prizadeti oziroma zainteresirani dejavniki v naši občini. 

Podčrtana je bila ocena, da je nezadovoljivo stanje na področju ustavnosti 
in zakonitosti le v manjši meri posledica subjektivnih vzrokov in da so zavestni 
odpori razmeroma nepomembni. Med objektivnimi razlogi se je razprava zlasti 
dotaknila stanja na področju zakonodaje. Kritično so bile obravnavane in s pri- 
meri ilustrirane znane slabosti, ki so ugotovljene tudi v dokumentih Zvezne in 
Republiške skupščine. Ti dokumenti so: sklepi Zvezne skupščine o ukrepih za 
doslednejše uresničevanje zakonitosti iz leta 1973, resolucija o temeljih zako- 
nodajne politike republike iz leta 1977 in delno tudi enaka resolucija iz leta 
1979 ter stališča Republiške skupščine, ki so bila sprejeta ob obravnavi prejš- 
njega obvestila Ustavnega sodišča v letu 1976. Sedanja zakonodaja ne predstav- 
lja primerne podlage za sprejemanje predpisov v občinah oziroma samouprav- 
nih splošnih aktov v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

V prej omenjenih dokumentih so sprejeta stališča in smernice, kako naj bi 
se stanje izboljšalo, vendar gre v praksi po starem. Te usmeritve bi bilo po- 
trebno dosledneje uresničevati, v občini pa bi se morali ob konkretnih zako- 
nodajnih postopkih tako organizirati, da bi opozorili na ugotovljene pomanjk- 
ljivosti. 

Dotaknili smo se tudi položaja v naši občini. Stanje pri normativni dejav- 
nosti občinske skupščine in njenih organov je bilo ocenjeno kot nezadovoljivo, 
ker niso sprejeti vsi predpisi, ki jih posamezni zakoni izrecno predvidevajo. 
Zakoni in drugi predpisi se tudi sicer ne izvajajo vedno dovolj hitro in dosledno. 
Občinski predpisi tudi niso vselej dovolj kvalitetni v vsebinskem pogledu, prav- 
no-tehnično pa nimamo ustrezne evidence veljavnih občinskih predpisov, pre- 
čiščenih besedil in tematskih zbirk. 

Glede nadzorstva nad zakonitostjo dela v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih smo ugotovili, da je v upravnih organih vzpostavljena služba za 
spremljanje samoupravnih splošnih aktov, ki pa zaradi kadrovskih težav ne 
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more delovati tako, kot je bila zamišljena. S strokovnimi delovnimi skupinami 
smo organizirali spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Skupine se 
zdaj preusmerjajo k pregledovanju aktov, da bi dobili splošen pregled o kon- 
kretnejšem stanju, kar bo lahko bolj neposredno koristilo samoupravnim orga- 
nizacijam in skupnostim. Položaj pri njih glede števila sprejetih samoupravnih 
splošnih aktov in glede njihove kvalitete ni slabši kot v drugih občinah. Težko 
pa bi trdili, da je bistveno boljši. 

Končno je bilo omenjeno, da bi občinski organi bolje izvajali svojo vlogo 
na področju uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, če bi imeli dovolj ustrez- 
nih kadrov, če bi bolj skrbeli za dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje raz- 
položljivih delavcev in če bi bili deležni več pomoči resornih republiških or- 
ganov. 

Potem smo navedli nekatere konkretne pomanjkljivosti zakonodaje, poleg 
tega pa smo našteli še nekaj ukrepov za izboljšanje stanja na področju zakono- 
daje. Ti pa so: zakone je treba omejiti na njihovo temeljno funkcijo, to je, da 
urejajo pravice in dolžnosti delovnih ljudi, temeljna vprašanja družbenih od- 
nosov ter materialno pravna razmerja, ki so splošnega pomena za delovne ljudi 
in občane ter samoupravne organizacije in skupnosti v republiki; sprejeti je 
treba sistemski akt o pooblastilih izvršnega sveta in upravnih organov za spre- 
jemanje predpisov; republiška zakonodaja naj hkrati pospešuje in krepi samo- 
upravne in družbene odnose in odpira širši prostor za samoupravno odločanje; 
ne siliti samoupravnih organizacij in skupnosti v sprejemanje samoupravnih 
splošnih aktov, če to ni res nujno; zakonodaja naj bo realna, ureja naj le od- 
nose, ki jih je glede na dano stopnjo družbenega razvoja ter glede na konkretne 
materialne, organizacijske in druge možnosti mogoče uresničiti; dosledneje uve- 
ljaviti vlogo družbenopolitičnih organizacij v zakonodajnem postopku ter za- 
gotoviti sodelovanje znanstvenih in strokovnih organizacij; spremljati izvajanje 
predpisov in jih na tej podlagi dograjevati; bolj kvalitetno pripravljati osnutke 
predpisov; dvigniti splošno družbeno zavest tudi o pomenu uresničevanja ustav- 
nosti in zakonitosti in socialistično moralo, pri čemer imajo veliko vlogo sred- 
stva javnega obveščanja. 

Ko bo okrepljena vloga moralnih norm, ko bodo torej uveljavljeni novi so- 
cialistični običaji, se bo normativizem lahko bistveno zmanjšal, ne da bi tve- 
gali enotnost sistema. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za to točko 
dnevnega reda ni več. Zeli še kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš Gorazd 
Marinček, delegat iz mesta Ljubljana! 

Gorazd Marinček: Tovarišice in tovariši! Dne 20. junija je Družbe- 
nopolitični zbor Skupščine mesta Ljubljana obravnaval obvestilo Ustavnega so- 
dišča Socialistične republike Slovenije o stanju in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti,. Delegati so se zavzeli za najširšo obravnavo predlo- 
ženega obvestila in priporočili Zboru občin in Zboru združenega dela Skup- 
ščine mesta Ljubljana, da se zavzameta, da bodo v sleherni temeljni in drugi 
organizaciji združenega dela ter v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
proučili in analizirali, kako v praksi uresničujejo sprejete zakone in druge 
predpise. Družbenopolitični zbor je tudi pregledal primere nekaterih aktov 
Skupščine mesta Ljubljana, za katere so bile dane pobude oziroma postopki 
za presojo ustavnosti in zakonitosti Ustavnemu sodišču. Priporočili so, da bi 
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tako analizo izdelali vsi izvršilni in upravni organi tudi v občinah. Na osnovi 
analize bo jeseni organiziran posvet, na katerem bodo sodelovale skupščine 
mesta in občin ter predstavniki Republiške skupščine in Ustavnega sodišča. Na 
osnovi teh analiz bi na posvetu ocenili uresničevanje ustavnosti in zakonitosti 
v Ljubljani in se zavzeli za večjo iniciativo izvršnih in upravnih organov pri 
oblikovanju zakonskih predpisov in pri spremljanju ustavnosti in zakonitosti. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Če nihče, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor jemlje na znanje obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju 
in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti. 

2. Skladno z ugotovitvami, ki izhajajo iz obvestila Ustavnega sodišča, zbor 
ugotavlja, da so kljub družbenemu napredku in vse višji stopnji družbene za- 
vesti pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti prisotna še številna neurejena 
vprašanja, nedoslednosti in nerazumevanja; na raznih področjih družbenega 
življenja in odločanja pa so odpori zoper dosledno uveljavljanje ustavno opre- 
deljenega družbenoekonomskega in političnega položaja delovnega človeka in 
občana v ustavno opredeljenih oblikah samoupravne in družbenopolitične orga- 
niziranosti. Razlog za takšno stanje so med drugim tudi še vedno neustrezna 
organiziranost in nesistematično spremljanje kršitev ustavnosti in zakonitosti 
ter premajhna skrb za dosledno, hitro in sprotno odpravljanje pojavov, ki pred- 
stavljajo kršitev ustavno zagotovljenih pravic delovnih ljudi in občanov. 

3. Že ob doslednem zagotavljanju in spoštovanju ustavnosti in zakonitosti 
in ob aktivni vlogi družbenopolitičnih organizacij je mogoče v vsakodnevni 
samoupravni praksi zagotavljati ustavno opredeljeni družbenoekonomski in po- 
litični položaj delovnega človeka ter s tem okrepljeno uveljavljati njegovo od- 
ločujočo vlogo v celotni družbeni reprodukciji, zlasti tudi z doslednim uveljav- 
ljanjem delegatskega sistema in razmerij pri sprejemanju družbenih odločitev, 
z doslednim uresničevanjem svobodne menjave dela, s hitrejšim ustvarjanjem 
dohodkovnih povezav v združenem delu, z nagrajevanjem po delu in tako dalje. 

4. Upoštevajoč navedeno zbor meni, da so stališča v zvezi z uresničevanjem 
in varstvom ustavnosti in zakonitosti, ki so jih sprejeli zbori Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije v oktobru leta 1976, še vedno v celoti aktualna, zato 
je potrebno njihovemu uresničevanju posvetiti še večjo skrb ter spodbujati vse 
državne in samoupravne organe k doslednemu izvajanju teh nalog. 

5. Zbor podpira predlog Ustavnega sodišča, da je potrebno v organizacijah 
združenega dela, v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti in v občin- 
skih skupščinah širše uveljavljati prakso, da delovni ljudje, samoupravni organi 
in skupščine ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij občasno razprav- 
ljajo o primerih kršenja ustavnosti in zakonitosti ter sprejemajo ustrezne skle- 
pe in ukrepe za premagovanje težav in slabosti na tem področju ter s tem pri- 
spevajo h krepitvi odgovornosti posameznikov in kolektivnih teles. 

V vseh organih, ki sodelujejo v zakonodajnem delu, ter v celotni delegatski 
bazi je potrebno pospešiti proces priprave predpisov, ki naj zagotovijo dosledno 
uveljavljanje pravic in obveznosti samoupravno organiziranih delovnih ljudi 
in občanov ter tako omogočijo uresničevanje ustavnosti in zakonitosti na vseh 
področjih družbenega življenja in dela. 
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6 Zbor podpira pobudo Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in predlaga, da skupščine občin na svojih sejah obravnavajo obvestilo 
Ustavnega sodišča, kolikor tega seveda že niso storile, ter ocenijo stanje in pro- 
bleme v zvezi z uresničevanjem ustavnosti in zakonitosti v obcmi g e e na pr ^ 
blematiko, ki je zajeta v poročilu, in širše ter glede na uresničevanje stalisc 
ki so jih sprejeli zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije v oktobru 
1976 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? Ce nihče, potem prosim, da 
glasujete. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Preden preidemo na četrto točko dnevnega reda, bi vas rada obvestila, da 

so na zboru prisotni tudi še delegati iz občin Laško, Sevnica, Šmarje pri Jelšah 
in Žalec. Ni torej delegatov iz občin Ljubljana-Vič-Rudnik, Novo mesto m Trzic. 
Delegata iz Tržiča so posebej opravičili, ker iz nekih posebnih razlogov ni mogel 
priti na današnjo sejo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o izobraževalnih skupnostih. _ , , • • • „ 

Skupščini ga je predložil v obravnavo njen izvrsni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Petra Winklerja, pomočnika predsednice Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje. ^ 

Zeli tovariš Peter Winkler besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Peter 
Winkler! 

Peter Winkler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih izpopolnjuje dosedanji na- 
čeli organiziranja samoupravnih interesnih skupnosti za vzgojo in izobraževa- 
nje in sicer: teritorialno v občinskih izobraževalnih skupnostih ter funkcional- 
no po posameznih področjih združenega dela za usmerjeno izobraževanje. 

Skupnosti za usmerjeno izobraževanje po tem zakonu so samoupravne in- 
teresne skupnosti, organizirane po posameznih področjih združenega dela ozi- 
roma za posamezne sorodne usmeritve usmerjenega izobraževanja. Zakon pa je, 
v skladu z razpravo o predlogu za izdajo zakona, ohranil že vpeljan termin po- 
sebne izobraževalne skupnosti. Uporabniki in izvajalci pa se prek občinskih 
in posebnih izobraževalnih skupnosti združujejo v Izobraževalno skupnost Slo- 
venije zlasti za oblikovanje celovite izobraževalne politike, usklajevanje raz- 
voja vzgoje in izobraževanja ter za uresničevanje skupnih nalog. Zaradi speci- 
fičnega položaja in vloge, ki jo ima planiranje izobraževanja v planiranju ce- 
lotnega družbenega razvoja, zakon posebej zavezuje vse nosilce planiranja, da 
obvezno upoštevajo te posebnosti. 

Osnutek zakona predvideva solidarno zagotavljanje sredstev za uresniče- 
vanje obveznega osnovnega šolanja v obsegu, določenem z zakonom v vseh ob- 
močjih Socialistične republike Slovenije. Kot obvezno skupno nalogo pa opre- 
deljuje tudi uresničevanje obveznosti v SR Sloveniji do šolstva narodnosti in 
dopolnilnega šolanja otrok naših delavcev na začasnem delu v tujini. 

Usmerjeno izobraževanje zagotavljajo uporabniki in izvajalci, združeni v 
posebnih izobraževalnih skupnostih tako, da vsak uporabnik v svoji skupnosti 
ugotavlja svoje celotne izobraževalne oziroma kadrovske potrebe, tako tiste, 
ki jih zagotavlja v okviru svoje skupnosti, kot tudi tiste, ki jih zagotavlja po 
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svoji skupnosti v okviru drugih skupnosti, ki organizirajo ustrezno izobraže- 
vanje. 

Osnutek zakona predvideva kot variantno rešitev možnost, da bi Izobraže- 
valna skupnost Slovenije, kljub ustanovitvi vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nosti, zagotavljala kot skupno nalogo nekatere smeri usmerjenega izobraže- 
vanja, ker bi bilo zanje nesmotrno ustanoviti posebne izobraževalne skupnosti 
oziroma jih vključiti v že obstoječe. Taka rešitev se je v dosedanjih razpravah 
pokazala kot sprejemljiva, vendar pod pogojem, da zakon to izjemno možnost 
jasno opredeli s posebnimi kriteriji. 

Zakon nalaga vsem posebnim izobraževalnim skupnostim obveznost, da 
uskladijo svoje plane v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije in se pri 
tem sporazumejo tudi o medsebojnih obveznostih. Z zakonom naj bi določili ob- 
veznost izvajalcev, da pri delegiranju delegatov v organe izobraževalnih skup- 
nosti zagotovijo ustrezno zastopanost delegatov učencev in študentov, podrobno 
pa naj se njihovo soodločanje v izobraževalnih skupnostih ureja s samouprav- 
nimi akti teh skupnosti. 

Za zavarovanje pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
področju izobraževanja predvideva osnutek zakona poseben način odločanja v 
občinskih izobraževalnih skupnostih v območjih, kjer te živijo, in njihovo so- 
delovanje pri odločanju o določenih zadevah v Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije. 

Skladno z določbami, predloženimi v osnutkih zakonov o usmerjenem izo- 
braževanju in o osnovni šoli, se predlaga sestava, način imenovanja in delovno 
področje Strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje Socialistične republike 
Slovenije kot organa republike za opravljanje z zakonom določenih nalog na 
področju vzgoje in izobraževanja. Strokovni svet bi s tako ureditvijo dobil dru- 
gačen, samoupravni organiziranosti na področju vzgoje in izobraževanja primer- 
nejši položaj, hkrati pa bi omogočal ustrezen vpliv republike kot družbenopo- 
litične skupnosti na usmerjanje vsebinskega razvoja vzgoje in izobraževanja in 
odločanje o nekaterih vprašanjih najširšega pomena, kot so zlasti: vsebinske 
usmeritve osnovne šole, skupne vzgojno-izobrazbene osnove v usmerjenem izo- 
braževanju in načela za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov. 

Zakon o izobraževalnih skupnostih, skupaj z zakoni o predšolski vzgoji, 
osnovni šoli in usmerjenem izobraževanju, tvori enovito zasnovo celotne nor- 
mativne ureditve vzgoje in izobraževanja, zasnovano na enotnih načelih samo- 
upravne preobrazbe. Predlagatelj meni, da se s tako ureditvijo omogoča ne- 
posreden vpliv samoupravno organiziranih uporabnikov na vsem področju 
vzgoje in izobraževanja, hkrati pa nudijo tudi zadostne možnosti za zavarovanje 
najširših interesov socialistične samoupravne družbe, upoštevajoč pri tem tudi 
uveljavljanje posebnih potreb kulturnega razvoja slovenskega naroda in ures- 
ničevanje ustavnih pravic vsakega posameznika, da si pod enakimi pogoji 
pridobiva znanje in izobrazbo. 

Obravnava osnutka zakona je že pokazala, da bo v zakonu zlasti treba do- 
polniti določbe, ki urejajo organiziranje enot in temeljnih skupnosti, uskladiti 
določbe, ki urejajo planiranje, natančneje opredeliti odločanje v skupščinah 
izobraževalnih skupnosti in bolje opredeliti naloge Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije, ki se uresničujejo v njej na podlagi zakona kot originarne, in tiste, ki so 
skupnega pomena za občinske in posebne izobraževalne skupnosti. 

Doslej predlagane rešitve, ki so se izoblikovale v razpravah v odborih 
skupščine Socialistične republike Slovenije in v odborih ter v Skupščini Izobra- 
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ževalne skupnosti Slovenije in današnja razprava bodo omogočile najustrez- 
nejše rešitve o tem, kako izoblikovati predlog zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Winkler! Osnutek za- 
kona ie bil objavljen v prilogi III. Poročevalca. Obravnavali so ga. Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in omu 
nalni sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, 
zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in konusi] poro- 
čila ustno dopolniti? (Ne želijo.) w , . t 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova 
rišica Karla Majcenovič, delegatka iz občine Lenart. Prosim! 

Karla Majcenovič: Tovarišica predsednica, tovarisice m tovariši 
delegati' V občini Lenart smo organizirali široko javno razpravo o zakonih, i 
so na dnevnem redu današnjega zbora. Pripombe, ki jih podajamo k posamez- 
nim zakonom, se nanašajo na posamezne člene, zato da omejimo tudi cas raz 
prave Tako je tekla javna razprava tudi o osnutku zakona o izobraževalni 
skupnostih v občinski izobraževalni skupnosti, v delovnih telesih Občinske kon- 
ference SZDL ter je bila strnjena v sekciji za izobraževanje pri Občinski kon 
ferenci Socialistične zveze. Konkretne pripombe pa so naslednje: ^ 

K 31. a členu: Varianta naj ostane, potrebno pa bi jo bilo se dopolni 
zvezi s solidarnostjo in vzajemnostjo za manj razvita območja. 

K 36. členu: Podpiramo variantni dodatek, potrebno pa bi bilo dodati 

četo ^vzajemnosti potrebno ^ ^ dodati ge skupnost socialnega varstva, ker se 

te ^ petem odstavku je verjetno pomotoma izpuščena posebna 

izobraževalna skupnost, ker je ta navedena v drugih odstavkih; na primer a i- 
nea 7 oziroma odstavek 7. 

K 49 členu: V tem členu in v drugih členih, ki obravnavajo vprašanja sa- 
moupravnih sporazumov in statutov interesnih skupnosti bi bilo potrebno v 
načelu razčistiti kdo jih potrjuje, ker se sedaj v osnutku zakona pojavljata dve 
"otos""Ciina L izvršni svet. To stališče velja tudi k ostalim osnutkom 
zakonov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Danilo Hu- 
domalj, delegat iz občine Zagorje. Prosim! 

Danilo Hudomalj : Tovarišica predsednica, tovarisice in tovariši de- 
legati' Skupina delegatov občine Zagorje ob Savi je na svoji seji obravnavala 
vse osnutke zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih m ima določene pri- 
pombe k tem zakonom. 

2e predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela predvideva 
ustanavljanje novih interesnih skupnosti. Se več novih interesnih skupnosti m 
enot pa predvidevajo osnutki zakonov za posamezne samoupravne presne 
skupnosti s področja družbenih dejavnosti. Menimo, da je treba ze v tej fazi 
dovolj odgovorno proučiti, katere interesne skupnosti so resnično potrebne m 
katere je možno izpustiti oziroma jih ne ustanavljati. Posebne samoupravne in- 
teresne skupnosti naj se ustanovijo le za pomembnejša področja, druga manjša 
področja pa naj ostanejo v okviru republiških interesnih skupnosti. Tako na- 
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vaja 31. člen zakona o izobraževalnih skupnostih. Regionalne skupnosti in te- 
meljne skupnosti ter enote samoupravnih interesnih skupnosti naj se ustanav- 
ljajo le izjemoma, to je v nujnih primerih, ne pa praviloma. 

Že tako ugotavljamo, da se je administrativni aparat interesnih skupnosti 
močno zrasel in da je v njihovih strokovnih službah vedno večje število zapos- 
lenih. Tudi predvidene nove interesne skupnosti ne bodo mogle delovati brez 
strokovnih služb. Ali je res potrebno, da sistem samoupravnih interesnih skup- 
nosti tako na drobno razčlenimo? Bo stroške tega aparata preneslo naše gospo- 
darstvo? Bolje manj interesnih skupnosti, pa tiste učinkovite! Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez Dra- 
goš, delegat iz občine Črnomelj. Prosim! 

Janez Dragoš: Tovarišice in tovariši delegati! V skupini delegatov 
smo med drugim obravnavali tudi osnutke zakonov: o izobraževalnih skupno- 
stih, o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, o socialnem skrb- 
stvu, o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva in o telesno- 
kulturnih skupnostih, ter do njih oblikovali naslednja stališča oziroma pri- 
pombe: 

1. Skupina delegatov podpira osnutke navedenih zakonov v predloženi 
obliki in meni, da dovolj celovito urejajo posamezna področja. 

2. Ne soglašamo v celoti s podano opredelitvijo financiranja, in sicer iz 
naslednjih razlogov: 16. člen zakona o izobraževalnih skupnostih določa, da se 
lahko z zakonom ali odlokom občinske skupščine predpiše obveznost plačevanja 
prispevkov samo za z zakonom določeni obseg obveznega osnovnega šolanja, 
v 14. členu zakona o telesnokulturnih skupnostih so podobne določbe samo za 
minimalni program, določen v Telesnokulturni skupnosti Slovenije. Določbe o 
financiranju ostalih dejavnosti so manj natančne. 

Menimo, da je treba te določbe uskladiti z 42. členom zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela, ki določa, da se za določene interesne skup- 
nosti posebnega družbenega pomena lahko z zakonom oziroma odlokom občin- 
ske skupščine predpiše obveznost plačevanja prispevkov za izvajanje dogovor- 
jenega ali z zakonom določenega zagotovljenega programa. 

Praksa zadnjih let kaže, da manjši odstotek nosilcev planiranja oziroma, 
dogovarjanja ne pristopa k planu. Poseben problem so tudi manjše delovne 
enote z nekaj zaposlenimi, kjer samoupravljanje še ni tako organizirano, da bi 
delovni ljudje samostojno odločali v delovni enoti. 

Delovni ljudje so v razpravah izrecno podprli zahtevo, da v primeru, ko 
se večina odloči, velja ta odločitev za vse. Določbe o planiranju in o zagotav- 
ljanju potrebnih sredstev morajo biti v vsakem zakonu kratke, jasne in vsa- 
komur razumljive. 

3. Ko smo obravnavali organiziranje interesnih skupnosti, smo ugotovili, 
da noben zakon ne predvideva možnosti imenovanja izvršilnih organov. Me- 
nimo, da so v dosedanji praksi izvršilni odbori skupščin odigrali pomembno 
vlogo. iNa tem mestu se ne bomo spuščali v analizo dela teh odborov in more- 
bitne slabosti, ki so se pri njihovem delu pokazale, ampak želimo predvsem 
poudariti, da so takšni organi potrebni. Predvsem iz dveh razlogov: da se lahko 
kvalitetneje pripravi gradivo za obravnavo v skupščinah in da se opravijo do- 
ločeni tehnični postopki oziroma odločitve, ki se ne morejo prenašati na stro- 
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kovno službo. Menimo, da bi v predloženih zakonih morala biti predvidena 
možnost delovanja izvršilnih odborov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovarišica Zalka Koc- 
jan, delegatka iz Kočevja. Prosim! 

Zalka Kocjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov je razpravljala o osnutku zakona o izobraževalnih skup- 
nostih in v soglasju z Izobraževalno skupnostjo Kočevje predlaga naslednje 
pripombe in spremembe z utemeljitvami: 

Variantno dodani 31. a člen naj se sprejme, ker poleg tolikega števila in 
razvejanosti sistema samoupravnih interesnih skupnosti na področju izobraže- 
vanja ni smotrno ustanavljati posebnih izobraževalnih skupnosti za smeri izo- 
braževanja z majhnim obsegom. V nadaljnjem besedilu zakona naj se sprej- 
mejo tudi vse variante, ki so v zvezi s tem členom. 

V 37. členu je ustanavljanje enot izobraževalnih skupnosti postavljeno kot 
obveza. Posebno v občinski skupnosti tega marsikje ne bo mogoče realizirati, 
včasih tudi zaradi preprostega razloga, ker delegatov za oba zbora sploh ni. 
To so oddaljene podeželske podružnične šole. Zato predlagamo, da se, enako kot 
v 38. členu, tudi tu vstavi besedilo »se lahko organizirajo enote«. Nasploh pa 
osnutek zakona glede ustanavljanja enot prinaša premalo konkretnih rešitev 
in vse preveč nejasnih zadev prepušča rešitvam v samoupravnih sporazumih o 
ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti, kar ima lahko za posledico pre- 
velike organizacijske in vsebinske razlike. 

V 40. členu naj se črta pojem »regionalne skupnosti«, ker pri vseh obsto- 
ječih skupnostih ne vidimo potrebe po ustanovitvi regionalnih skupnosti. 

Pri 42. členu predlagamo, da se za delegiranje delegatov v zbor izvajalcev 
šole in druge vzgojno-izobraževalne organizacije volijo delegacije. Svet šole je 
namreč po sestavi heterogen samoupravni organ, sestavljen iz delavcev šole, 
staršev in delegatov uporabnikov. O tem govori 131. člen osnutka zakona o 
osnovni šoli. 

Nedodelano je tudi vprašanje zastopanosti učencev v delegacijah, posebno 
še v osnovnih šolah. 3. in 4. odstavek 42. člena v tem pogledu nisca usklađena. 
Mnenja smo, da učencev osnovnih šol res še ni mogoče delegirati v zbore iz- 
vajalcev občinskih izobraževalnih skupnosti. 

Člen 46. naj nakaže vsaj bistvene zadeve o skupnem oziroma ločenem od- 
ločanju zborov skupščine samoupravne interesne skupnosti. 

V 47. in 48. členu naj se tudi bolj konkretno opredelijo vsebinska vpra- 
šanja, o katerih skupščine izobraževalnih skupnosti odločajo enakopravno s 
skupščino družbenopolitične skupnosti. 

V 59. členu je predlagan prekratek rok za uskladitev organizacije dela in 
samoupravnih aktov z določbami tega zakona. Za izvedbo vseh potrebnih 
sprememb bo komaj zadoščalo eno leto. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marjana 
Zogan, delegatka iz Šmarja pri Jelšah. Prosim! 

Marjana Žogan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na podlagi obravnave pripomb k osnutku zakona o izobraževalnih skup- 
nostih in zakona o osnovni šoli, ki nam jih je posredovala Občinska izobraže- 
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valna skupnost občine Šmarje pri Jelšah, je skupina delegatov za Zbor občin 
sklenila posredovati predlagatelju naslednje pripombe: 

Ker bo neposredno svobodno menjavo dela uredil tako zakon o izobraže- 
valnih skupnostih kot zakon o osnovni šoli, je potrebno oba zakona obravnavati 
skupaj. 

Naše pripombe k oblikovanju zagotovljenega programa: Zakon o izobra- 
ževalnih skupnostih v 8. členu določa, da se za zagotovljeni program solidarno 
združujejo sredstva v Izobraževalni skupnosti Slovenije, v 12. členu in nasled- 
njih členih osnutek zakona opredeljuje, da se določijo standardi in normativi 
v skladu z zakonom za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, 24. člen za- 
kona o osnovni šoli določa zagotovljeni program, 31. in 51. člen določata, da 
sta predmetnik in učni načrt osnovna standarda osnovnih šol za oblikovanje za- 
gotovljenega programa, 13. člen vključuje pripravo za vstop v osnovno šolo in 
82. člen prevoze nad 4 km. 

Osnutek zakona ne vključuje v zagotovljeni program celodnevne šole, po- 
daljšanega bivanja, izobraževanja odraslih, štipendij itd. Vse to pa je v letu 
1978 tvorilo zagotovljeni program. iRes je, da je bilo v letu 1978 izločeno iz 
enotnega programa podaljšano bivanje, mala šola in štipendije. V letu 1979 je 
v zagotovljenem programu ostalo še 10 % celodnevne osnovne šole. 

Menimo, da je nesprejemljivo, da je razvijanje celodnevne osnovne šole 
v celoti skrb občine, saj bomo v nerazvitih območjih začeli hitro zaostajati za 
razvitimi. Zakon bi moral določiti vsaj to, da se v okviru Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije in zagotovljenega programa dogovarjamo v odstotku vključitve 
otrok v celodnevno osnovno šolo za posamezna srednjeročna obdobja. 

Osnovno izobraževanje odraslih opredeljuje 57. člen osnutka zakona o os- 
novni šoli, vendar ostaja izven zagotovljenega programa. Predmetnik kot stan- 
dard bi moral biti tudi tu vključen v zagotovljeni program. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marica 
Mrzel, delegatka iz Litije! 

Marica Mrzel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina je obravnavala med drugim tudi osnutek zakona o izobraževalnih 
skupnostih ter predloge, pripombe in stališča organov Izobraževalne skupnosti 
ter sprejela k osnutku zakona naslednje pripombe, stališča in predloge: 

K 3. členu predlagamo, da v izobraževalnih skupnostih uporabniki in izva- 
jalci ne bi združevali interesov, ampak jih povezovali in usklajevali. 

V 11. členu predmet svobodne menjave dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja ne more biti samo program storitev, pač pa tudi opravljeno delo ozi- 
roma realiziran program storitev. 

K 31. členu: Več argumentov je, da se varianta obdrži. 
K 30. členu: V tem členu navedena dejavnost uporabnikov in izvajalcev 

v občinskih izobraževalnih skupnostih je podana preozko in predlagamo, da se 
ta razširi predvsem z nalogo, da uporabniki in izvajalci sprejemajo tudi pro- 
grame izobraževanja posameznikov. 

V 59. členu predlagamo, da rok za uskladitev samoupravnih sporazumov in 
drugih splošnih aktov z določbami tega zakona ne sme biti krajši od enega 
leta. Tako predvidevajo tudi drugi osnutki zakonov. 

Delegacija tudi meni, da je zakon v nekaterih določilih zelo širok in da bi 
morale biti nekatere stvari, ki sedaj niso, urejene tudi zakonsko. Tako na pri- 
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mer v osnutku zakona ni določb o izvršilnih organih posameznih izobraževalnih 
skupnosti, kar ureja tudi veljavni zakon. Opredeljeno tudi ni, kdo vodi in pred- 
stavlja izobraževalno skupnost. Bolj natančna naj bi bila tudi opredelitev v 53. 
členu glede strokovne službe izobraževalne skupnosti. 

To so bile pripombe k osnutku zakona o izobraževalnih skupnostih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav ni več. Zeli 
še kdo besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Alenka Bonajo, delegatka iz ob- 
čine Žalec! 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz Žalca je na svoji seji dne 21. junija 1979 obravnavala osnutek za- 
kona o izobraževalnih skupnostih, h kateremu ni imela bistvenih pripomb, ra- 
zen k členu 31. a, za katerega predlagamo, da se sprejme variantni predlog. Sku- 
pina meni, da bodo, predvsem v začetnem obdobju uveljavljanja tega zakona, 
obstajala nekatera področja usmerjenega izobraževanja, za katera ne bo smo- 
trno ustanoviti posebnih izobraževalnih skupnosti oziroma jih ne bo mogoče 
vključiti v katero od obstoječih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
tovariš Winkler! 

Peter Winkler: Tovarišice in tovariši delegati! Mislim, da lahko v 
imenu predlagatelja sprejmem vse pobude, ki so bile dane v tej razpravi. Opo- 
zoril bi pa predvsem še na dva problema, ki sta bila v razpravi večkrat po- 
stavljena. 

Prvo vprašanje se nanaša na izvršilne organe v samoupravni interesni skup- 
nosti. To je načelno vprašanje in mislim, da je tudi v drugih zakonih s pod- 
ročja družbenih dejavnosti rešeno tako, da se izvršilni organi pač oblikujejo 
v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi in statutom. Zato zakon 
tega posebej ne ureja, nikjer pa tega seveda ne prepoveduje. Torej gre za ma- 
terijo, ki je bila izpuščena iz zakona in prenesena v druge dokumente. 

Drugo vprašanje, ki se mi zdi posebej pomembno, je vprašanje solidarnosti, 
ki je bilo v razpravi posebej poudarjeno. Res je, da zakon kot zagotovljeni pro- 
gram opredeljuje samo tisti del programa osnovnega izobraževanja, ki je z 
zakonom določen kot obvezen in predstavlja enoten standard izobraževanja v 
vsej republiki. Ta standard, kot je opredeljen v osnutku zakona o osnovni šoli, 
ni tako majhen. Opozarjam na to, da predmetnik, o katerem govorimo, ni kla- 
sični predmetnik sedanje osnovne šole, ampak obsega tudi obvezen program do- 
polnilnega pouka, obvezen program dodatnega pouka za sposobnejše in zahtev- 
nejše učence in obvezen program interesnih dejavnosti. Torej precej več, kot 
obsega sedanji obvezni predmetnik osnovne šole. 

Širši obseg, kot ga predstavlja zagotovljeni program, za katerega se bodo 
uporabniki in izvajalci dogovorili s samoupravnim sporazumom v okviru Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije, je pa predmet nadaljnjih razprav ob spreje- 
manju vsakega srednjeročnega načrta razvoja vzgoje in izobraževanja in zato 
seveda v ničemer niso zaprte možnosti, da v program vključimo tudi dodatne 
programe celodnevne šole, podaljšanega bivanja in nekaterih drugih oblik 
vzgojnoizobraževalnega dela. Vendar se morajo o tem uporabniki in izvajalci 
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sporazumeti sproti, ob sprejemanju vsakega samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana. Ta razvoj bo pa najbrž potekal v skladu z ekonomskimi možnost- 
mi. Z zakonom pa naj bi zagotovili predvsem obstoječi, verjetno še nekoliko 
obogateni standard osnovne šole, kakršno imamo danes. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Winkler! Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) Če nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupine delegatov, pripombe občinskih skupščin in pripombe iz razprave dele- 
gatov na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovarišico Dragico Šimenc, svetovalko predsednika Republiške- 
ga komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Zeli predstavnica predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Dra- 
gica Šimenc! , 

Dragica Šimenc: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagani osnutek 
zakona o raziskovalni dejavnosti in o raiskovalnih skupnostih ureja, v okvirih, 
ki smo jih že začrtali s predlogom za izdajo zakona, ključna področja delovanja 
raziskovalne dejavnosti, od katerih bodo v naslednjem obdobju odvisni po- 
glabljanje in krepitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in podruž- 
bljanje procesa oblikovanja politike razvoja raziskovalne dejavnosti, hitrejše 
uveljavljanje raziskovalne dejavnosti kot integralnega dela celovitega zdru- 
ženega dela in hitrejši, modernim pogojem ustrezajoč razvoj raziskovalnega 
dela. 

Pri tem izhajamo iz ustavne opredelitve, da so raziskovalna dejavnost, 
njen razvoj in njeno trajno intenzivno povezovanje z vsemi področji dela in 
družbenega življenja temeljni pogoj za širjenje in izmenjavo novih idej, spoz- 
nanj, delovnih metod in drugih ustvarjalnih dosežkov in s tem temeljni pogoji 
za osvobajanje dela in človeka. 

Osnutek predlaganega zakona zato med drugim uveljavlja načelo, da naj 
raziskovalna dejavnost razvija tista nova znanja, ki bodo tako gospodarstvu 
kot družbenim dejavnostim omogočila, da svoj razvoj gradijo zlasti na doma- 
čem znanju. S svojim celotnim delom pa naj raziskovalci vse bolj prispevajo k 
razvoju ustvarjalnega vzdušja v vseh delovnih okoljih. V osnutku zakona sku- 
šamo ustvariti kar se da široke možnosti za nadaljnji razvoj raziskovalne 
dejavnosti na podlagi ugotovljenih skupnih potreb in interesov ter po poti 
samoupravnega sporazumevanja. Natančneje pa osnutek opredeljuje samo tista 
področja oziroma vprašanja raziskovalne dejavnosti, kjer želimo zagotoviti 
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enotno uresničevanje konkretno opredeljenih družbenih ciljev, med njimi zlasti 
pogoje za ustanavljanje in organiziranje raziskovalnih organizacij, izhodišča 
za urejanje družbenoekonomskih odnosov med udeleženci svobodne menjave 
dela v raziskovalni dejavnosti, opredelitev skupnega raziskovalnega programa 
in podobno. 

Osnutek zakona enakovredno obravnava vse tri vrste raziskovalnih orga- 
nizacij : raziskovalne enote organizacij združenega dela, zlasti v materialni 
proizvodnji, ter raziskovalne temeljne in delovne organizacije. Zlasti enako- 
pravna vključitev raziskovalnih enot v sistemu raziskovalne dejavnosti bo 
nesporno pomembno prispevala k širitvi in krepitvi naše raziskovalne dejav- 
nosti. Za uveljavitev nove vsebine in kvalitete družbenoekonomskih odnosov, 
tudi v raziskovalnih dejavnostih, daje dovolj osnov in usmeritev že pravkar 
sprejeti zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Z osnutkom pred- 
laganega zakona jih še naprej razčlenjujemo, konkretiziramo in prilagajamo 
specifičnim razmeram v raziskovalni dejavnosti. 

Iz sklopa predlaganih rešitev naj posebej opozorim zlasti na ceno razis- 
kovalne storitve, v katero vključujemo tudi potrebna sredstva za znanstveno 
izpopolnjevanje raziskovalcev, za objavo rezultatov raziskovalnega dela in tudi 
za informacijsko-dokumentacijsko dejavnost, ter na opredelitev predmeta svo- 
bodne menjave dela, kamor vključujemo sedaj, poleg raziskovalnih nalog, tudi 
usmerjene raziskovalne programe in raziskovalne projekte. Takšna opredelitev 
ni samo formalno pravne narave, kajti zlasti z zakonsko opredelitvijo usmerje- 
nega raziskovalnega programa in raziskovalnega projekta želimo pospešiti pro- 
ces povezovanja sedaj močno razdrobljenih raziskovalnih nalog. 

Osnutek zakona izhaja iz opredelitve, da bodo uporabniki in izvajalci 
pretežni del potreb in interesov po raziskovalni dejavnosti zadovoljevali ne- 
posredno ali pa prek občinskih posameznih raziskovalnih skupnosti. Vendar 
pa obstajajo tudi raziskave, pri katerih ni mogoče kot uporabnika označiti 
posamezno temeljno organizacijo, področje ali ožje območje, ker je zanje za- 
interesirana družba kot celota. Mednje sodijo zlasti raziskave na področju 
tako imenovanih nacionalnih ved, pa tudi temeljne raziskave, ki bodo šele 
dolgoročno dale podlago za neposredno uporabo. Take raziskave bodo našle 
mesto v skupnem raziskovalnem programu Raziskovalne skupnosti Slovenije. 
Osnutek zakona ta program podrobno definira, ker se želimo izogniti more- 
bitnim poskusom, ko bi nekateri, zlasti med izvajalci, hoteli od primera do pri- 
mera utemeljevati nujnost, da se njihovo področje vključi v skupni razisko- 
valni program, in se tako izogniti odgovornosti za neposrednejše urejanje med- 
sebojnih odnosov. 

Vključenost samoupravno organizirane raziskovalne dejavnosti v organi- 
ziran sistem prizadevanj za doseganje planiranih ciljev družbenega in gospo- 
darskega razvoja zahteva, da se raziskovalne skupnosti izrazito akcijsko or- 
ganizirajo kot mesto, kjer bo potekal neprekinjen proces akcijskega dogo- 
varjanja, planiranja, izvajanja akcij in vrednotenja doseženih rezultatov. Ob 
tem naj še posebej opozorim na poudarjeno in okrepljeno vlogo občinskih raz- 
iskovalnih skupnosti in še posebej posebnih raziskovalnih skupnosti, ki bodo 
kot uporabnike povezovale delavce interesno in zlasti dohodkovno v družbeni 
reprodukciji povezanih organizacij združenega dela, kot izvajalce pa delavce 
tistih raziskovalnih organizacij, ki lahko zadovoljijo raziskovalne potrebe in 
interese teh uporabnikov. To pa pomeni bistveno novost glede na sedanje sta- 
nje, ko so področne raziskovalne skupnosti pretežno oblikovane po znanstvenih 
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disciplinah in uporabnikom otežujejo zadovoljevanje njihovih celovitih potreb 
in interesov po raziskovalni dejavnosti, povsem pa otežujejo tudi razvijanje 
sistematičnega večdisciplinarnega delovanja. V opisanem okviru vidimo tudi 
mehanizem, ki naj bi dolgoročno vplival tudi na postopno spreminjanje struk- 
ture raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, kar se da usklađeno z dolgoročnimi 
potrebami Slovenije in njenega združenega dela z najmanjšimi možnimi pre- 
tresi in težavami na področju raziskovalne dejavnosti. 

Dosedanje razprave o predlaganem osnutku v raziskovalnih organizacijah, 
skupnostih ter v Svetu za znanost pri Predsedstvu Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega' ljudstva Slovenije so podprle temeljno zasnovo za- 
kona, dale pa so tudi nekaj konkretnih pobud za dograditev. Skupaj z raz- 
pravami v skupščinskih delovnih telesih in z današnjo razpravo v zborih Skup- 
ščine bodo dragocen prispevek pri nadaljnjem oblikovanju zakona. Zato Iz- 
vršni svet predlaga, da predloženi osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih sprejmete. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona je bil ob- 
javljen v prilogi III Poročevalca. Obravnavali so ga Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci odborov in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni, kar lahko pomeni priznanje pred- 
lagatelju ali pa, da smo v okviru SZDL in naših odborov pripombe izčrpali, 
lahko pa to tudi pomeni, da v občinah še nimamo dovolj izkušenj na tem po- 
dročju, da bi mogli ustvarjalno vplivati na rešitve v zakonu. 

Želi kdo besedo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
se sprejme. 

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

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? f(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnostih socialnega varstva, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Božidar Tvrdy, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Zeli pred- 
stavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Tvrdy! 

Božidar Tvrdy: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Rešitve, ki jih predvideva osnutek zakona o skupnostih socialnega varst- 
va, izhajajo iz predloga za izdajo zakona in iz pripomb k predlogu za izdajo 
zakona o skupnostih socialnega varstva. Vse pripombe smo temeljito proučili 
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ter jih upoštevali pri oblikovanju osnutka zakona. Nekatera odprta vprašanja 
osnutka zakona o skupnostih socialnega varstva so bila na sejah odborov Skup- 
ščine deležna velike pozornosti, zato predlagatelju s pomočjo njih ne bo težko 
oblikovati predloga zakona. 

Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva se nekoliko razlikuje od 
ostalih osnutkov zakonov, ki urejajo organiziranost, naloge in pristojnosti 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti. Poseb- 
nost te skupnosti je tudi njena vloga, ki je, da usklajuje socialnovarstvene vi- 
dike in posamezne socialne pravice ter da skrbi za uresničevanje enotne in 
celovite socialne politike. Zato bo zakon o skupnostih socialnega varstva opre- 
delil pristojnosti in naloge skupnosti v skladu z njeno usklajevalno vlogo ter 
tako omogočil, da bodo delovni ljudje in občani celovito odločali o svojih po- 
trebah na področju socialnega varstva in določali politiko ter prednostne na- 
loge in interese. 

Sicer pa osnutek zakona vsebuje naslednje temeljne značilnosti: 
V skupnosti socialnega varstva se bodo po svojih programih dela obvezno 

vključevale samoupravne interesne skupnosti socialnega skrbstva, otroškega 
varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, starostnega zavarovanja 
kmetov, zaposlovanja ter stanovanjske skupnosti. 

Osnutek zakona predvideva tudi aktivno vključevanje in sodelovanje 
zdravstvenih, izobraževalnih in drugih samoupravnih interesnih skupnosti 
takrat, kadar se uporabniki in izvajalci v teh skupnostih dogovarjajo o soci- 
alnovarstvenih delih programov in kadar menijo, da bi se o osnovah in merilih 
za posamezne pravice, ki vsebujejo socialnovarstvene elemente, morali uskla- 
diti z udeleženci svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih 
s področja socialnega varstva. 

Z istim namenom vključuje zakon o skupnostih socialnega varstva tudi 
usklajevanje nalog za izboljšanje materialnega položaja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov ter civilnih invalidov vojne. 

Osnutek predloga opredeljuje nujnost usklajevanja in opredeljevanja so- 
cialnovarstvenih vidikov že v organizacijah združenega dela in krajevnih skup- 
nostih tako, da bi zadeve, ki bi jih obravnavala skupščina skupnosti socialnega 
varstva na skupnem sestanku, obravnavali delegati vseh delegacij s področja 
socialnega varstva. Na ta način bi zagotovili poenoten pristop in usklajenost 
izhodišč s področja socialnega varstva v skupnostih, ki se vanjo vključujejo. 

Izhajajoč iz celovitosti problematike socialnega varstva delovnega člo- 
veka in občana določa osnutek zakona tudi vsebinska področja, ki zahtevajo 
obvezno predhodno usklajevanje in dogovarjanje v skupnostih socialnega var- 
stva, da bi se izognili uveljavljanju delnih interesov posameznih skupnosti 
v sistemu programiranja in financiranja potreb na tem področju. 

Osnutek zakona je oblikovan tako, da bo dogovarjanje in usklajevanje v 
skupnostih socialnega varstva zajelo celovit sistem socialnih pravic, in sicer 
tako, da bi se na tem mestu delavci v organizacijah združenega dela ter drugi 
delovni ljudje in občani dogovarjali za skupne osnove in merila za uveljav- 
ljanje teh pravic. S tem bi imeli možnost spremljati kumulativno delovanje 
socialnih korektivov, omogočeno bo celovito in predvsem učinkovito izvajanje 
socialne politike, kar bi vsekakor pomenilo velik vsebinski premik glede na 
sedanje stanje, ko imamo na tem področju različne in včasih tudi parcialne 
pristope ter merila za uresničevanje socialnovarstvenih pravic. 
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Posebej pa moramo opozoriti na 8. člen osnutka zakona o skupnostih so- 
cialnega varstva, za katerega se, kot predlagatelji, opredeljujemo. Menimo, da 
bi bilo primerneje in bolj dosledno ter skladno z usklajevalno nalogo, ki jo ima 
Skupnost socialnega varstva Slovenije, da ta povezuje samo ustrezne repub- 
liške samoupravne interesne skupnosti in ne tudi občinske skupnosti socialnega 
varstva, kakor je predvideno v varianti 8. člena. Gre za to, da se izognemo 
podvojitvi in dvojnemu povezovanju v Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 
Tako organizirana Skupnost socialnega varstva Slovenije bo, po našem mnenju, 
tudi ustrezneje uresničevala svojo osnovno, to je usklajevalno nalogo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona je bil objav- 
ljen v prilogi III Poročevalca. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija 
za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij poročila še ustno obrazložiti? (Ne 
želijo.) Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Jože Manfreda, delegat iz občine Tolmin! 

Jože Manfreda: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov Skupščine občine Tolmin je na seji, ki je bila 22. 
junija 1979, obravnavala osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva, os- 
nutek zakona o socialnem skrbstvu in osnutek zakona o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otroškega varstva in sprejela naslednje načelne pri- 
pombe: 

Osnutki zakonov vsebujejo preveč splošne določbe o ustanavljanju sodišč 
združenega dela, ki se ustanavljajo za reševanje sporov iz družbenoekonomskih 
odnosov med skupnostmi ter sporov, ki jih delovni ljudje in občani samostojno 
urejajo v skupnostih. Ustanovitev sodišča združenega dela bi morali zakoni 
predvideti kot obveznost, saj doslej pri samoupravnih interesnih skupnostih, 
katerih osnutke obravnavamo, ni bil napravljen nikakršen premik na pod- 
ročju ustanavljanja teh sodišč. Občinske samoupravne interesne skupnosti so 
pri tem v dokaj težkem položaju, saj nimamo pogojev za ustanavljanje teh so- 
dišč, prav tako pa je tudi ustanovitev sodišča v regiji skoraj nemogoča, saj pri- 
pad zadev ni tolikšen. 

Zakoni bi morali predvideti možne oblike povezovanja istovrstnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti oziroma tistih, katerih dejavnosti so po vsebini 
sorodne. 

Določbe o planiranju je potrebno bolj konkretno opredeliti oziroma us- 
kladiti z določili zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in zakona o 
sistemu družbenega planiranja. 

Glede osnutka zakona o skupnostih socialnega varstva ima naša dele- 
gacija pripombo k 8. členu, in sicer ravno nasprotno, kot smo tu slišali. Oprede- 
ljujemo se za variantno rešitev pri tem členu. 

Skladno z določili 10. člena osnutka zakona se v skupnost socialnega varst- 
va vključuje tudi skupnost starostnega zavarovanja kmetov. Ugotavljamo, 
da ni v tem členu navedena niti ena naloga, ki bi se s tega področja usklaje- 
vala v skupnosti socialnega varstva. Člen naj se dopolni tudi z navedbo nalog s 
področja starostnega zavarovanja kmetov. 
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14. člen predvideva obvezno konstituiranje dvodomnih skupščin, kar pa je 
v občinskih skupnostih socialnega varstva skoraj nemogoče, saj sta dvodomni 
samo skupnost otroškega varstva in skupnost socialnega skrbstva. Predlagamo, 
da bi bile skupščine skupnosti socialnega varstva enodomne. 

Skladno z opredelitvijo za varianto k 8. členu predlagamo, da se črta 17. 
člen osnutka zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Florjana Mušič iz Nove gorice 
ima besedo! 

Florjana Mušič: Tovarišica predsednica, tovariši in .tovarišice de- 
legati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin iz Nove Gorice se je 
sestala 26. junija in k osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva sprejela 
naslednje pripombe: 

Prvo pripombo smo' imeli k 8. členu in smo se opredelili kot Tolminci, za 
varianto, zato' utemeljitve ne bom brala. 

K 10. členu predlagamo, da naj se doda nova alinea, ki bi urejevala so- 
cialnovarstvene programe društev in družbenih organizacij in merila za finan- 
ciranje teh programov. 

Družbene organizacije in društva imajo v svojih programih dela veliko 
nalog, ki segajo na področje socialne varnosti. Ugotavljamo' pa, da so ti pro- 
grami med seboj neusklađeni, prav tako pa je bolj ali manj stihijsko in od su- 
subjektivnih faktorjev odvisno tudi financiranje teh programov. V naši ob- 
čini imamo na tem področju že pozitivne izkušnje, saj je skupnost socialnega 
varstva nosilec akcije za sprejetje samoupravnega sporazuma o financiranju 
invalidskih organizacij. 

K 12. členu. Določbe tega člena so preohlapne in ne zagotavljajo enotnosti 
na tem področju. Glede tega je bilo ustreznejše besedilo v predlogu za izdajo 
zakona. Podrobnejše določbe o tem, o katerih zadevah odloča skupščina skup- 
nosti socialnega varstva enakopravno s pristojnimi zbori družbenopolitične 
skupnosti, naj bi vseboval statut družbenopolitične skupnosti, ne pa poslovnik. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Vidite, da različno mislimo o 
8. členu. Tovariš Franc Strakl, delegat iz občine Ljutomer ima besedo! 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Ljutomeru smo uspeli strniti razpravo o osnutku zakonov, ki so danes pred- 
met razprave v zborih republiške skupščine, tudi na zborih občinske skupščine, 
ki je zasedala 22. 6. tega leta. 

Zbori občinske skupščine so načelno podprli vse obravnavane osnutke za- 
konov. Hkrati pa so soglašali tudi s pripombami, ki jih je oblikovala posebna 
delovna skupina na podlagi razprave v posameznih samoupravnih interesnih 
skupnostih in v delovnih skupnostih organizacij združenega dela s področja 
vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva v občini. 

O pripombah in predlogih je razpravljala tudi skupina delegatov, ki de- 
legira delegate v Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije, sku- 
paj z delegatoma za prosvetno-kulturno področje Zbora združenega dela, in nas 
pooblastila, da se na današnji seji vključimo v razpravo in predložimo zboru 
naše pripombe. 
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Ker ugotavljamo, da se nekatere naše pripombe s tega področja ujemajo 
z mnenji in predlogi skupščinskih odborov, jih ne mislim ponavljati. Tako bom 
podal samo kratko pripombo k 10. členu osnutka zakona o skupnostih socialne- 
ga varstva. 

Predlagamo, da se v 10. členu med področji, na katerih delavci v združe- 
nem delu in drugi delovni ljudje in občani usklajujejo politiko in programe 
socialnega varstva, opredeli tudi področje zaposlovanja, še posebej glede na 
usposabljanje in zaposlovanje socialno ogroženih in invalidnih oseb. Delno se 
naša pripomba ujema s pripombo, ki jo je podala delegatka pred mano. To 
nalogo so že doslej opravljale skupnosti socialnega varstva. Hkrati pa menimo, 
da je nujno', da se poveča tudi nadaljnji vpliv te skupnosti na politiko zapos- 
lovanja v primerih, ko gre za določene socialno ogrožene osebe. Tak primer 
je recimo smrt zaposlenega zakonca, ko je treba dati pri zaposlovanju prednost 
določeni osebi, ne glede na splošne druge kriterije, ki obstajajo v organizacijah 
združenega dela oziroma v skupnostih za zaposlovanje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Strakl! Tovariš Hinko Zolnir 
iz Slovenske Bistrice ima besedo. Prosim! 

Hinko Žolnir: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina za delegiranje v Zbor občin iz občine Slovenska Bistrica podpira 
predlog, ki so ga že dali delegati pred menoj, da naj se drugi odstavek 8. člena 
črta in upošteva varianta. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Nevenka Podobnik 
iz Idrije ima besedo. Prosim! 

Nevenka Podobnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Na skupnem zasedanju skupine delegatov za Zbor občin in koordina- 
cijskega odbora za usklajevanje programov pri Skupnosti socialnega varstva 
občine Idrija so bile sprejete naslednje konkretne pripombe k osnutku zakona 
o skupnostih socialnega varstva: 

Glede drugega člena, ki opredeljuje skupno enakopravno odločanje s pri- 
stojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, smo prejeli mnenje, da 
je potrebno konkretneje opredeliti zadeve, o katerih obe skupščini skupaj raz- 
pravljata. 

V zvezi z 8. členom podpiramo varianto. Torej mnenja smo, da morajo biti 
občinske skupnosti soustanoviteljice Skupščine skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. 

K 10. členu imamo pripombo, da mora biti med področja, ki se koordinira- 
jo oziroma usklajujejo v skupnosti socialnega varstva, vključno tudi področje 
starostnega zavarovanja kmetov. 

V zvezi z vodenjem enotne evidence o prejemkih socialnih dajatev pa je 
potrebno opredeliti, ali skupnosti socialnega varstva izdelajo le sistemske osno- 
ve za izpeljavo ali pa je skupnost tudi izvajalec. 

V zvezi s 13. členom osnutka zakona, ki govori o financiranju skupnosti, 
smo sprejeli stališča, da je potrebno v zakonu, kljub temu, da ima skupnost 
usklajevalno funkcijo in da ni neposredno vezana na svobodno menjavo dela, 
le potrebno natančneje sistemsko opredeliti financiranje teh skupnosti. 
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K 14. in 18. členu, ki opredeljujeta delovanje skupščin in delegatskega si- 
stema, imamo pripombo, da bi bilo potrebno izdelati delegatski sistem, oziroma 
ključ za delegiranje v skupščino te samoupravne interesne skupnosti. 

22. člen govori o tem, da zakonitost dela skupnosti socialnega varstva nad- 
zoruje'za socialno varstvo pristojni upravni organ. Menimo, da naj v sistemu 
okrepljene samoupravne socialistične demokracije upravni organ ne bi ime 
vloge inšpekcije in nadzora, temveč le vlogo nuđenja pomoči in svetovanja. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Karla Majcenovič 
iz Lenarta ima besedo! 

Karla Majcenovič: V občini Lenart smo oblikovali k osnutku za- 
kona o skupnostih socialnega varstva naslednji pripombi: V 8. členu podpiramo 
variantni dodatek, v členu 9 pa naj bi se razčistilo vprašanje soglasja k samo- 
upravnim sporazumom in statutom skupnosti, kar velja tudi za vse ostale os- 
nutke zakonov. 

V ostalem podpiramo pripombe in predloge skupščinskih odborov. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Alenka Bonajo iz Žalca ima 
besedo! 

Alenka Bonajo: K tej točki predlagam kratko pripombo. Skupina 
ie ob obravnavi osnutka zakona o socialnem varstvu predlagala, da naj se 
drugi odstavek 8. člena črta in sprejme variantni predlog glede na sedanji 
način financiranja. 17. člen naj se črta. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Janek Dragoš iz 
Črnomlja ima besedo! 

Janek Dragoš: Tovarišica predsednica in tovariši delegati! Pred- 
lagam dve pripombi: 

1. Podpiramo varianto k 8. členu. 
2. V 10. členu so navedena področja, ki se usklajujejo s področij skup- 

nosti socialnega varstva. Menimo, da je treba dodati še usklajevanje s področja 
zaposlovanja, kar je bilo že rečeno, zlasti še glede zaposlovanja invalidnih 
oseb oziroma oseb, ki težje najdejo zaposlitev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo razpravljati o tej točki 
dnevnega reda? Prosim, tovariš Božidar Tvrdy ima besedo! 

Božidar Tvrdy: V imenu predlagatelja lahko zagotovim, da bodo 
pripombe tovarišev in tovarišic delegatov upoštevane in ponovno proučene. Pri 
tem pa moram pojasniti dve stvari: 

Glede pripomb o preveč splošnih pogojih za sodišče združenega dela mo- 
ram povedati, da so pogoji za delovanje sodišč združenega dela opredeljeni z 
drugim zakonom in da je tukaj samo v splošnih okvirih dana možnost skup- 
nostim socialnega varstva, da razpravljajo in v okviru interesov organizirajo 
same ali skupaj z drugimi skupnostmi enotna sodišča združenega dela. 

/ 
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Glede na pripombo delegatov iz Nove Gorice, Ljutomera in Črnomlja k 10. 
členu zakona moram povedati, da smo pismeno zaprosili vse skupnosti, da naj 
s svojimi pismenimi predlogi prispevajo k oblikovanju 10. členu, vendar doslej 
še nismo prejeli vseh odgovorov. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce 
nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov, pripombe občinskih skupščin in pripombe iz razprave dele- 
gatov na seji Zbora in naj dosledno izpelje ustavno opredelitev te skupnosti. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno- sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o socialnem skrbstvu, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Božidar Tvrdy, pomočnik predsed- 
nika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. Prosim tovariš 
Tvrdy! 

Božidar Tvrdy: Osnutek zakona o socialnem skrbstvu temelji na 
izhodiščih, ki jih je vseboval predlog za izdajo- zakona o socialnem skrbstvu, ki 
so ga zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali in sprejeli na sejah dne 27. 
februarja letos. 

Temeljno izhodišče pri pripravi predloženega osnutka je bilo, da se zago- 
tovijo možnosti za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju socialnega skrbstva, torej, da se postavi okvir za urejanje medsebojnih 
odnosov pri uresničevanju dejavnosti socialnega skrbstva tako v organizacijah 
združenega dela kot v krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Ob tem pa je potrebno ugotoviti in upoštevati, da je že sedaj veljavni 
zakon upošteval načelo, da vsebino, cilje in programe socialnega skrbstva do- 
ločajo delovni ljudje samoupravno, ob upoštevanju splošnih družbenih potreb 
in družbenoekonomskega razvoja, ter povezal oziroma strnil dejavnost soci- 
alnega skrbstva. 

Osnutek zakona o socialnem skrbstvu v skladu s pripombami iz razprave 
konkretneje ureja odnose med uporabniki in izvajalci socialnoskrbstvenih sto- 
ritev, določa načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti social- 
nega skrbstva in za samoupravno organizirnost izvajalcev storitev. 

Osnutek vsebuje tudi določbe o dejavnosti, načinih uresničevanja poseb- 
nega družbenega pomena in določbe o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati stro- 
kovni delavci, ki delajo na področju socialnega skrbstva. Storitve, opravila in 
ukrepi socialnega skrbstva so raznovrstni in namenjeni vsem občanom, vendar 
je bilo treba upoštevati, da so nekatere motnje in težave pogostejše in da je 
zato potreben poudarek na tistih aktivnostih, ki te težave in motnje prepre- 
čujejo ali odpravljajo. Temu ustrezno se spreminjata tudi vsebina in način 
dela na področju socialnega skrbstva, tako da so v ospredju vedno bolj pre- 
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ventivne in svetovalne oblike dela, kot na primer pomoč pri urejanju odnosov 
med zakoncema, v družini, pa tudi v širšem okolju. Med drugimi oblikami 
pomoči pa predvsem tiste, ki vspodbujajo prejemnika k lastni aktivnosti. 

V poglavju, ki ureja odnose med uporabniki in izvajalci, so v skladu s 
sprejetimi pripombami opredeljeni uporabniki in izvajalci socialnoskrbstvenih 
storitev, predmet svobodne menjave dela ter obvezne sestavine samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov. 

Osnutek določa, da se rezultati dela na področju socialnega skrbstva vred- 
notijo s samoupravno dogovorjeno ceno za posamično storitev. Standarde in 
normative za opravljanje socialnoskrbstvenih storitev bodo uporabniki in 
izvajalci določili s samoupravnim sporazumom o temeljih plana in pri tem 
upoštevali minimalne standarde in normative, ki jih bo določil poseben zakon. 
V tem poglavju so določeni tudi viri sredstev za izpolnjevanje prevzetih obve- 
znosti. . 

Osnutek predvideva, da bi se iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela zagotavljala sredstva, ki so potrebna za uresničevanje zagotovljenega 
dela programa, ki se zagotavlja v vseh občinah po načelu solidarnosti. Iz oseb- 
nega dohodka delavcev in iz dohodka oziroma prispevkov drugih delovnih 
ljudi in občanov pa se zagotavljajo sredstva, ki so potrebna za uresničevanje 
programa skupnih nalog in dodatnih programov. 

Pripombe delovnih teles Skupščine SR Slovenije so že pokazale, da so te 
določbe še vedno presplošne in da jih bo> potrebno še jasneje opredeliti. 

Poglavje, ki ureja odnose med uporabniki in izvajalci, vsebuje še določbe 
o načinu uresničevanja svobodne menjave dela v krajevni skupnosti, kjer so 
dane vse možnosti za razvijanje osnovnih oblik socialnega skrbstva. 

Osnutek določa tudi obevzne sestavine samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi skupnosti in obveznost ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela 
za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov med skupnostmi social- 
nega skrbstva in sporov iz medsebojnih razmerij, ki jih delovni ljudje samo- 
stojno urejajo v teh skupnostih. 

V poglavju, ki ureja samoupravno organiziranost izvajalcev, je določeno, 
da so organizacije združenega dela na tem področju centri za socialno delo 
in socialni zavodi, opredeljene so naloge, ki jih opravljajo tako eni kot drugi, 
določeni so pogoji za njihovo organiziranje oziroma usmeritev ter način ures- 
ničevanja posebnega družbenega interesa. 

Osnutek daje možnost, da se kot samostojne organizacije združenega dela 
organizirajo tudi zakonske svetovalnice, sprejemališča za mladoletnike in disci- 
plinski centri. Ustrezno organiziranost izvajalcev na področju socialnega skrb- 
stva zahteva tudi povečanje vseh storitev, zahteve po dvigu kvalitete teh sto- 
ritev, ter usmeritev v preventivno dejavnost. 

Na koncu naj opozorimo še na poglavje, ki določa postopek za uveljavljanje 
posamičnih pravic. Osnutek predvideva, da bi bil postopek bistveno krajši in 
enostavnejši od sedaj veljavnega, ki temelji na zakonu o splošnem upravnem 
postopku. Že dosedanja razprava je pokazala, da taka rešitev ne ustreza in 
da bo tudi tu v bodoče potrebno zagotoviti možnost pritožbe na ustrezno 
delegatsko sestavljen organ Skupščine Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

Iz dosedanje razprave in pripomb delovnih teles Skupščine SR Slovenije 
pa izhaja, da bo predlagani osnutek potrebno uskladiti še z nekaterimi določ- 
bami, ki jih nakazuje osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu Socialistične republike Slovenije. Hvala lepa! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala! Osnutek zakona je bil objavljen v 
prilogi III Poročevalca. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za 
pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Želijo poročevalci poročila ustno dopolniti? {Ne.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjamo razpravo. Besedo ima tovariš 
Hinko' Zolnir, delegat iz občine Slovenska Bistrica. Prosim! 

Hinko Žolnir: Tovarišice in tovariši delegati! K zakonu, ki ga ob- 
ravnavamo v 7. točki dnevnega reda, predlagamo, da se v 8. členu v posebni 
alinei omeni razvrščanje in razporeditev otrok v zavode za usposabljanje. 

V 19. členu so za financiranje predvideni novi viri, in to za zagotovljeni 
program iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, za dodatni program 
pa iz osebnih dohodkov. Sedaj je za vso dejavnost vir bruto osebni dohodek. 
Pri socialnem skrbstvu ovrednotimo v zagotovljenem programu družbene ple- 
narne pomoči, prispevek za zdravstveno varstvo in osebne dohodke strokovnih 
delavcev. Vsa ostala dejavnost, ki je določena z zakonom, je v dodatnih pro- 
gramih, ki jih financiramo iz sredstev, zbranih v občini, čeprav so naloge ob- 
vezne in brezplačne. 

Predlagamo, da se predvidi v socialnem skrbstvu za vse programe en vir 
financiranja, da ne bi še bolj obremenjevali finančne službe. Viri morajo ime- 
ti zanesljivo osnovo, saj je večina sredstev namenjenih za oskrbnine. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Karla Majcenovič 
ima besedo! 

Karla Majcenovič: V občini Lenart so bile k osnutku zakona o 
socialnem skrbstvu predlagane naslednje pripombe: 

V 8. členu bi bilo potrebno dodatno vnesti kot obliko storitve in pomoči 
skupnosti določilo o razvrščanju motenih otrok. 

V 28. členu naj bi se razširila tretja alinea, ki bi se glasila takole: »— se 
dogovarjajo o solidarnostnem združevanju sredstev za izvajanje programov 
stalne denarne družbene pomoči, za zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja 
upravičencev te pomoči in za zagotavljanje pomoči otrokom in mladoletnikom, 
ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje«. Nov je ta dodatek. Nato 
se besedilo nadaljuje z: »zagotavljanje pomoči otrokom in mladoletnikom z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter za financiranje kadrov po nor- 
mativih«. 

V 51. členu bi bilo potrebno določila glede individualnega poslovodnega 
organa in dajanja soglasja uskladiti s 45. členom, ker centre po tem določilu 
ustanavlja skupnost, ne pa skupščina občine. 

V členih od 52 do 59 bi bilo potrebno določila glede individualnih poslovo- 
dnih organov uskladiti. Soglasje naj daje ustanovitelj. 

V 68. členu manjka letnica, do kdaj je potrebno uskladiti poslovanje. 
Glede ostalih stvari podpiramo stališča delovnih teles. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Alenka Bonajo iz Žalca 
ima besedo! 
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Alenka Bonajo: K osnutku zakona o socialnem skrbstvu ni bilo po- 
sebnih pripomb. Postavljeno je bilo le vprašanje, kako bo v občinski skupnosti 
socialnega skrbstva možno realizirati določilo 40. člena o ustanovitvi posebnega 
sodišča združenega dela, glede na znano pomanjkanje kadrov m prostorski 
kapacitet ter glede na težave s finančnimi sredstvi. Postavljeno je bilo tudi 
vprašanje drugostopenjskega pritožbenega organa, ki ga sestavi]alec osnu 
v zakonu ni predvidel. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marica 
Mrzel iz Litije! 

Marica Mrzel: K 53. členu, v katerem je določeno, da splošni socialni 
zavodi zagotavljajo svojim oskrbovancem nastanitev, prehrano, zdravstveno 
nego predlagamo, da se vnese tudi besedilo: »ustrezno zdravstveno varstvo«. 

Menimo tudi, da bi bilo praktično določilo, da sklepa samoupravne spo- 
razume o svobodni menjavi dela socialni zavod s tisto občinsko skupnostjo 
socialnega skrbstva, kjer je sedež zavoda. Tak sporazum naj velja za vse osta- 
le občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki imajo obveznosti do socialnega za 
voda. Pred tem pa naj bi dala soglasje ustrezna skupnost. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pismenih prijav ni več. Zeli še kdo 
besedo? Prosim, besedo ima tovariš Gorazd Marinček, Ljubljana! 

Gorazd Marinček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
Naša skupina delegatov predlaga nekaj načelnih pripomb, in sicer, da je za 
konkretno opredelitev posebnega družbenega pomena dejavnosti, ki jo ureja 
zakon, osnutek premalo natančen in morda preozek, saj poleg preprečevanja 
vzrokov socialnih težav in pomoči pri tem ne daje socialnemu skrbstvu dovo j 
možnosti in obveznosti za osveščanje družbe za odpravljanje vzrokov za na 
stajanje določenih socialnih težav. Gre namreč za to, da socialnih težav ne od- 
pravimo z enkratnim ukrepom, kot je na primer oddaja otroka v rej ms o 
družino, temveč je potrebno reševati probleme celovito m preventivno, kot na 
primer: priprava mladih na partnerske odnose, dalje na odnose med ljudmi v 
splošnem smislu, urejanje zaposlovanja in tako dalje. S tem bi bila zagotovlje- 
na širina zakona oziroma bi skrbstvo pridobilo širši družbeni pomen, kot pa ga 
ima kot uresničevalec minimalne socialne varnosti. Na tak način bi bila tudi 
zagotovljena možnost skupnostim socialnega skrbstva za uveljavljanje lastne 
preventivne funkcije, saj je mogoče preventivno dejavnost izvajati tam, kjei 
socialnih težav ni. Vse ostalo so že kurativni posegi. 

Socialno skrbstvo brez sodelovanja ostalih družbenih dejavnikov s pod- 
ročja vzgoje in izobraževanja, stanovanjskega gospodarstva, zdravstva m tako 
dalje ne more samo odpravljati vzrokov socialnih težav, ki so sirse družbeno 
pogojene, na primer: pomoč posameznikom in družinam pri preprečevanju 
alkoholizma, narkomanije in tako dalje. Takšne zakonske opredelitve posta- 
vljajo socialno skrbstvo pred nerealne naloge, ki jih samo, kot je po osnutku 
zamišljeno, ne more realizirati. 

Druga od splošnih pripomb je tudi ta, da je sicer premalo poudarjen pomen 
programov osnovnih, torej občinskih skupnosti. Vendar pa je ugotavljanje 
upravičenosti do pomoči, gre za pretežno materialno pomoč, ki predstavlja v 
Ljubljani približno 60 % vrednosti programov, vse preveč prepuščeno določilom 
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v samoupravnih splošnih aktih občinskih skupnosti. Ob tem moramo upoštevati 
dejstvo, da se socialno skrbstvo pojavlja kot skupnost, ki izhaja, minimalno 
socialno varnost. V celotnem sklopu ostalih skupnosti, ki s svojo dejavnostjo 
zadevajo socialno varnost delovnih ljudi in občanov, predstavlja socialno skrb- 
stvo zadnjo možnost oziroma možno dopolnilo ostalim. 

Sprejeli smo tudi nekaj pripomb k členom: 
K 2. členu: V tretji vrsti je treba dodati »ugotavljajo vzroke za nastanek 

motenj, skupno z drugimi družbenimi dejavniki preprečujejo nastajanje mo- 
tenj pri' vključevanju v življenje in delo ter zagotavljajo pomoč«. 

V 4. členu naj se v prvem odstavku na koncu doda »in družbenih organi- 
zacijah«. 

V 6. členu naj se uporabi namesto izraza »invalidske delavnice« izraz »de- 
lavnice pod posebnimi pogoji«. 

V 7. členu v 2. odstavku gre za to, da socialno skrbstvo ne more uresniče- 
vati posameznih sestavin socialne varnosti, na primer pravice do zaposlitve, 
ker samo nima možnosti odločati o teh vprašanjih, lahko le sodeluje in vpliva. 
Zato predlagamo, da se tekst v drugi vrsti glasi: »s katerimi se uresničuje mi- 
nimalna socialna varnost«. 

V 8. členu naj se navedejo naloge socialnega skrbstva, in sicer naslednji 
dve skupini: »Ukrepi in storitve v zvezi z izvajanjem določb zakona o zakon- 
ski zvezi in družinskih razmerjih ter v zvezi z izvrševanjem nalog, ki jih social- 
nemu skrbstvu nalagajo drugi zakoni in na podlagi zakonov izdani predpisi, ter 
svetovanje delovnim ljudem in občanom pri urejanju odnosov v družini in v 
širšem okolju«. 

V 10. členu bi bilo potrebno v globalnem smislu določiti upravičenost do 
pomoči socialnega skrbstva, kar naj bo opredeljeno kot družbena pomoč, in 
tudi opredeliti možnost za sodelovanje občanov pri reševanju lastnih proble- 
mov z lastnimi sredstvi (rejnina, oskrbnina in podobno), torej možnost pov- 
račila zavezancev. Dajatve socialnega skrbstva namreč niso zgolj dajatve so- 
cialnega skrbstva, temveč predvsem družbena pomoč. 

Predsednica Silva Jereb: Ali želi še kdo besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Franc Novak iz Ormoža! 

Franc Novak: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov na- 
se občine je razpravljala o današnjem gradivu in predlaga k osnutku zakona o 
socialnem skrbstvu naslednje pripombe: 

V osnutku zakona je govora le o centrih za socialno delo, ki opravljajo 
strokovna opravila s področja socialnega skrbstva. V 69. členu je celo določen 
rok, do katerega morajo biti ti ustanovljeni. V vsaki občinski skupnosti social- 
nega skrbstva najbrž ne bo možnosti za ustanovitev centra, zato predlagamo, 
da zakon dopusti možnost opravljanja strokovnih del strokovni službi, orga- 
nizirani v okviru občinske skupnosti scialnega skrbstva. 

45. člen osnutka zakona predvideva ustanovitev centrov za več občin. Me- 
nimo, da gre za službo, ki mora biti čim bližja občanom, ki so pomoči po- 
trebni. Pogosto gre za nujne odločitve, zato je nujno, da je služba samostojna 
in ni vezana na oddaljeni center. Vseh vprašanj tudi ni možno urediti s samo- 
upravnim sporazumom, ki ga predvideva zakon, zato menimo, da je predlog 
utemeljen. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu se sprejme. 

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

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov, pripombe občinskih skupščin in pripombe iz razprave dele- 
gatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Božidar Tvrdy, pomočnik predsed- 
nika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. Ali želi tovariš 
Tvrdy besedo? Prosim! 

Božidar Tvrdy: Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva temelji na rešitvah, ki so bile predlagane v pred- 
logu za izdajo zakona, upoštevana pa so tudi mnenja, stališča, priporočila ter 
predlogi, izraženi ob razpravah o predlogu za izdajo zakona v delovnih telesih 
Skupščine ter na sejah vseh zborov Skupščine SR Slovenije dne 27. februarja 
letos. 

Predvideno je, da bosta področje družbenega varstva otrok še vnaprej ure- 
jala, tako kot do sedaj, dva ločena zakona. V skladu s tem je predlagatelj pri- 
pravil ločeno osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroš- 
kega varstva ter osnutek zakona o predšolski vzgoji in varstvu otrok, ki pa 
skupaj tvorita vsebinsko celoto. 

Z družbenim varstvom otrok zagotavljamo pogoje za socialno varnost ma- 
tere in otroka ter za zaščito standarda novorojenca. Gre za podaljšani porod- 
niški dopust, za otrokovo rast in razvoj v prvem letu življenja, podaljšani po- 
rodniški dopust za matere z več hkrati rojenimi otroki in matere s težje priza- 
detimi otroki. Z otroškimi dodatki delavci solidarno zagotavljajo družbeno 
pomoč vsem otrokom, ki jim družina ne more zagotoviti zadostnih sredstev. 

Najpomembnejša prvina družbenega varstva otrok pa je vsekakor vzgojno- 
varstvena dejavnost za predšolske otroke, ki jo ločeno ureja poseben, prej 
omenjeni zakon. Predšolska vzgoja in varstvo otrok predstavljata tudi pomem- 
ben del enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in se nanj nave- 
zujeta, hkrati pa imata tudi svoje posebnosti. Gre za vzgojo in varstvo pred- 
šolskih otrok v vzgojno-varstvenih organizacijah, zaradi česar je primerno, da 
se to ureja v posebnem zakonu. 

Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega var- 
stva pa ureja ostala vprašanja družbenega varstva otrok, ki se nanašajo na vse 
otroke, in sicer od rojstva pa do takrat, dokler imajo priznan status otroka. 
Z osnutkom zakona so določene naslednje družbeno zagotovljene oblike varstva 
otrok: pomoč za opremo novorojenca, otroški dodatki, in sicer za vse otioke, 
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katerih družine ne dosegajo dogovorjenega dohodka na družinskega člana, ne 
glede na to, ali so to otroci zaposlenih staršev, kmetov ali pa otroci staršev, ki 
nimajo nobenih virov dohodkov, podaljšani porodniški dopust za vse matere- 
delavke v združenem delu. Daljši in podaljšani porodniški dopust pa sta dolo- 
čena z zakonom o delovnih razmerjih in ju ni treba posebej urejati s tem zako- 
nom. 

Osnutek zakona ureja delo in organizacijo skupnosti otroškega varstva, v 
katere se združujejo delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani 
z namenom, da bi zadovoljili svoje osebne in skupne potrebe in interese ter s 
temi potrebami in interesi usklajevali delo na področju otroškega varstva, tako 
da bi zagotovili enake možnosti za skladen duševen, osebnosten in telesni raz- 
voj otrok in prispevali k produktivnejšemu delu st&ršev v združenem delu. 

Pomembna novost, ki jo prinaša osnutek, je, da se v skupnosti otroškega 
varstva kot izvajalci vključujejo tudi delegati društev in družbenih organizacij, 
kadar z izvrševanjem svojih programov zadovoljujejo' potrebe in interese upo- 
rabnikov po vzgojno-varstvenih dejavnostih in pridobivajo sredstva za ures- 
ničitev teh programov s svobodno menjavo dela z uporabniki. 

Svobodna menjava dela na področju družbenega varstva otrok poteka med 
uporabniki in izvajalci vzgojno-varstvenih dejavnosti. Osnutek zakona opre- 
deljuje predmet svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci na tem po- 
dročju, določa tudi sestavine samoupravnega sporazuma o temeljih plana skup- 
nosti otroškega varstva in vire za oblikovanje sredstev za izvajanje dogovorje- 
nih programov skupnosti otroškega varstva. 

Svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih med uporabniki in izvajalci 
bo uredil zakon o predšolski vzgoji in varstvu otrok v skladu s posebnostmi, 
ki se tu pojavljajo. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva predvsem ureja način uresničevanja svobodne menjave dela 
v občinskih skupnostih otroškega varstva in v enotah teh skupnosti. Dosedanje 
razprave pa so opozorile, da je potrebno jasneje opredeliti vsebino družbeno- 
ekonomskih odnosov, ki se bodo uresničevali v enotni skupnosti otroškega var- 
stva. 

Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da opozo- 
rim še na nekaj. Pričakujem, da bodo tudi k predlogu tega zakona podobne 
pripombe glede sodišča združenega dela kot k zakonu o socialnem varstvu, za- 
to bi želel opozoriti na to, da sem odgovor podal že pri osnutku zakona o skup- 
nostih socialnega varstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona je bil objavljen v prilogi 
III Poročevalca. Obravnavali so ga: Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje Ln 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo 
morda poročevalci odborov in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Karla Majcenovič iz Lenarta! 

Karla Majcenovič: K osnutku zakona o družbenem varstvu otrok 
in o skupnostih otroškega varstva so bile v občini Lenart oblikovane naslednje 
pripombe: 

K 9. členu posredujemo splošno pripombo glede samoupravnega sporazuma 
in statuta in glede dajanja soglasij. 
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V 24. členu bi kazalo poenotiti in uskladiti določila glede strokovne služ- 
be. Ta določila v osnutku zakona niso dovolj jasna. V prvem odstavku določa- 
mo da opravlja administrativna finančna in ostala opravila strokovna služba 
v skupnosti otroškega varstva, v drugem odstavku pa je govora o dolžnosti 
povezovanja z ostalimi interesnimi skupnostmi glede opravljanja teh del. 

V 51. členu naj se prouči vprašanje, ali je nujno, da pristojni organ social- 
nega skrbstva občine odredi koriščenje otroškega dodatka. Ali tega ne bi mogla 
opravljati strokovna služba skupnosti? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Hinko Zolnir iz Slovenske 
Bistrice ima besedo! 

Hinko Žolnir: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagamo, da se v 
zakonu doda člen, ki bi zagotovil financiranje skupnosti tudi v primeru, ko sa- 
moupravni sporazum ni podpisan. V tem primeru naj bi bil sprejet odlok o i- 
nanciranju skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jože Manfreda iz Tolmina ima be- 
sedo! 

Jože Manfreda: Pri 14. členu bi morali biti pogoji za ustanavljanje 
enot skupnosti otroškega varstva opredeljeni že v zakonu, ne pa prepuščeni 
določilom samoupravnih sporazumov o ustanovitvi skupnosti otroškega var- 

V 16. členu osnutek navaja, da člani enote skupnosti otroškega varstva 
uresničujejo svobodno menjavo dela, vendar se ne opredeljuje jasno način te 
svobodne menjave dela. 

36 člen govori o tem, da se udeleženci svobodne menjave dela lahko s sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih planov sporazumejo, da prispevajo sred- 
stva za plačilo vzgojno-izobraževalnih storitev tudi starši otrok iz svojih oseb- 
nih dohodkov. Dokler predšolska vzgoja ni brezplačna, starši morajo plačevati 
vzgojno-varstvene storitve, zato menimo, da je v tem členu odveč izraz »lah- 
ko«. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Marjana Zogan iz Šmarij pri 
Jelšah ima besedo! 

Marjana Žogan: Ugotavljamo, da jc osnutek zakona preveč načelen, 
da ponekod ne nakazuje konkretnih rešitev, predvsem v poglavju 3, ki govori 
o družbenoekonomskih odnosih med uporabniki in izvajalci vzgojno-varstve- 
nih dejavnosti. 

Prepričani smo, da bo v 33. členu zakona natančneje opredeljen obseg za- 
gotovljenega dela programa, ki se enotno oblikuje v vsej Sloveniji in bi bil 
potemtakem lahko natančneje opredeljen. Tako pa se vsa zadeva prepušča sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih planov in ta del združuje z opredelitva- 
mi glede dodatnega programa in tako dalje. 

Menimo, da je enotni program tista kategorija, ki mora zagotavljati ena- 
kopravne možnosti predšolskega varstva v vsaki občini, ne glede na njeno raz- 
vitost. Razumljivo pa je, da bi se o dodatnem programu morali samoupravno 
dogovoriti in ta del razvijati v skladu z možnostmi. 
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Pri obravnavi 35. člena ugotavljamo, da prihaja do sprememb pri osnovah 
za zagotavljanje sredstev za izvedbo programa predšolskega varstva. Ni nam 
razumljiva diferenciacija določitve osnov za zbiranje prispevkov iz dohodka 
za zagotovljeni enotni program, medtem ko gre ostali del celotnega programa 
na osnovo bruto osebnih dohodkov. 

36. člen dopušča možnost, da starši prispevajo delež za predšolsko varstvo 
otrok, to je k plačilu vzgojno-varstvenih storitev. Glede na to, da obseg vzgoj- 
no-varstvene storitve ni opredeljen, ocenjujemo, da bodo nastale težave v sa- 
moupravnih sporazumih o temeljih planov glede opredelitve obsega zagotovlje- 
nega programa, kar pa bo pomenilo, da bodo občine z ugodnejšimi materialni- 
mi možnostmi in same skupnosti za to namenjale več in bo s tem v občinah, 
ki so v slabšem položaju ali imajo drugačne prioritetne usmeritve glede na spe- 
cifiko, položaj nasproten. 

Pričakovali smo, da bo zakon na eni strani zavaroval to, da starši prispe- 
vajo del k ceni vzgojnovarstvene storitve, na drugi strani pa, da bo zakon do- 
ločil institucijo, ki bo uravnavala to politiko, saj se cena za enoto storitve ob 
upoštevanju standardov in normativov v vseh občinah ne bi smela bistveno 
razlikovati. 

Seveda pa se lahko ta oblika uporabi le za tiste kategorije, ki so družbeno 
zagotovljene, te pa so predvsem: sistem otroških dodatkov, nadomestila, kar 
je v osnutku sicer opredeljeno, dogovorjen obseg predšolskega varstva v ustre- 
znih zavodih itn. Ostale oblike varstva pa bi predvsem prepustili uporabnikom 
in izvajalcem v občini. Zavedamo se, da naše pripombe niso v vseh pogledih 
uresničljive, vendar razmišljanja, ki smo jih navedli, na nek način opozarjajo, 
da osnutek zakona ni v vseh pogledih uresničljiv. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 

varstva se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe in 

mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe skupin 
delegatov, pripombe občinskih skupščin in pripombe iz razprave delegatov na 
seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
telesnokulturnih skupnostih. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Petra Winklerja, pomočnika predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje. Želi tovariš Winkler besedo? Prosim! 

P e t e r W in k 1 e r : Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona o te- 
lesnokulturnih skupnostih je predlagatelj zasnoval tako, da se tudi skupnosti 
za telesno kulturo oblikujejo skladno z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, in sicer v taki obliki, da so kot izvajalci v telesnokulturnih de- 
javnostih poleg delavcev na tem področju opredeljeni zlasti delovni ljudje in 
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občani, ki v telesnokulturnih organizacijah z amaterskim delom zadovoljujejo 
svoje osebne in skupne potrebe in interese po telesni kulturi in izvajajo telesno- 
kul turno dejavnost. 

Osnutek zakona konkretizira svobodno menjavo dela na področju telesne 
kulture in določa obvezno vsebino samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov občinskih telesnokulturnih skupnostih in Telesnokul turne skupnosti Slo- 
venije. „ . mi 

Pri tem je osnutek upošteval tudi predvidene možnosti, da se v Telesno- 
kulturni skupnosti Slovenije in po njej v bodoče uresničujejo tudi nekatere 
naloge, ki so se v tem planskem obdobju še zagotavljale z zveznim proračunom. 

Glede na poseben pomen, ki ga imajo za celotno telesno kulturo telesno- 
kul turni objekti in naprave, osnutek predvideva nekatere posebne ukrepe za 
uveljavljanje dogovarjanja in sporazumevanja o njihovem vzdrževanju in upo- 
rabi. 

Osnutek zakona razvija funkcijo občinske telesnokulturne skupnosti kot 
temeljnega nosilca sporazumevanja in dogovarjanja o uresničevanju telesno- 
kulturnih interesov. Glede na to, da se pomembni pogoji za uresničevanje teh 
interesov zagotavljajo tudi v drugih samoupravnih interesnih skupnostih, pred- 
videva osnutek zakona obvezno sodelovanje telesnokulturnih skupnosti s temi 
skupnostmi zaradi usklajevanja dela in dogovarjanja o skupnih nalogah. Da bi 
omogočili neposredno prisotnost vseh organiziranih interesov na področju te- 
lesne kulture, osnutek predvideva, da v zboru izvajalcev Telesnokulturne skup- 
nosti Slovenije poleg delegatov ustreznih zborov občinskih telesnokulturnih 
skupnosti sodelujejo tudi delegati republiških strokovnih organizacij, ki jih te 
delegirajo prek Zveze telesnokulturnih organizacij Slovenije. Taka ureditev 
naj bi omogočila, da bi se v oblikovanje celotne telesnokulturne politike vklju- 
čila vsa področja telesne kulture in imela možnost predstaviti svoja stališča, 
oblikovana v okviru svoje strokovne oziroma posebne interesne organiziranosti. 

Tako bi Telesnokul turna skupnost Slovenije lahko postala mesto za dogo- 
varjanje o politiki uresničevanja celovitih telesnokulturnih interesov, hkrati 
pa tudi nosilec dogovarjanja z drugimi republikami in pokrajinama o skup- 
nem povezovanju in izvajanju tistih nalog, ki imajo pomen za Jugoslavijo kot 
celoto in za urejanje odnosov v mednarodni športni dejavnosti. 

Iz dosedanjih razprav izhaja zahteva, da bomo morali pri oblikovanju pred- 
loga zakona o telesnokulturnih skupnostih zlasti dodelati oblikovanje enot in 
dopolniti določbe, ki urejajo načine odločanja v skupščinah telesnokulturnih 
skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Winkler! Osnutek za- 
kona je bil objavljen v prilogi III Poročevalca. 

Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poroče- 
valci odborov in komisij poročila obrazložiti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Karla Majcenovič! 

Karla Majcenovič: K osnutku zakona o telesnokulturnih skup- 
nostih predlagamo tele pripombe: 

V 11. členu naj odpade varianta in naj se sprejme stališče odborov. 
V 31. členu naj odpade varianta. 
24 
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35. člen naj se glede potrjevanja oziroma glede soglasja k statutu in samo- 
upravnemu sporazumu uskladi z ostalimi zakoni. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Gorazd Marinček ima be- 
sedo! 

Gorazd Marinček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
Naša skupina delegatov je menila o osnutku zakona o telesnokulturnih 

skupnostih naslednje: 
Potrebna bi bila nekakšna splošna družbena opredelitev telesnokulturne 

dejavnosti in morda bi bilo v tem smislu potrebno dopolniti ta osnutek ali pa 
naj se pripravi poseben zakon o telesnokulturni dejavnosti. Izvajalci programa 
v telesnokulturni dejavnosti niso organizacije združenega dela, ampak predvsem 
prostovoljna združenja občanov, torej društva in družbene organizacije. V tem 
smislu bi bilo treba zakon dopolniti v 3., 16. in 17. členu. Bolj naj se poudari 
to, da so izvajalci predvsem društva in družbene organizacije. 

Glede 11. člena predlagamo, da varianta odpade. 
K 30. členu menimo, da ni dovolj jasno formuliran, zlasti glede sestave 

zbora izvajalcev, predvsem v zvezi z organizacijami združenega dela — izva- 
jalci programa. 

V 31. členu predlagamo, da varianta k drugemu odstavku odpade. 
Pri 36. členu menimo, da ni nujno, da podeljevanje nagrad in priznanj 

Stanka Bloudka opredeljuje zakon, ampak naj se to uredi ali s pravilniki ali 
s posebnimi členi v statutu skupnosti. 

28. člen, kjer je zapisano, da telesnokulturne skupnosti sodelujejo med 
seboj in tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, menimo, da 
je izredno nujen in koristen. Menimo pa tudi, da bi bilo smotrno tudi v ostalih 
zakonih o interesnih skupnostih, tam kjer to še ni, tudi predvideti sodelovanje 
in povezovanje v posameznih primerih med posameznimi interesnimi skup- 
nostmi. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Če 
nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ravnokar so vam razdelili predlog sklepa k točki o naravni in kulturni de- 

diščini. Zakaj smo to naredili? Iz skupščinske prakse dobro veste, da nekatere 
usmeritve za predlagatelja pripravijo pred sejami zborov že medzborovske de- 
lovne skupine, da včasih predlagamo daljši sklep, ki preprosto povzame po- 
ročila odborov in ugotovitve predlagatelja in skuša ugotoviti tudi mnenje iz 
občin. Take sklepe vam običajno preberem, zaradi česar pa nimate možnosti, 
da bi na spremembo tega sklepa veliko vplivali. 
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Nekai podobnega smo pripravili na osnovi poročil odborov tudi k točki 
o naravni in kulturni dediščini. Da pa ne bi bili preveč v zadregi smo sklenili, 
da vam predložimo predlog sklepa v pismeni obliki, da bi ga lahko prebrali m 
da bi lahko bolj kot sicer vplivali na morebitne dopolnitve in spremembe. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 10. 
točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok. . 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Petra Winklerja, pomočnika predsednice Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Želi tovariš Winkler besedo? Prosim. 

Peter Winkler: Tovarišice in tovariši delegati! Ze v dosedanjih raz- 
pravah o preobrazbi vzgoje in izobraževanja je bila večkrat poudarjena misel, 
da ne gre za klasično šolsko reformo, ampak za proces družbene^ preobrazbe, 
v katerem ni moč reformirati le posameznih delov vzgojno-izobraževalnega si- 
stema. Na podlagi takih izhodišč vključujemo v proces preobrazbe vzgoje m 
izobraževanja tudi vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot nepogrešljivo se- 
stavino enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v naši republiki Na te 
spoznanjih, ki so bila ponovno poudarjena tudi v Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok, temelji tudi osnutek, ki ga predlagamo. 

V skladu s spoznanjem o pomembnosti družbeno organizirane predšolske 
vzgoje in v skladu s programsko usmeritvijo Zveze skupnosti otroškega var- 
stva Slovenije, izraženo v programu razvoja otroškega varstva v Socialistični 
republiki Sloveniji za obdobje 1976—1980, postavlja osnutek zakona kot te- 
meljno nalogo te dejavnosti zagotavljanje družbeno organizirane predšolske 
vzgoje za vsakega otroka in pri tem enakovredno obravnava različne oblike 
vzgojno-varstvene dejavnosti, ki jih bomo razvijali v skladu z materialnimi 
možnostmi naše družbe in potrebami delovnih ljudi in občanov. Taka usme- 
ritev pa postavlja pred vzgojno-varstvene organizacije nalogo, da hitreje pre- 
rastejo iz pogosto še preveč zaprtih institucij za dnevno varstvo predšolskih 
otrok v odprte centre za predšolsko vzgojo v krajevni skupnosti in se v po- 
vezavi z družbenimi organizacijami, društvi in drugimi^ nosilci organizirane 
družbene skrbi za otroka postopoma izoblikujejo v središče družbene organizi- 
rane predšolske vzgoje v okolju. Zato osnutek zakona posveča posebno pozor- 
nost načrtovanju dela v vzgojno-varstveni organizaciji in zagotavlja uporabni- 
kom in staršem v svetu vzgojno-varstvene organizacije in v skupnostih otroš- 
kega varstva neposreden vpliv na oblikovanje vsebine in organizacije dela v 
vzgojno-varstveni organizaciji, ki morata izhajati iz temeljnih družbenih vzgoj- 
no-izobraževalnih smotrov, zajetih v vzgojnem programu, ki ga sprejme Stro- 
kovni svet za vzgojo in izobraževanje Socialistične republike Slovenije, in po- 
treb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. 

Za uresničitev takega sistema načrtovanja dela ustvarja osnutek skupaj 
z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave in z osnutkom zakona o druž- 
benem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva podlago za uveljavitev 

24* 
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takih družbenoekonomskih odnosov, ki bodo na podlagi svobodne menjave dela 
omogočili izpolnjevanje dogovorjenih programov in zagotavljali tudi delavcem 
v vzgojno-varstvenih organizacijah enak družbenoekonomski položaj z drugimi 
delavci v združenem delu. 

Med oblikami organiziranja predšolske vzgoje ima posebno mesto orga- 
nizirana priprava otrok na vstop v osnovno šolo, ki je že doslej v obliki tako 
imenovane male šole zajela skoraj vse predšolske otroke in prispevala k izrav- 
navanju razvojnih razlik med otroki pred vstopom v osnovno šolo. S tem, ko 
organizirano pripravo otrok na vstop v osnovno šolo uzakonjamo kot obvezno 
sestavino predšolske vzgoje, postaja za vse otroke brezplačna in del zagotov- 
ljenega programa, ki ga uporabniki in izvajalci v skupnostih otroškega varstva 
solidarno zagotavljajo vsem predšolskim otrokom v Socialistični republiki Slo- 
veniji v letu pred vstopom v šolo. 

Pri oblikovanju osnutka zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok je 
predlagatelj izhajal iz zasnove zakona, kakršnega je sprejela Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije ob razpravi o predlogu za izdajo zakona, in skušal 
vgraditi vanj vse pobude in pripombe, ki so bile izražene v razpravah v skup- 
ščinskih organih. Ponovno smo pretehtali pobudo, naj bi to zakonsko materijo 
obravnaval zakon o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva, 
vendar ostajamo pri prvotnem predlogu, naj vzgojo in varstvo predšolskih otrok 
kot sestavino enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema obravnava poseben 
zakon. 

2e dosedanja razprava v organih Skupščine je opozorila na nekatere po- 
manjkljivosti in nedorečenosti v osnutku zakona, ki jih bo treba natančneje 
obdelati in izpopolniti ter uskladiti z drugimi zakoni. Ocenjujemo pa, da pred- 
loženi osnutek skupaj z osnutkom zakona o družbenem varstvu otrok in o skup- 
nostih otroškega varstva predstavlja okvir za samoupravno organiziranje vzgo- 
je in varstva predšolskih otrok, povezuje vzgojno-varstveno dejavnost v enoten 
vzgojno-izobraževalen sistem, ustvarja podlago za programsko povezanost pred- 
šolske vzgoje z osnovno šolo in s tem skrbi za nepretrgan proces vzgoje, izo- 
braževanja in družbene skrbi za otroke. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona je bil ob- 
javljen v Poročevalcu št. 1,3. 

Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo 
morda poročevalci odborov in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, 
ki danes obravnava ta akt na podlagi 88. člena Poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije kot zainteresiran zbor. 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Marjan 
Skubic, delegat iz občine Logatec. Prosim! 

Marjan Skubic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona in predlaga na- 
slednje konkretne pripombe: 

K 3. členu: Vzgojno delo je namenjeno vsem otrokom v krajevni skupnosti. 
Nosilec naloge je vzgojno-varstvena organizacija. Kako naj se to ustrezno reši 
v tistih krajevnih skupnostih, kjer ni vzgojno-varstvenih organizacij? Kdo je 



19. seje 373 

nosilec naloge v takem primeru in kako je zagotovljena predšolska vzgoja tem 
otrokom? 

K 6. členu: Vzgojo in varstvo predšolskih otrok opravljajo v skladu z za- 
konom vzgojno-varstvene organizacije, društva in družbene organizacije. Prav 
bi bilo določneje napisati za društva, da so to tista, ki imajo kot svoj predmet 
dejavnosti delo z mladino. 

V temeljnih določbah bi moralo biti opredeljeno tudi preventivno zdrav- 
stveno varstvo predšolskih otrok, sicer pa nakazano, kje in kako se to ureja. 
Zakonsko bi bilo potrebno urediti povezovanje vzgojno-varstvenih zavodov z 
zdravstvenimi organizacijami ter zagotoviti v vzgojno-varstvenih organiza- 
cijah higienski režim na primernem nivoju. 

K 6. in 9. členu: Načrtovanje vsebine in obsega dejavnosti vzgoje in var- 
stva opravljajo uporabniki in izvajalci. Menimo, da bi moralo biti to vedno 
v skladu z vzgojnim programom. Tako bomo lahko iz vsebinskega vidika obli- 
kovali ustrezne, otrokom dostopne vzgojne oblike dela. 

K 11. členu predlagamo, naj bi se sprejela varianta. V zvezi z organizacijo 
priprave na šolo je treba ustrezno določiti, da pripravo na šolo vodijo praviloma 
vzgojiteljice, le v primerih, kjer to ni mogoče, učiteljice. Praksa je namreč 
pokazala, da je bila v večini primerov priprava bolje izvedena tam, kjer so jo 
vodile vzgojiteljice. Metode in vsebina dela s predšolskim otrokom se bistveno 
razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo v šoli. Le-te pa se pogosto prenašajo na 
delo v mali šoli in tako v bistvu obiskujejo otroci prvi razred dvakrat. 

Zakon o osnovni šoli določa delovne obveznosti učitelja oziroma vzgoji- 
telja, ki vodi pripravo na šolo, drugače kot ta zakon. Nujno je treba to poeno- 
titi in uskladiti. Obseg priprave naj bo opredeljen z vzgojnim programom ozi- 
roma načrtom in ne z delovnim programom osnovne šole (40. člen, 3. odstavek 
zakona o osnovni šoli). Tako opredeljeno vsebino pa morajo obvezno izvajati 
bodisi vzgojiteljice ali učitelji, ki vodijo pripravo na šolo. 

Postavlja se vprašanje, ali bo potrebno obiskovanje šole dokazovati z mo- 
rebitnim potrdilom, izkazom ali to ne bo potrebno. Predlagatelj naj to prouči 
in da ustrezen odgovor. 

Kjerkoli zakon opredeljuje dejavnost vzgojno-varstvenih organizacij, ime- 
nuje to obliko vzgoje dnevno varstvo. Ostale vzgojne dejavnosti za otroke, ki 
niso redni varovanci, pa poimenuje vzgojne oblike dela, na primer v 24. členu. 
Menimo, da bi morali poiskati ustreznejši termin za vzgojno, izobraževalno in 
varstveno delo v vzgojno-varstvenih organizacijah, kot je primer dnevna vzgo- 
ja, da bi določneje opredelili dejavnost, ki se tu izvaja. Ne smemo dopustiti, da 
bi že dosežene uspehe in prakso s tem razvrednotili in šli korak nazaj. 

V 17. členu bi bilo potrebno natančneje opredeliti, kdo je ustanovitelj 
vzgojno-varstvene organizacije ter kakšna je vloga oziroma dolžnost in pravica 
ustanovitelja. 

Družbenoekonomski odnosi. Pripombe k osnutku zakona: 
3. alinea 25. člena in 11. in 12. člen osnutka zakona o vzgoji in varstvu 

predšolskih otrok vključujeta v program storitev organizirano pripravo otrok 
za vstop v osnovno šolo. Določiti je treba, katera skupnost vključuje to v 
program. 

12. člen zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok določa brezplačno 
organizirano pripravo. Vprašanje je, za kakšen obseg programa. Ni jasno opre- 
deljen način dogovarjanja ter planiranja razširjene baze otroškega varstva ter 
vzgojno-varstvenih organizacij in njihovih zmogljivosti. Pri planiranju bi mo- 
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rali zagotoviti poleg bivalnih prostorov za vzgojo in varstvo predšolskih otrok 
tudi ustrezna otroška igrišča. Otrok mora iz zdravstvenih razlogov obvezno 
preživeti del dneva na prostem. Ta prostor se čedalje bolj zožuje ali pa ga 
ponekod več ni. Razmisliti je treba, ali ne bi tega kazalo zakonsko urediti. 

Jasneje bi bilo potrebno določiti tudi postopek sprejemanja programa sto- 
ritev. V praksi se pojavljajo zelo nasprotujoči si postopki. Kdo daje k pro- 
gramom storitev oziroma ceni storitev ponovno soglasje še potem, ko so se 
uporabniki in izvajalci o njej sporazumeli in dogovorili? Naslednje vprašanje 
je, ali bomo s temeljnimi plani sprejeli ceno storitev za vse srednjeročno ob- 
dobje ali se bomo o njej dogovarjali letno. Prouči naj se ponovno, da bi zakon- 
sko predpisali elemente plana, ki so izhodišče za planiranje in dogovarjanje 
o ceni storitev. 

V 24. členu naj zakon predpiše vzgojno-varstvenim organizacijam obvezen 
nadzor in vodenje varstvenih družin. Na tak način bomo zagotovili kvalitet- 
nejše, predvsem pa bolj nadzorovano varstvo v teh družinah. 

30. člen naj se uskladi s 5. členom. ' 
V 31. členu so izpuščeni oddelki otrok z motnjami v duševnem in telesnem 

razvoju. 
Organizaciji dela s temi otroki je potrebno nameniti več pozornosti, kot 

pa je opredeljeno v 32. členu. Delo je specifično in ni primerljivo z rednimi 
oddelki. 

K 33. členu smo mnenja, da bi morala biti zakonsko določena zgornja meja 
števila otrok v posameznih oddelkih, kot je to v osnovni šoli. V tem členu naj 
se vrstni red odstavkov zamenja, kar bo bolj smiselno. 

V 37. členu naj bi bila v predpisani dokumentaciji enakovredno oprede- 
ljena tudi zdravstvena dokumentacija. 

38. člen pomanjkljivo citira delavce, ki že sedaj delajo v vzgojno-varstve- 
nih organizacijah. Vsebina člena ni v skladu z nalogami, ki so opredeljene v 51. 
oziroma v 52. členu. 

V 40. členu se nedosledno pojavlja vzgojni program ali vzgojni načrt. Upo- 
rablja naj se enotna terminologija. V prvi alinei naj se sprejme varianta. V 
zadnjem odstavku naj se za besedami »vstop v osnovno šolo« doda »vodijo pra- 
viloma vzgojiteljice«, nato se nadaljuje ostalo besedilo. 

V 41. členu strokovnih delavcev ni potrebno tako citirati, ker niso zajeti 
vsi. V nasprotnem primeru pa je treba napisati vse. Prav bi bilo tudi opredeliti 
normative. 

42. člen naj v prvem odstavku določa, da varuhi izvajajo le določene oblike 
varstva in ne različne. Resen pomislek je glede polnoletnosti varuha, ki pre- 
vzema skupino otrok ter zanjo odgovarja. Ker ni polnoleten, ni kazensko od- 
govoren, če se kaj zgodi. 

V 46. členu predlagamo, naj se črta 3. odstavek. To že opredeljuje zakon 
o delovnih razmerjih. Obenem pa je potrebno uskladiti določila 54. člena z do- 
ločili 46. člena. 

V 49. členu bi bilo prav, da bi v skladu z zakonom o usmerjenem izobra- 
ževanju zadolžili kadrovske šole za nadaljnje permanentno izobraževanje de- 
lavcev v vzgojno-varstvenih organizacijah. 

V 51. in 52. členu so tako postavljene naloge preobširne in jih ni mogoče 
opraviti v predpisani delovni obveznosti. Opisana je dejavnost vzgojnovarstve- 
nih organizacij, ne more pa opraviti tega vsak delavec. Na tem področju je 
bila opravljena raziskava v vzgojno-varstvenih organizacijah Slovenije. Po- 
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datki kažejo, da je delovna obveznost vzgojitelja daleč presežena in da so z 
delom poleg vzgojne obveznosti izredno obremenjeni. Dejstvo pa je, da se vse 
te naloge v vzgojno-varstvenih organizacijah opravljajo in da so neodložljive. 
Vzgojiteljska obveznost pri drugem delu je po zbranih podatkih večja za 0 ur 
mesečno oziroma za 8,5 %. S tem je opravljeno delo nad planom. 

V 53. členu določenih delovnih in vzgojnih obveznosti vzgojiteljic, glede 
na prej opisane težave v zvezi z nalogami, ni mogoče uresničiti. Pojavlja se tudi 
neskladje med delovno obveznostjo učiteljev oziroma vzgojiteljev, ki bi vodili 
pripravo na šolo v vzgojnovarstvenih organizacijah, oziroma v osnovni šoli. 

V 115. členu zakona o osnovni šoli in v 53. členu zakona o predšolski 
vzgoji naj bi se z izvršilnim predpisom uredila vzgojna obveznost vseh vodij 
posameznih oddelkov, oziroma strokovnih delavcev. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb; Tovariš Janez Dragoš iz Črnomlja ima 
besedo! 

Janez Dragoš: Tovariši delegati! Predgovornik je skorajda v celoti 
podal prav take pripombe, kot naj bi jih jaz. Zato naj povem le, da soglašamo 
s tem, kar je predlagal k 3., 6., 9., lil., 12., 23., 31. in nekaterim drugim členom. 
Dodam naj le, da bi bilo v tem zakonu ali v zakonu o osnovni šoli treba do- 
ločiti, kdo je nosilec planiranja priprave otrok za vstop v šolo, skupnost otro- 
škega varstva ali izobraževalna skupnost. 

Poleg tega je potrebno v 75. členu dodati, da bi bil lahko v primeru, ko 
se vodi kolegijski poslovodni organ, pedagoški vodja eden izmed članov kole- 
gijskega organa. 

V 40. členu naj se za oddelke za otroke do drugega oziroma tretjega leta 
starosti določi, da so vzgojitelji lahko vzgojiteljice ali medicinske sestre pe- 
diatrične smeri. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Ciril Plut, delegat iz Krškega ima 
besedo! 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker imamo približno enake pripombe kot oba predgovornika, mi dovolite, da 
jih pismeno oddam. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Franc Strakl ima besedo! 

Franc Strakl: Oddal bom pismene pripombe. Pripombe so zelo 
kratke. Gre le za to, kaj naj se črta in kaj naj se doda. 

Ustavil bi se samo pri vprašanju glede določitve normativov za število otrok 
v oddelkih in skupinah. Menimo, da je treba to vprašanje vendarle rešiti z za- 
konom enako oziroma analogno, kot je to v osnutku zakona o osnovni šoli. 
Hkrati pa mislimo, da bi bilo potrebno v primeru, če bi določili normativ že 
v zakonu, predvideti tudi možne izjemne rešitve, ki bi jih lahko sprejele ob- 
činske skupnosti za nerazvita območja, če bi le-te ugotovile, da je glede na kon- 
kretna okolja nujno ustanoviti oddelek otroškega varstva, tudi če se normativi 
ne izpolnjujejo. 

Hkrati menimo, da bi moral zakon določiti oziroma predpisati obveznost, ki 
je sicer opredeljena v 33. členu, določitve začetka in konca dela v teh organiza- 
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cijah. Določi naj se, da se mora ta čas obvezno prilagajati potrebam združenega 
dela oziroma občanom, čeprav je to sicer omogočeno. Mislim, da je treba le bolj 
poudariti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Strakl! Besedo ima tovari- 
šica Slava Pirnar iz Trbovelj! 

Slava Pirnar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede večine členov se strinjam z dosedanjimi govorniki. Predlagam pa, 
da se v 31. členu doda še to, da naj bi bil poseben oddelek za otroke do 18 me- 
secev. V 32. členu pa bi bilo treba določiti, kdo odloča oziroma razporeja otroke 
v oddelke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Marica Mrzel iz 
Litije ima besedo! 

Marica Mrzel: Predlagamo, naj se v 6. členu sprejme varianta, torej 
naj se imenuje vzgojno-varstvena organizacija vrtec. Prav tako kot dosedanji 
govorniki predlagamo, naj se v 40. členu sprejme varianta. 

K 75. členu predlagamo, naj ravnatelj kot pedagoški vodja opravlja tudi 
neposredno vzgojno-varstveno delo z otroki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovarišica Zalka Kocjan 
iz Kočevja. Prosim! 

Zalka Kocjan: Kaže, da imamo zelo podobne pripombe. Strinjam se 
z dosedanjimi govorniki. Le k 82. členu bi dodala, naj bi olajšali pridobivanje 
strokovne izobrazbe tistim varuhinjam, ki imajo najmanj 10 ali 15 let prakse 
v tem delu in so stare nad 45 let. Predlagamo, da se prouči, ali ne bi v takih 
primerih naredili izjemo. Življenjske izkušnje in dosedanje delo starejše tova- 
rišice v takih oddelkih odtehtajo 17 let starosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Alenka Bonajo iz 
Žalca, prosim! 

Alenka Bonajo: Tovarišice in tovariši! Tudi jaz imam dolžnost, da 
povem pripombe, ki so v večini primerov enake kot pripombe mojih pred- 
hodnikov. 

Le k 33. členu menimo, da bi morala biti zakonsko določena zgornja meja 
števila otrok v posameznih oddelkih, tako, kot je to v osnovni šoli. V tem 
členu naj se vrstni red odstavkov zamenja, ker bi bilo to slišati bolj smiselno. 

V 73. členu naj bi bila v predpisani dokumentaciji tudi zdravstvena do- 
kumentacija enakovredno opredeljena. 

V 5. poglavju, kjer je opredeljena samoupravna organizacija, menimo, da 
bi se moral v 57. členu tekst glasiti: »Vzgojno-varstveno delovno organizacijo 
lahko ustanovi skupščina občine« in ne občina. Skupščina občine je družbeno- 
politični organ, občina pa pomeni teritorij. 

66. člen naj se črta, ker lahko povzroči opredelitev območja, ki ne zajema 
varstva otrok, precejšnja nesorazmerja med otroki, ki jih zajema to varstvo. 
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Lahko se zgodi, da je v novem naselju območje prenaseljeno, medtem ko drugo 
ostaja prazno. 

V 77. člen se je vrinila napaka. Zapisano je, da je pedagoški vodja osnovne 
šole ravnatelj. Gre pa za vzgojno-varstveno organizacijo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovarišica Marjana 
Žogan iz Šmarja pri Jelšah! 

Marjana Žogan : Tovarišice in tovariši delegati! Ugotavljam, da so 
dosedanji govorniki izoblikovali podobne pripombe kot delegacija iz naše ob- 
čine. Zato predlagam le dve: 

V 24. členu, v zadnji alinei, govori zakon o oblikah vzgojnega dela za 
otroke v krajevnih skupnostih. Postavljamo vprašanje strokovnega vodstva. 

V 27. členu predlagamo, da se določi tudi postopek za opravljanje stro- 
kovnega izpita pripravnikov medicinskih sester pediatrične smeri. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Milan Lupše 
iz Celja! 

Milan Lupše: Tovarišice in tovariši delegati! Ugotavljam, da imam 
večino pripomb enako oblikovanih kot predhodniki, razen k 10. členu, kjer se 
zavzemamo za celoletno organizirano pripravo otrok za vstop v osnovno šolo, 
kar naj bi omogočalo postopen prehod na vpis otrok s šestimi leti starosti. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Razprava na zboru ponovno dokazuje po- 
trebo da bi za razprave o teh dokumentih vendarle morali imeti na voljo 
nekaj' več časa, da bi naši odbori lahko ugotovili skladnost vseh slovenskih 
občin o večini točk. Do njih bi se tudi predlagatelj lahko opredelil in bi imeli 
na seji zbora relativno lažje ali pa seveda tudi težje delo, vendar bi jasno 
vedeli, o čem se moramo sporazumeti. 

Želi še kdo besedo? Prosim, Jože Manfreda, delegat iz Tolmina! 

Jože Manfreda: Naša delegacija se strinja s tovarišico iz Litije, ki 
podpira naziv »vrtec«. 

Pripomba k 11. členu je identična s pripombo delegacije iz Logatca. 
V 56. členu predlagamo, da se ohrani osnovno besedilo tega člena. 
V prvi alinei 65. člena se opredeljujemo za osnovno besedilo. Zadnji od- 

stavek tega člena predvideva, da je v oddelku organizirane priprave na vstop 
v šolo lahko tudi učitelj razrednega pouka. Ker je to oddelek predšolske vzgoje, 
menimo, da naj bi v njem delal za to delo usposobljen delavec, to je vzgojitelj. 

<84. člen naj ostane v osnovnem besedilu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Prosim, 
Franc Bastardi, delegat iz Sevnice! 

Franc Bastardi: Tudi naše pripombe so skoraj identične z vsemi 
pripombami, ki so jih predlagali dosedanji govorniki. Poleg tega naša skupina 
delegatov predlaga, da bi se rok za prilagoditev organizacije in dela določbam 
tega zakona podaljšal na eno leto po uveljavitvi. 



378 Zbor občin 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? Prosim, 
tovariš Peter Winkler! 

Peter Winkler: Pojasnil bi samo nekatere pripombe, da se ne bi 
napak razumeli. Predlagatelj bo seveda pripombe, ki so bile dane in očitno 
zelo resno obravnavane povsod na terenu, obravnaval, upošteval in jih vključil 
v predlog zakona. 

Rad pa bi opozoril samo na nekaj stvari, ki so v zakonu že rešene, pa so 
vendar predložene kot pripombe. Morda smo zakon slabo napisali. Tudi to je 
mogoče. Predvsem je prvo vprašanje, kaj je s predšolsko vzgojo v krajevni 
skupnosti, kjer ni vzgojno varstvenih organizacij. Otroci vsake krajevne skup- 
nosti imajo' vsaj deloma nekje neko vzgojno-varstveno organizacijo, čeprav 
morda slučajno ne deluje prav na njihovem terenu. Seveda ta krajevna skup- 
nost ni mišljena kot ena sama, ampak zajema celotno področje. 

Druga zelo pomembna pripomba, ki je bila poudarjena, je, da je treba za- 
gotoviti obvezen nadzor varstvenih družin. Moram povedati, da osnutek za- 
kona obravnava varstveno družino kot sestavno obliko dela vzgojno-varstvene 
organizacije, torej gre za obliko delovnega razmerja, iz katerega izhajajo vse 
obveznosti o strokovnem nadzoru. 

Potem je vprašanje oddelkov otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. V osnutku zakona sta predvideni dve možnosti za delo s takimi otroki. 
Prva spada neposredno v ta zakon. Gre za posebno pozornost, ki jo mora 
vzgojno-varstvena organizacija v okviru normalnega oddelka posvečati priza- 
detemu otroku, torej otroku, ki sicer uradno ni kategoriziran, pravno formalno 
ni prizadet, vendar pa očitno težje dojema ali ima druge težave in zato se mu 
mora vzgojitelj v okviru individualizacije dela še posebej posvetiti. Drug pro- 
blem pa predstavljajo prav posebni oddelki za otroke, prizadete v duševnem 
in telesnem razvoju. Ti oddelki pa nastopajo v skladu z drugim zakonom, torej 
z zakonom o usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
kot enote za usposabljanje. Zanje veljajo vsa specialna določila zakona o uspo- 
sabljanju. Zato jih v tem zakonu posebej nismo obdelali, ker že imamo po- 
seben zakon za to. 

Sklop problemov, ki se bo verjetno znova odprl tudi pri zakonu o osnovni 
šoli in je izredno občutljiv, je vprašanje vzgojne delovne obveznosti. V osnutku 
zakona je narejen poskus, da bi razčlenili elemente delovne obveznosti vzgo- 
jitelja. Vendar pa seveda to ne pomeni, da bo moral vsak vzgojitelj prav vsa- 
kega izmed tistih elementov tudi opraviti. To je stvar organizacije dela. Zakon 
pa zahteva dvoje: 

1. da delovni čas vzgojitelja ne preseže 42 ur tedensko, 
2. da je treba v okviru tega opraviti 30 ur neposrednega vzgojnega dela 

z otroki. 
Vse ostalo pa je seveda prepuščeno organizaciji dela v delovni organiza- 

ciji, tako kot je bilo to doslej. 
Naslednje je vprašanje glede vzgojne obveznosti vodij oddelkov. Z za- 

konom tega nismo mogli pripraviti, čeprav smo imeli pobudo in smo o tem 
veliko razpravljali v delovnih grupah. Vendar glede na to, da oddelek vzgojno- 
varstvene organizacije lahko obsega eno samo skupino ali pa je to že vrtec 
v klasičnem pomenu besede, ki nima samostojne uprave, lahko pa obsega tudi 
20 takih skupin, je v tem obsegu seveda težko postavljati neke okvire in je 
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to prepuščeno v celoti vzgojno-varstveni organizaciji sami, da to zagotovi s 
svojo organizacijo dela. 

Naslednje je vprašanje normativov. V zakonskem tekstu smo predvideli 
izvršilni predpis, ki naj bi določil najvišje dopustno število otrok v oddelku 
ki je iz pedagoških in varnostnih razlogov še dopustno. Sicer je pa tako kot 
pri osnovni šoli odprta možnost dogovarjanja v okviru občinske skupnosti otro- 
škega varstva, da najdejo tako rešitev in tako zasedbo oddelkov, ki je racio- 
nalna. Vendar ne smejo v nobenem primeru presegati zgornjega normativa, ki 
bo predpisan. Izvršilni predpisi imajo enako veljavo kot zakon. Zanj pa smo 
se v tem primeru odločili zato, ker so oddelki po svoji strukturi specifični in 
ni mogoče predpisati enotne številke. 

Glede delovnega časa v vzgojno-varstvenih organizacijah bi opozoril na to, 
da sklep o delovnem času sprejme svet organizacije, ki je sestavljen iz uporab- 
nikov, tudi iz staršev, in ti so še kako zainteresirani, da bodo našli tak delovni 
čas, ki bo usklađen s potrebami ljudi v okolju. 

Več pripomb je bilo glede male šole in priprave na malo šolo. Rad^ bi 
povedal, da je priprava otroka na šolo predpisana že v zakonu o osnovni šoli 
kot obveznost in kot pogoj za vstop v osnovno šolo. Vendar pa je hkrati tudi 
z zakonom opredeljena kot sestavina predšolske vzgoje, torej vzgoje, in je 
opredeljena v vzgojnem programu. Zato seveda tudi ni nejasnosti, kdo je no- 
silec financiranja. Jasno je, da je to skupnost otroškega varstva, opravlja pa^ se 
seveda praviloma v vzgojno-varstveni organizaciji. Danes je razmerje približno 
pol—pol, celo nekaj več otrok se pripravlja že v vzgojno-varstvenih organiza- 
cijah in perspektiva gotovo je, da bodo postopoma vsi otroci zajeti v zadnjem 
letu pred vstopom v šolo v vzgojno-varstvene organizacije. 

Današnja situacija je na terenu zelo različna in zato moramo dopustiti 
možnost, da se te naloge opravljajo tudi v osnovni šoli, saj celo predvidevamo, 
da ima osnovna šola tudi oddelke za predšolsko vzgojo kot enote. Torej ni raz- 
loga, da tega dela tam ne bi mogli opravljati. Tudi v osnovni šoli smo predvi- 
deli delovna mesta vzgojiteljic, ki naj bi opravljale tudi te naloge, poleg ne- 
katerih drugih, hkrati pa seveda ne moremo zapreti možnosti, da v tistih 
okoljih, kjer vzgojiteljic nimamo, ker nimamo vzgojno-varstvenih organizacij, 
priprave na šolo ne bi mogli opravljati tudi učitelji, ker bodo sicer otroci 
ostali brez vsega. 

In še ena pripomba je glede medicinskih sester, da je tudi zanje treba ure- 
diti pripravništvo. Medicinske sestre otroške smeri so v osnutku zakona pred- 
videne kot vzgojitelji v širšem pomenu besede in zato zanje veljajo vse določbe, 
ki veljajo za vzgojitelje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pred- 

loge Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poro- 
čilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe skupin delegatov, občinskih 
skupščin in pripombe iz razprave na seji zbora. 
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Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o osnovni šoli. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil prav tako tovariša Petra Winklerja, pomočnika predsednice 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Tovariš Winkler, prosim! 

Peter Winkler: Tovarišice in tovariši delegati! Rešitve, ki jih pri- 
naša osnutek zakona o osnovni šoli, temeljijo na izhodiščih, ki jih je sprejela 
Skupščina ob razpravi o predlogu za izdajo zakona, na zahtevah, izraženih v 
kongresnih dokumentih Zveze komunistov, in na stališčih in predlogih Repu- 
bliškega sveta za vzgojo in izobraževanje. 

Čeprav osnutek predvsem dograjuje in izpolnjuje zasnovo osnovne šole, 
kakršna je bila uveljavljena z reformo leta 1958 in izpopolnjena v kasnejših ob- 
dobjih, prinaša vendar nekatere rešitve, ki izhajajo iz novih družbenih odnosov 
in bodo vplivale na programsko in organizacijsko podobo bodoče osnovne šole 
ter jo tesneje povezale z okoljem, v katerem deluje. 

Osnovna šola je še vedno opredeljena kot obvezna 8-letna splošno izobra- 
ževalna šola, ki po enotnem programu pripravlja učence za nadaljnje izobra- 
ževanje, delo, samoupravljanje in osebno življenje. Vendar osnutek zakona za- 
gotavlja možnost za večji vpliv uporabnikov na načrtovanje vsebine in organi- 
zacije dela, tako da bo tudi dejavnost osnovne šole v večji meri kot doslej po- 
stala izraz potreb in interesov delovnih ljudi in občanov v okolju, v katerem 
šola deluje. 

Osnutek zakona zavezuje osnovno šolo, da v sodelovanju z organizacijami 
in društvi, organizacijami združenega dela in drugimi dejavniki v krajevni 
skupnosti razvija in razširja organizacijo svojega dela tako, da z vključevanjem 
vedno večjega števila učencev v raznovrstne oblike vzgojno-izobraževalnega 
dela postopoma prerašča v šolo s celodnevno organizacijo dela, ki. pomeni naj- 
uspešnejšo obliko uresničevanja družbenih smotrov in nalog osnovne šole. 

Osnutek zakona usmerja osnovno šolo, da v dogovoru z uporabniki in starši 
bogati in razširja svoj program z različnimi oblikami interesnih dejavnosti, s 
fakultativnimi programi, delom organizacij in društev, ki jih ustanavljajo 
učenci, in z različnimi akcijami, ki jih izvaja šola v svojem okolju. Hkrati pa 
zavezuje osnovno šolo, da v celoti zagotovi izvajanje obveznega predmetnika in 
učnega načrta, ki pomenita dogovorjeni standard osnovne šole, s katerim de- 
lovni ljudje in občani po načelih solidarnosti zagotavljajo pravice do brez- 
plačnega osnovnega izobraževanja vsakemu šoloobveznemu otroku v naši re- 
publiki. 

Za uveljavitev tako zasnovanega programa dela osnovne šole spodbuja 
osnutek zakona uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov, ki temeljijo 
na svobodni menjavi dela in skupaj z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in osnutkom zakona o izobraževalnih skupnostih postavlja okvire 
za uveljavitev teh odnosov. 

Podlaga za uveljavitev načel svobodne menjave dela pa je izoblikovan de- 
lovni načrt osnovne šole. Zato osnutek posveča posebno pozornost načelom za 
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oblikovanje delovnega načrta in še posebej postavlja nekatere naloge šole, 
med njimi zlasti odgovornost za usmerjanje učencev. 

Skrb za usmerjanje učencev v nadaljnje izobraževanje in delo je oprede- 
ljena kot ena temeljnih nalog osnovne šole, saj je že doslej z informiranjem 
učencev o poklicih in usmerjanjem, s strokovnimi službami za zaposlovanje 
opravila na tem področju pomembne naloge. 

Osnutek zakona pa jo še posebej obvezuje, da prek individualiziranih oblik 
vzgojno-izobraževalnega dela, kot so dodatni pouk, fakultativni predmeti, pro- 
grami interesnih dejavnosti itd., v največji možni meri razvija sposobnosti in 
interese vsakega učenca in ga v skladu z razvojnimi potrebami okolja usmerja 
v nadaljnje izobraževanje in delo. Tej aktivni vlogi osnovne šole v okolju, v 
katerem deluje, so podrejene tudi vse rešitve v osnutku zakona, ki govorijo o 
organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, pravicah in dolžnostih učencev, sa- 
moupravljanju v osnovni šoli in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci 
osnovne šole' za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. 

Pri oblikovanju osnutka zakona so se pokazale mnoge dileme, pa tudi po- 
bude in predlogi, dani v razpravi o predlogu za izdajo zakona, so pogosto na- 
rekovali različne rešitve. Da bi zagotovili opredeljevanje do teh vprašanj naj- 
širšemu krogu delovnih ljudi in občanov, je predlagatelj nekatere rešitve podal 
v variantah z željo, da se do njih opredeli širša razprava. 

Ob obravnavi osnutka v organih Skupščine in v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije se je pokazalo, da bodo nekatere določbe terjale poglobljeno analizo 
in preciznejšo dodelavo. To velja zlasti za določbe o družbenoekonomskih od- 
nosih, določbe o sistemu solidarnosti, brezplačnosti osnovne šole, samoupravni 
organiziranosti osnovne šole, delovni in učni obveznosti učiteljev in tako naprej. 

Pričakujemo, da se bo o teh in drugih odprtih vprašanjih opredelila tudi 
današnja razprava in nakazala možnosti za oblikovanje čistejših in dosled- 
nejših rešitev. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona je bil objav- 
ljen v Poročevalcu št. 13. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. Želijo poročevalci odborov in komisij poročila ustno dopolniti? Prosim, 
dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije! 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bom ponavljal tega, kar je že v našem pismenem poročilu. Naše poročilo 
želim samo dopolniti še z vprašanjem, ki je bilo poudarjeno zlasti na podlagi 
diskusije in na podlagi stališč, zavzetih v poročilih nekaterih drugih skup- 
ščinskih teles. 

Zakonodajno-pravna komisija postavlja po pregledu vseh poročil skup- 
ščinskih delovnih teles k osnutku zakona o osnovni šoli dodatno k svojemu 
poročilu vprašanje, ali osnutek zakona ne posega preveč v urejanje nekaterih 
strokovnih vprašanj, ki bi jih bilo mogoče urediti tudi s podzakonskimi pred- 
pisi. Delovna telesa Skupščine so v svojih poročilih na Več mestih opredelila 
posamezna vprašanja kot vprašanja strokovne narave. Zaradi tega se včasih 
nekatera delovna telesa do njih niti niso izjasnila. To na primer velja glede 
variant k 51. členu, ki se nanašajo na vprašanje števila učencev v oddelku, 
glede razporeditve počitnic, vprašanja ocenjevanja učencev 1. razreda ob koncu 
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pouka v šolskem letu in glede ocenjevanja učencev 8. razreda iz tujega jezika. 
To so vprašanja, ki jih urejajo 51., 52., 65. in 69. člen osnutka. Nekatera de- 
lovna telesa, kot rečeno, so o teh vprašanjih sprejela stališča, druga pa so zah- 
tevala strokovno proučitev teh problemov. Zaradi tega je treba po mnenju 
Zakonodajno-pravrie komisije našteta vprašanja in še nekatera vprašanja, 
zlasti tista, ki se nanašajo na posamezne variante, proučiti glede na resolu- 
cijo o temeljih zakonodajne politike republike. Ta resolucija namreč izrecno 
poudarja, da naj se zakoni omejijo predvsem na sistemsko urejanje temeljnih 
družbenih odnosov na posameznih področjih oziroma na urejanje poglavitnih 
pravic in obveznosti različnih subjektov ter na zagotavljanje ustavnega polo- 
žaja, pravic in svoboščin delovnih ljudi in občanov, medtem ko naj se strokov- 
na vprašanja urejajo predvsem s podzakonskimi predpisi, to je s predpisi Iz- 
vršnega sveta in republiških upravnih organov. 

Seveda s tem ni izključeno, da bi bila posamezna, posebej pomembna stro- 
kovna vprašanja, ki imajo neposreden vpliv na urejanje temeljnih družbe- 
nih odnosov oziroma na urejanje poglavitnih pravic in obveznosti različnih 
družbenih subjektov, vendar predmet zakonskega urejanja. Vendar glede na to, 
da vprašanja razmejitve med zakonskim urejanjem in materijo, ki bi jo bilo 
mogoče ali celo treba prepustiti predzakonskim predpisom, doslej ni bilo po- 
sebej poudarjeno, menimo, da naj predlagatelj pri pripravi predloga zakona 
natanko prouči in zavzame stališče tudi o teh razmejitvah. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ude! 
Danes na klop ste prejeli stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, 

ki danes obravnava ta akt na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine Soci- 
alistične republike Slovenije kot zainteresiran zbor. 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev 
je veliko. Besedo ima tovariš Alojz Rogina, delegat iz občine Domžale. Prosim! 

Alojz Rogina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Domžale in skupina delegatov sta ob- 
ravnavali osnutek zakona in predlagata tele pripombe: 

Določba 2. odstavka 3. člena zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 
naj bo ekvivalentno upoštevana tudi v zakonu o osnovni šoli, da bo tako us- 
trezno opredeljena kontinuiteta vzgoje, varstva in izobraževanja otrok od pred- 
šolskega obdobja dalje. 

V 4. poglavju zakona o osnovni šoli ni opredeljeno, kaj bo šola dolžna 
opraviti, da bo zgodnejše vključevanje otrok v šolo vsebinsko in metodično 
prilagodila tej starosti otrok. Sole je potrebno zavezati, da prilagodijo program 
in metodo dela mlajšim otrokom. Menimo, da sedanji program ne ustreza. 
Pri odločanju o zrelosti otrok pred vstopom v šolo ima pomembno vlogo uči- 
telj oziroma vzgojitelj, ki vodi otroka med pripravo na šolo. Menimo, da mora 
biti za to primerno usposobljen. 

Preveriti je potrebno, v kateri interesni skupnosti se bo opravljala men- 
java dela za pripravo na šolo. Zdaj sta predvideni samoupravna interesna 
skupnost za izobraževanje-in skupnost otroškega varstva. Menimo, da naj pre- 
vzame to skupnost otroškega varstva in ne obe. 

Zakon naj bi v okviru usmerjenega izobraževanja nakazal tudi možnosti 
konkretnega usposabljanja za poklic varuhinje s pridobitvijo kvalifikacije. 
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Predlagamo povezavo z delavskimi univerzami za posebno izobraževanje. Gle- 
de na potrebe v Domžalah bi ustanovili oddelek vzgojiteljske šole za pridobi- 
tev izobrazbe varuhinje. Predlog je vezan tudi na zakon o vzgoji in varstvu 
ter naj se posreduje tudi Zvezi skupnosti otroškega varstva SRS. 

Za malo šolo naj bo predvidena tesna povezanost med občinsko izobraže- 
valno skupnostjo in skupnostmi otroškega varstva. Predvsem je potrebno upo- 
števati odnos v svobodni menjavi dela med izvajalci. Zakon je treba s tem 
dopolniti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Jože Slatinšek 
iz Velenja! 

Jože Slatinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Naša delegacija je zbrala pripombe k osnutku zakona o osnovni šoli, ki 
so jih posredovale vse temeljne organizacije in osnovne šole v občini. Ker 
je pripomb precej, jih predlagamo pismeno. Ker so to pripombe pedagoških 
praktikov, apeliramo na predlagatelja, da jih pri oblikovanju predloga zakona 
o osnovni šoli upošteva. 

Naša delegacija poudarja naslednje: 
1. Zakon o osnovni šoli, to je zakon, ki rešuje za socialistično družbo tako 

kočljivo vprašanje, kot je vzgoja in izobraževanje mlade generacije, ne sme 
dopuščati nobenih dilem, ampak mora biti dovolj konkreten in precizen. 

2. Normativi ne smejo biti odraz sedanjega stanja v šolstvu ter pomanj- 
kanja kadrov, prostora itd., ampak morajo biti postavljeni tako, da bodo od- 
govarjali vsem komponentam sodobne vzgoje in izobraževanja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! V stališčih in predlogih, ki 
smo jih dobili od Sveta za vzgojo in izobraževanje Predsedstva Republiške 
konference S2DL je rečeno, da se bo del razprave še nadaljeval in boste 
imeli še do septembra možnost posredovati pripombe. 

Tovariš Milan Lupše iz Celja ima besedo! 

Milan Lupše : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K osnutku zakona o osnovni šoli predlagamo naslednje pripombe: 

V 2. členu podpiramo uvedbo obvezno organizirane priprave otrok za vstop 
v osnovno šolo, in sicer naj bi bila ta priprava celoletna, ker bo le tako učin- 
kovito prispevala k izravnavanju vzgojno-izobraževalnih možnosti vseh otrok 
pred vstopom v šolo ter omogočala zgodnejši vpis v osnovno šolo. 

K 21. členu: V skladu s sprejetim zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela uporabniki in izvajalci zagotavljajo dejavnost osnovnih šol tudi 
s svobodno menjavo dela po krajevnih skupnostih in ne le v krajevnih skup- 
nostih. 

K 24. členu: Opredelitev zagotovljenega programa s sklicevanjem na štiri 
druge člene ni najbolj ustrezna, zato naj predlagatelj zakona te člene ustrez- 
neje oblikuje. 

V 35. členu predlagamo, da se varianta črta. 
V 51. členu podpiramo nakazano varianto, da število učencev v oddelku 

ne more biti večje kot 32. 
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K 52. členu: Razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela in trajanje po- 
čitnic v šolskem letu naj bi določal Republiški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

K 54. členu: Menimo, da mora zakon dopustiti možnost, da lahko v 5. 
razredu opravlja vzgojno-izobraževalno delo tudi učitelj razrednega pouka. 
Glede na celodnevno organizacijo dela pa naj se sprejme tudi variantni do- 
datek. 

K 65. členu: Učenec naj bi se že. v 1. razredu privadil tudi na ocenjevanje, 
zato predlagamo, da se varianta sprejme ter da uč.itelj učenca prvega raz- 
reda ob koncu pouka v šolskem letu tudi oceni. 

K 66. členu: Manjka določilo o sestavi komisije za preverjanje učenče- 
vega znanja. 

K 67. členu: Glede na opredelitev, da naj bi bil učenec ob koncu 1. raz- 
reda ocenjen, se varianta črta. 

K 69. členu: Ker se v skupnih izobrazbenih osnovah usmerjenega izobra- 
ževanja predvideva tudi tuji jezik, je bolj smiselno, da se zadnji odstavek te- 
ga člena črta. 

K 106. členu: Predlagatelj zakona naj bi pri določanju pripravniške dobe 
na osnovi 39. člena zakona o delovnih razmerjih upošteval tudi možnost, da se 
pripravniška doba skrajša, če je učitelj-pripravnik pri opravljanju delovnih 
nalog posebno uspešen. Postavlja se tudi vprašanje, kako na šoli praktično 
omogočiti pripravniku ustrezno delo. 

K 115. členu: Ižvršni odbor se ne strinja z načeli razporeditve delovnega 
časa učitelja, saj bi povečano obremenjevanje učitelja z neposrednim vzgojno- 
izobraževalnim delom imelo vrsto negativnih posledic. Zato naj bi ostala učna 
obveznost enaka kot doslej. Zakon naj bi tudi precizneje razčlenil 42-urni 
tednik. 

K 116: členu: Glede na to, da je v osnovnih šolah še precej učiteljev, ki ne 
izpolnjujejo z zakonom določenih pogojev za opravljanje vzgojno-izobraže- 
valnega dela (v celjski občini je bilo v šolskem letu 1977/78 še 35 takih učiteljev 
ali 10,6 %), ostaja odprto vprašanje posledic uresničitve določil tega člena. 

V 123. členu predlagamo, da se varianta črta. 
K 131. členu: Ker osnovne šole z manj kot 30 delavci o skladu s 490. čle- 

nom zakona o združenem delu ne oblikujejo sveta šole, bi bilo prav, da predla- 
gatelj posebej opozori na to, da je potrebno v takem primeru zagotoviti odlo- 
čanje staršev in uporabnikov v razširjenem zboru delavcev. 

V 140. členu predlagamo, da se varianta črta, kar je v skladu s 142. čle- 
nom, ki opredeljuje ravnatelja predvsem kot pedagoškega vodjo. 

K 152. členu: V zvezi s prekrškom iz 4. alinee se postavlja vprašanje, 
kako naj šole ravnajo v primeru, če nihče od prijavljenih kandidatov ne iz- 
polnjuje pogojev, vendar bi bila zaposlitev neogibna zaradi nemotenega oprav- 
ljanja del oziroma nalog. Zakon o delovnih razmerjih v takem primeru do- 
pušča sklenitev delovnega razmerja za določen ča$. 

K 159. členu: Osnovne šole naj bi prilagodile svojo organiziranost in delo 
določbam novega zakona najpozneje do začetka šolskega leta 1980/1981, pri 
čemer mora Republiški komite za vzgojo in izobraževanje pravočasno izdati 
potrebne izvršilne predpise. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Zlata Strel iz občine Laško ima 
besedo! 
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Zlata Strel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da osnutek prinaša pozitivne novosti, 
da pa bi bilo potrebno v večji meri zagotoviti enake možnosti razvoja, posebno 
pa zagotoviti enake kvalitete učnovzgojnih programov. Le-ti naj ne bi bili 
odvisni od moči posamezne občine. Predlagano je tudi bilo, naj bi se omogočilo 
učencem, ki že osmo ali deveto leto obiskujejo sedmi razred in imajo v tem 
razredu negativno oceno, opravljati popravni izpit, da bi tako lahko zaklju- 
čili razred brez negativne ocene. 

O variantnih predlogih smo se opredelili pimeno. Poudarjamo le, da glede 
normativov predlagamo, da se le-ti še znižajo, in sicer naj bo število učencev 
v oddelku 28, v kombiniranem oddelku pa ne več kot 20. 

Delegati so se načelno strinjali z besedilom 75. člena, vendar pa imajo 
pomislek glede organizacije in možnosti prehoda na zgodnejše vključevanje 
otrok v šolo. To je pogojeno z dodatnimi obremenitvami in bi bilo prav, da se 
to še podrobneje prouči. 

V 106. členu je potrebno proučiti, ali je učitelj resnično pripravnik v 
takšnem obsegu kot določa zakon o pripravništvu, saj popolnoma samostoj- 
no opravlja svoje delo. 

V 115. členu, kjer se govori o polletnih in letnih pripravah, naj se k 
predzadnjemu odstavku doda, da to opravljajo učitelji, ko imajo učenci po- 
čitnice. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Tone Kraševec, delegat iz Cer- 
knice ima besedo! 

Tone Kraševec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predlagamo naslednje pripombe: 

K 13. členu: Menimo, da formulacija v 2. odstavku obeta neenotnost pri 
izvajanju učno-vzgojnega programa in omogoča nadaljnje poglabljanje soci- 
alnih razlik med posameznimi občinami, med šolami in celo med učenci po- 
samezne šole. Ce smo dosegli, da ima vsak delavec v združenem delu zago- 
tovljeno malico, je prav, da takšno pravico zagotovimo tudi razvijajoči se ge- 
neraciji. Zato menimo naj bi šolske malice, minimalno število ekskurzij, pred- 
pisani športni dnevi z obrambnim dnem in šola v naravi prešli v zagotov- 
ljeni program. Mislim, da se smiselno ujemajo s tem tudi predložena stališča 
Družbenopolitičnega zbora. 

K 27. členu: Izdelki učencev, ki jih oblikujejo učenci skupaj z učitelji, naj 
ne bodo pridobitniške narave, torej na tak način ne morejo prispevati sredstev 
v celotni prihodek šole. 

K 33. členu: Upoštevajoč učenčeve psihofizične zmogljivosti menimo, da je 
30 ur vzgojno-izobraževalnega dela preveč, saj so učenci poleg tega obre- 
menjeni še z dodatnim in dopolnilnim poukom, z interesnimi dejavnostmi, raz- 
rednimi urami in sestanki ter z domačim delom za šolo. 

K 35. členu: Imamo iste pripombe kot Celje, zato jih ne bom navajal. 
K 51. členu: glede na zahtevnost učnovzgojnih smotrov, ki jih osnutek 

zakona opredeljuje v 4. členu, podpiramo varianto. 
K 54. členu: Opredelili smo se za drugi odstavek in variantni dodatek. 
V 65. in 67. členu podpiramo varianti. 
25 
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K 69. členu menimo, da je osnovno besedilo tega člena ustrezno. Učencem, 
ki morebiti ne bi nadaljevali šolanja, je tako omogočeno, da brez ocene iz 
tujega jezika uspešno končajo osnovno šolanje. 

K 115. členu: Po možnosti je treba jasneje določiti razporeditev vzgojno- 
izobraževalnega dela v okviru delovne obveznosti za delo v celodnevni os- 
novni šoli, podaljšanem bivanju in za posamezna predmetna področja. 

K 140. členu: Cas ije, da damo možnost delitvi dela na šolah. Pedagoški 
vodja mora biti učitelj, za vodenje upravno-gospodarskih nalog pa so pri- 
mernejši tudi drugi profili, kot so ekonomisti, pravniki, politologi, organiza- 
torji dela in drugi. 

K 152. členu imamo iste pripombe oziroma predloge kot Celje. 
K 154. členu predlagamo, da bi se še naprej opravljalo vzgojno-izobra- 

ževalno delo z učitelji, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev, a imajo ob uveljavitvi 
tega zakona najmanj 20 let pedagoškega dela. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Justina Krapež, 
delegatka iz Ajdovščine ima besedo! 

Justina Krapež: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
občine Ajdovščina predlaga k osnutku zakona o osnovni šoli nekatere dopol- 
nitve in predloge k posameznim členom: 

K 26. členu postavljamo vprašanje: kaj se šteje kot oprema učencev? 
(6. odstavek.) 

V 51. členu naj se upošteva varianta, torej naj bo v oddelku največ 32 
učencev, v kombiniranem oddelku pa največ 24 učencev. 

V 52. členu naj se varianta črta. 
V 65. členu naj se upošteva varianta. Ob koncu šolskega leta naj bo tudi 

v prvem razredu učenec ocenjevan. 
K 67. členu predlagamo, da bi se dodalo, da naj bi tudi učenci prvega 

razreda v izjemnih primerih razred ponavljali. Ce je učenec dve leti zapore- 
doma ocenjen iz istega predmeta negativno, naj tudi razred ponavlja. 

K 75. členu: Meja starosti za vstop v osnovno šolo naj ostane ista, kot 
je sedaj v zakonu, sicer pa bo potrebno prilagoditi učni program starostni 
stopnji. 

K 95. členu: Dodati je potrebno, da med šolske posvetovalne delavce spa- 
da tudi logoped. 

115. člen: Za 42-urni delovnik že sedaj zadošča 20-urna učna obveznost uči- 
teljev. Predlagamo črtanje petih ur drugega učno-vzgojnega, neposrednega dela 
z učenci. 

V 140. členu naj se upošteva varianta. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Nevenka Podobnik iz Idrije ima 
besedo! 

Nevenka Podobnik: Tovarišice in tovariši delegati! O osnutku 
zakona o osnovni šoli je bila v naši občini izvedena najširša razprava zato, da 
so se pripombe k osnutku in predvsem opredelitve glede variant strnile na 
zasedanju skupščine občine. Posameznih opredelitev glede variantnih predlo- 
gov ne bi ponavljala, ker so jih že povedali drugi in bom zato oddala pismeno 
gradivo. 
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Podrobneje pa bi spregovorila o dveh ali treh pripombah, in sicer najprej 
k 13. členu, ki naj konkretneje opredeli, kaj je obvezno in brezplačno in kaj je 
predmet samoupravnega sporazumevanja v posamezni občini, predvsem z vi- 
dika, da ne bi prišlo do neenakega položaja tistih občin, ki so ze tako vezane 
na solidarnost in vzajemnost pri zagotavljanju svojih programov. 

108. člen naj dopusti možnost, da je mentor pripravnika lahko tudi z druge 
šole, ne samo s tiste, v kateri pripravnik združuje delo, če mentorja v matični 
šoli ni mogoče zagotoviti. 

V zvezi s 152. členom, ki govori o sankcijah, če se sprejme učitelj ozi- 
roma strokovni delavec, ki ne izpolnjuje pogojev, določenim s tem zakonom, 
naj se opredeli, da to velja samo, če se v tako delovno razmerje sprejme za 
nedoločen delovni čas, medtem ko naj se pri sklenitvi delovnega razmerja za 
določen čas smiselno uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih. 

In še ena splošna pripomba. Zakon naj tudi glede na problematiko opre- 
deli način pridobivanja, planiranja in štipendiranja kadra za potrebe osnovne 
šole v okviru samoupravne interesne skupnosti za področje vzgoje in izobra- 
ževanja pedagoških delavcev. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Janez Dragoš iz Črnomlja, prosim! 

Janez Dragoš: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov na- 
čeloma podpira osnutek zakona v predloženi obliki. V zvezi z 18. členom za- 
kona so bila izražena mnenja, da je treba opredeliti tudi, po kakšnem progra- 
mu poteka vzgoja in izobraževanje tistih otrok z motnjami v duševnem in te- 
lesnem razvoju, ki ostanejo v osnovni šoli. 

Glede 51. člena imamo tako stališče kot Cerknica. 
V 52. členu podpiramo varianto, ki določa, da razporeditev vzgojno-izobra- 

ževalnega dela določa Republiški komite za vzgojo in izobraževanje. 
K 65. in 67. členu imamo tako stališče kot Ajdovščina, zaradi tega ga ne 

bom ponovil. 
69. člen dopušča možnost, da učenec naredi osemletko, čeprav ni ocenjen 

iz tujega jezika. Menimo, da je treba to vprašanje obravnavati in urediti z 
zakonom o usmerjenem izobraževanju oziroma s programi usmerjenega izo- 
braževanja. 

Glede samoupravne organiziranosti osnovnih šol, to je zlasti v 118. členu, 
menimo, da bi bilo treba navesti tudi druge oblike organiziranja, kot jih do- 
pušča zakon o združenem delu. Delovanje skupnosti ocenjujemo kot uspešno, 
saj je veliko nalog, ki so skupne vsem šolam in so skupnosti to poenotile ozi- 
roma uskladile. 

V zvezi z izdajanjem potrdil o obiskovanju osnovne šole v 149. členu me- 
nimo, da naj bi zakon pooblastil osnovne šole, da izdajajo takšna potrdila in 
ne upravni organ. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Ciril Plut, delegat iz občine Krško 
ima besedo! 

Ciril Plut: Zbori Skupščine so na seji dne 22. 6. 1979 ob zaključku 
javne razprave obravnavali osnutek zakona v osnovni šoli. Zakon v njegovi 
zasnovi in v načelni opredelitvi temeljnih členov podpirajo ter sprejemajo na- 
slednja stališča in predloge: 

25* 
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1. Zbori dajejo popolno podporo uvedbi obvezne enoletne organizirane pri- 
prave za osnovno šolo, ki hkrati pomeni tudi uresničevanje družbenih doku- 
mentov, ki predvidevajo postopen prihod na zgodnejše in še bolj organizirano 
vključevanje v osnovno šolo. 

2. Glede na predvidene spremembe funkcije in vloge strokovnega sveta 
kot posebnega družbenega organa podpiramo osnovno besedilo 35. člena osnut- 
ka, zato naj se varianta tega člena črta. 

3. Verjetno bo še precej razprave o predlogu za zmanjšanje števila učen- 
cev od 36 na 32. Zaradi zmanjšanega števila učencev v oddelku bi morali v So- 
cialistični republiki Sloveniji po predvidevanjih odpreti skoraj 300 novih od- 
delkov in bi potrebovali najmanj toliko prosvetnih delavcev. Zato je treba 
upoštevati tudi prostorske in kadrovske težave. Ker pa je vsebinska zasnova 
zakona v ustvarjanju pogojev za višji kvalitetni razvoj osnovnega šolstva, pred- 
lagamo, da se v 51. členu sprejme varianta, torej 32 učencev v oddelku z do- 
datkom, da se prehod na uporabo tega števila izvede postopoma, v okviru 
danih možnosti, vendar ne pozneje kot do konca leta 1985. 

4. Razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela med šolskim letom ni samo 
občutljivo vprašanje uporabnikov, temveč je vezana tudi na specifičnost okolja, 
vključno z združenim delom. Zato predlagamo, da se varianta k 52. členu črta in 
da razpored dela v šolskem letu določi šola v soglasju z občinsko skupščino. 

5. Predlagamo, da se sprejme variantni dodatek v 54. členu, po katerem 
lahko od 1. do 4. razreda učijo tudi predmetni učitelji likovne in glasbene vzgo- 
je, kar se ponekod v praksi že izvaja, zlasti na manjših šolah, posebej pa v 
celodnevnih osnovnih šolah. 

6. Glede določbe 65. člena je praksa pokazala, da je opustitev ocenjevanja 
učencev v prvem polletju prvega razreda otrokom olajšala vključitev v ritem 
dela. Zato podpiramo varianto tega člena, da učence tudi ob koncu prvega raz- 
reda ne bi ocenjevali. 

7. V celoti podpiramo 79. člen, ker ne bi bilo življenjsko, če bi učenec ob 
zaključku 8. razreda zaradi negativne ocene iz tujega jezika moral ponavljati 
razred, če popravnega izpita ne bi opravil. Upoštevati moramo tudi to, da se 
velik del učencev 8. razreda odloči za poklicno izobraževanje, kjer znanje 
tujega jezika ni potrebno. Obenem pa predlagamo, da se prouči program us- 
merjenega izobraževanja in ugotovi, ali je res nujno, da je tuji jezik za vse 
učence srednjih šol potreben že v 1. letniku. 

8. V 129. členu je po našem mnenju treba določneje opredeliti in razme- 
jiti pristojnosti posameznih nosilcev samoupravnih pravic ter njihove med- 
sebojne odnose. 

9. V 140. členu se opredeljujemo za varianto, ker le-ta daje možnosti 
širšega izbora za ravnatelja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Franc Štrakl iz občine 
Ljutomer ima besedo! 

Franc Strakl: Glede variant bom oddal opredelitev pismeno. V 
občinah razmišljamo različno. Glede 13. člena se sklicujem tudi jaz na mnenje 
naše občinske skupščine, ki je strnila javno razpravo, da bi bilo treba glede 
zagotovljenega programa, ki je osnova tudi za solidarnost, kljub pozitivnim 
učinkom, ki smo jih doslej dosegli, v novem sistemu financiranja vendarle 
ugotoviti, da pomeni to vse večji razkorak v procesu sicer nujnega, postopnega 
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izenačevanja celotnega obsega vzgojno-izobraževalnega dela v vseh slovenskih 
občinah. 

Čeprav se ob tem povečuje udeležba združenega dela in tudi večajo pri- 
spevki staršev, ni mogoče zagotoviti uresničevanja celotnega izobraževalnega 
programa, kot ga predpisuje pedagoški program. Mlajša generacija v teh oko- 
ljih je tako postavljena v neenak položaj in se ji zmanjšujejo možnosti za 
uspešno vključevanje v delo oziroma nadaljnji študij. Zato predlagamo, da se 
zagotovljeni program v 13. členu bolj konkretno opredeli. 

Hkrati predlagam pripombo k 155. členu, kjer menimo, da je oprostitev 
oziroma pogoj 8-letne prakse, ki lahko nadomesti višjo šolo, treba povezati 
z delovno dobo. Ta pogoj bi bil sprejemljiv sicer za starejše pedagoške de- 
lavce. Za mlajše, s krajšo delovno dobo, bi bilo potrebno vztrajati, da si pri- 
dobijo ustrezno znanje. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Hinko Zolnir iz Slovenske Bistrice 
ima besedo! 

Hinko Žolnir: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Predlagamo, da se 26. člen dopolni v predzadnji alinei z besedilom »var- 
stvo vozačev«. 

V 84. členu naj se v 2. odstavku doda »in neprimernim vedenjem«. 
V 155. členu predlagamo, da delovna obveznost znaša 42 ur tedensko, od 

tega 24 ur in ne 25 za neposredno delo z učenci, 12 ur za priprave in popravke 
učenčevih izdelkov, 3,5 za drugo delo ter 2,5 ure za odmor. Zato naj se ustrezno 
popravi tretja alinea. 

K 23. členu menimo, da morajo prostori in oprema ustrezati normativom, 
ki jih sprejme Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, zato bi kazalo upo- 
števati besedilo v varianti tega člena. 

V 152. členu menimo, da predzadnja alinea ni v skladu s 27. členom za- 
kona o delovnih razmerjih. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Florjana Mušič iz Nove Gorice, 
prosim! 

Florjana Mušič: Tovariši in tovarišice delegati! Veliko pripomb je 
bilo izrečenih, vendar smo v Novi Gorici na zelo široki razpravi tako v učitelj- 
skih zborih kot v svetih staršev predlagali še nekatere pripombe. 

K 13. členu: Menimo, da bi bilo treba tudi učbenike vključiti v zagotov- 
ljeni program ter jih financirati, ker imamo že doslej sklade učbenikov na 
šolah. 

K 25. členu: Spremljajoči predpisi naj natančno opredelijo, kaj je priča- 
kovana kvaliteta, kdo bo ugotavljal in kakšne bodo finančne posledice oziroma 
kakšen bo časovni interval dodeljevanja sredstev za kvaliteto dela. 

K 32. členu naj se doda, da naj učni načrt osnovne šole vsebuje vsebinska 
in metodična navodila tudi za izvajanje rednega pouka, ne samo za izvajanje 
dodatnega in dopolnilnega pouka. 

K 48. členu: Šola mora imeti šolsko svetovalno službo, ne pa, da jo lahko 
ima. Treba bi bilo določiti, na kolikšno število učencev jo ima. Predlagamo, 
da bi na 600 do 800 učencev šola morala imeti svetovalno službo. 
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Drugi odstavek 56. člena nalaga šolam prevelike obveznosti, ker ne upo- 
števa različnih možnosti za organizacijo fakultativnega pouka materinega je- 
zika za učence, ki prihajajo iz drugih republik in pokrajin. Predlagamo do- 
datek k drugemu odstavku, ki naj se glasi »v dogovoru s starši«, oziroma naj 
se določi normativ. 

K 65., 67. in 69. členu predlagamo enake pripombe kot ostali, s tem, da bi 
pri 69. členu dodali v 5. odstavku še komisijo za sprejem, ki bo imela možnost 
napotiti otroka na posebno strokovno obravnavo oziroma na komisijo za raz- 
vrščanje. 

V 76. členu naj se popravi 3. odstavek tako, da se beseda »tri« zamenja 
z »dva«. Komisija naj bi ocenjevala eventualno zrelost za osnovno šolo po 
končani mali šoli in čim bliže začetku šolskega leta, da bi bile ugotovitve čim- 
bolj objektivne. 

K 111. in 115. členu postavljamo vprašanje, ali so v teh členih zajete tudi 
obveznosti Ln odgovornosti vzgojiteljev v domovih za osnovnošolce. Predlagamo, 
naj bi ta določila veljala tudi zanje. 

K 131. členu: Praksa je pokazala, da je tudi na osnovnih šolah potreben 
organ upravljanja, ki odloča v imenu delavcev šole. Predlagamo, da bi bila to 
delegacija delavcev šole v svetu šole, ki bi lahko samostojno reševala vpra- 
šanja s področja delovnih razmerij in nagrajevanja delavcev, skratka pojavila 
bi se v vlogi delavskega sveta. 

K 145. členu: V prvem odstavku naj se dodajo še besede »razredni učiteljski 
zbor« in »pedagoški svet«, ker to sedaj, vsaj na velikih šolah, že imamo. 

S posebnim členom bi morali opredeliti naloge pedagoškega sveta. Ta bi 
se namreč moral pojaviti kot strokovni kolegij, ki bi pod vodstvom ravnatelja 
reševal vsa pedagoška vprašanja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Marjan Skubic iz Lo- 
gatca ima besedo! 

Marjan Skubic (iz klopi): Tovarišica predsednica! Oddajam pis- 
mene pripombe, ki so skoraj identične s tistimi, ki jih je predlagal delegat iz 
Cerknice. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Marica Mrzel iz Litije ima 
besedo! 

Marica Mrzel: Naša delegacija je k osnutku zakona o osnovni šoli 
sprejela pripombe in stališča organov izobraževalne skupnosti. 

K 26. členu pripominja, da naj bi se opredelili, ali bodo imeli vzgojni pro- 
gram za šolsko ali koledarsko leto. Sprejemljivejše bi bilo koledarsko leto, 
glede na planiranje, ker se navadno planira ali za eno leto ali za srednjeročno 
obdobje. 

V 13. členu naj bi ostala varianta. Torej naj se prispeva tudi za ekskurzije, 
športne dneve in drugo. 

V 35. členu naj se upošteva variantni predlog, v 51. členu ravno tako, torej 
32 učencev. 

V 52. členu variantni predlog ne pride v poštev. 
V 54. členu je sprejemljiva varianta. 
V 55. členu naj dodatni pouk ne bi bil obvezen za učence. 
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V 65. členu naj se sprejme varianta, ravno tako v 67. členu. 
V 69. členu naj se variantni odstavek črta. 
V 106. členu je status učitelja pripravnika vprašljiv in bi ga bilo treba 

točneje opredeliti. 
V 115. členu naj zakon točno opredeli, katere delovne naloge so v 42-urni 

delovni obveznosti učitelja, koliko je v njem učiteljeva učna obveznost in ko- 
liko je drugega učno vzgojnega dela. 

V 123. členu varianta ni sprejemljiva. 
Pri 140. členu se delegacija opredeljuje za variantni predlog. 
Med nalogami ravnatelja bi morala biti v 142. členu tudi obveznost oprav- 

ljanja pedagoškega dela v razredu. 
V 154. členu predlagamo 20 let delovne dobe, ne 25. 
V 159. členu naj rok za prilagoditev organizacije in dela določbam tega 

zakona ne bi bil krajši od enega leta. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Slava Pirnar iz 
Trbovelj! 

Slava Pirnar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
delegiranje delegatov za Zbor občin iz Trbovelj je 18. 6. 1970 obravnavala tudi 
osnutek zakona o osnovni šoli in ugotovila, da bi bilo potrebno javno razpravo 
še podaljšati, ker je bilo za razpravo premalo časa. Delegati, ki so pred mano 
že razpravljali, so se odločili za podobne variante, kot se je tudi naša delegacija, 
in sicer: 

V 35. členu naj se določi, da učbenike in učila potrjuje strokovni svet, 98. 
člen pa naj opredeli minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati občani in 
delavci organizacij združenega dela za opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela v osnovni šoli (to je zunanji sodelavci), saj le-ti, kljub bogatim izkušnjam 
in znanju lahko v določenih elementih svojega dela negativno vplivajo na 
vzgojno-izobraževalno delo ter s tem tudi ovirajo delo pedagoških delavcev. 

V 115. členu naj se v okviru delovne obveznosti opredeli največ 24 ur 
konkretnega dela, ker je 25 ur previsoka obveznost. Enako' stališče imamo v 
zvezi z 51. členom. Praksa dokazuje, da je pouk lahko uspešen in da se lahko 
uvajajo sodobnejše metode in oblike dela le, če je v oddelku manjše število 
učencev, vsekakor ne več kot 32. Vendar pa je treba opredeliti zgornjo mejo, 
kdaj se lahko oblikujeta dva oddelka, oziroma spodnjo mejo, koliko učencev 
mora biti v oddelku, da je lahko priznan kot oddelek. 

Glede ostalega podpiramo prejšnje razpravljalce. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovarišica Alenka Bo- 
najo iz Žalca! 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša delegacija meni, da je treba v osnutku zakona o osnovni šoli v 35. 
členu črtati varianto in sprejeti besedilo brez variantnega predloga. 

Glede določil 51., 52. in 54. člena se strinjamo z mnenjem dosedanjih raz- 
pravljalcev. 

V 65. členu je potrebno varianto črtati. 
V 67. členu pa naj se, v zvezi z varianto k 65. členu, črta tudi variantni do- 

datek k temu členu. 
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K 69. členu predlagamo, da se črta zadnji odstavek, ki določa, da učenci 
8. razreda uspešno končajo osnovno šolo tudi, če so negativno ocenjeni iz tu- 
jega jezika. 

Pripombe k 106., 115., 123. in 140. členu so enake kot v dosedanjih raz- 
pravah. 

Pripomba je bila dana tudi k 155. členu, ki določa, da učitelji, ki poučujejo 
predmete, za katere niso usposobljeni, pa so končali učiteljišče ali katero izmed 
drugih šol za izobraževanje učiteljev, lahko še naprej poučujejo te predmete, 
če so jih do uveljavitve tega zakona poučevali najmanj 8 let. Menimo, da je ta 
doba prekratka in da bi bilo tudi za te delavce treba uveljaviti podobna do- 
ločila kot v 154. členu, to je, da ob uveljavitvi tega zakona poučujejo dolo- 
čene predmete najmanj 25 let. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Marjana Žogan iz Sma- 
rij, prosim! 

Marjana Žogan: Imam pismene pripombe, ki jih bom samo oddala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Jože Manfreda iz Tolmina 
ima besedo! 

Jože Manfreda: Tovarišice delegatke in tovariši delegati! Podpiramo 
stališča, izrečena v dosedanji razpravi, ker so enaka mnenjem in predlogom, ki 
jih ima tudi naša delegacija. 

Dodal bi kvečjemu pripombo k 82. členu, ki govori o zagotovljenem brez- 
plačnem prevozu otrok. Naš predlog je, da kriterij ne bi bil od 4 km naprej, 
ampak od 2 km. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Poprej sem že rekla, da se je Svet za vzgojo in izobraževanje pri Re- 
publiški konferenci SZDL odločil, da bo nadaljeval z javno razpravo o zakon- 
skem osnutku. Na ta način bi bilo nam in predlagatelju pomagano, da razčisti 
še nekatera odprta vprašanja in različne poglede na stvari. Bi morda kdo od 
delegatov želel še kaj dodati? Prosim, besedo ima Franc Bastardi, delegat ob- 
čine Sevnica! 

Franc Bastardi: Tovarišice in tovariši delegati! Dal bi samo nekaj 
pripomb, ki doslej niso bile omenjene. Zlasti v zvezi z določili 51. člena bi 
poudaril, da podpiramo predlog občine Krško, da naj bi se v določenem pre- 
hodnem obdobju izvedel prehod na 32 učencev v oddelku. 

V 63. členu predlagamo spremembo, tako da se beseda »vedenje« nado- 
mesti z besedo »vzgojenost«, kar je v skladu s prvim odstavkom 62. člena. 

V 65. členu naj se varianta črta in torej na koncu prvega razreda ocenje- 
vanje ostane. 

V* 67. členu naj se varianta crta in doda določba, da o učenčevem ponav- 
ljanju odloči učiteljski zbor po končanem dopolnilnem pouku, pri čemer je miš- 
ljen dopolnilni pouk med počitnicami. 

V 74. členu naj se doda besede »pred koncem septembra«, to se pravi naj- 
pozneje v septembru. 
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V 79. členu predlagamo, da se vpisovanje učencev na določeno osnovno 
šolo določi z republiškim predpisom. 

V 81. členu naj se v zvezi z oprostitvijo učencev določenega pouka na 
podlagi zdravniških potrdil črta zadnji stavek, v katerem piše, da o tem odloča 
učiteljski zbor. 

V zvezi z določbami 107. člena o poteku in vsebini pripravništva ter vse- 
bini in postopku opravljanja strokovnih izpitov predlagamo, da naj bi izvršilne 
predpise Republiški komite za vzgojo in izobraževanje dal v obravnavo zdaj, 
ko je v razpravi osnutek zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Osnutek zakona o osnovni šoli se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije^ 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pred- 

loge Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poro- 
čilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe skupin delegatov na seji 
zbora ter priporočilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Predlagatelj naj upošteva tudi rezultate javne razprave, ki jo bo organi- 
zirala Republiška konferenca socialistične zveze Slovenije. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na poročilo o re- 
ševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človeko- 
vega okolja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1978. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Janeza Goršiča, pomočnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Janez Goršič! 

Janez Goršič: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice dele- 
gatke in tovariši delegati! Poročilo o reševanju problematike varstva dobrin 
in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1978 je 
bilo obravnavano na regionalnih posvetovanjih delegatov vseh občin v Svetu 
Republiške konference socialistične zveze delovnega ljudstva in drugje. Objav- 
ljeno je bilo tudi obširnejše in podrobnejše poročilo Republiškega komiteja za 
varstvo okolja. Splošna sodba je bila, da je potrebno objektivno in konkretno 
obravnavanje razmer v slehernem območju ali dejavnosti zaradi pripravljanja 
ustreznih razvojnih in sanacijskih programov ter zaradi dogovarjanja o novih 
srednjeročnih planih. Pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti se 
moramo v bodoče braniti nastajanja novih žarišč onesnaževanja in nevarnosti 
v okolju. Naše in svetovne izkušnje kažejo, da je za preprečevanje škodljivih 
pojavov primerno, učinkovito in ceneje reševati jih prej, kakor kasneje po- 
pravljati nesmotrne rešitve, zlasti še ker gre za zdravje in počutje ljudi ter 
vpliv na produktivnost. Tehnologija, ki ne onesnažuje okolja, pomeni navadno 
tudi kakovostnejšo dejavnost in izdelke. Obstoječa žarišča onesnaževanja je 
mogoče odstranjevati postopoma in z nadaljnjo modernizacijo in razvojem de- 
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javnosti. Odločno in hitreje je potrebno reševati tiste primere, ko sta nepo- 
sredno ogrožena zdravje in varnost ljudi. Zato si prizadevamo pomagati zdru- 
ženemu delu in drugim dejavnikom pri proučevanju razmer v okolju in samo- 
upravnem sporazumevanju ali dogovarjanju o sanacijskih in razvojnih progra- 
mih in planih. 

Zdaj že prihajamo v odločilno fazo neposrednega dogovarjanja o temeljih 
prihodnjih srednjeročnih planov. Naša prva skrb mora biti posvečena uveljav- 
ljanju vodilne vloge združenega dela pri preprečevanju nastajanja novih na- 
sprotij v okolju, zlasti pri skladnejšem razporejanju dejavnosti v prostoru, 
kakor tudi pri saniranju ostalih negativnih posledic dosedanjega razvoja. 

Ena osrednjih nalog v novem sistemu družbenega planiranja in pripravi 
novih srednjeročnih planov je široka družbena akcija za vključevanje vidika 
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v plane te- 
meljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in samoupravnih in- 
teresnih skupnosti ter plane družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem je v planih 
potrebno opredeliti sanacijske programe in jih vključiti v samoupravne spo- 
razume oziroma dogovore o temeljih planov. Za opredeljevanje planskih nalog 
pa je pomembno vključevanje družboslovnih, ekonomskih, naravoslovnih in 
tehničnih znanosti v proučevanje sprememb v okolju. 

Ko je Izvršni svet sprejel to poročilo, je hkrati določil svojim organom 
ustrezne naloge, zlasti glede opredeljevanja kakovostnih izhodišč za oprede- 
ljevanje varstvenih ukrepov v okolju in priporočil vsem družbenim dejav- 
nikom, da podobno ravnajo. Izvršni svet svoje naloge uresničuje po začrtanem 
programu. Priporočamo, da poročilo sprejmete hkrati s pobudami za nadaljnje 
razreševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot člo- 
vekovega okolja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poročilo je bilo objavljeno v 
oročevalcu št. 13. V istem Poročevalcu je bilo objavljeno tudi poročilo našega 

odbora za urbanizem, stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki 
je obravnaval to gradivo. Danes pa ste na klop dobili tudi zapis 7. seje Sveta 
za varstvo okolja pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze. 

Zeli morda poročevalec Odbora poročilo ustrezno dopolniti? (Ne želi.) Na 
podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni Zeli 
kdo besedo k tej točki dnevnega reda? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

•1. Zbor^ sprejema na znanje Poročilo o reševanju problematike varstva 
dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični repub- 
liki Sloveniji v letu 1978. 

2. Zbor ugotavlja, da so še vedno v celoti aktualna stališča, sklepi in pri- 
poročila za reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in vred- 
not človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji, ki so jih zbori Skup- 
ščine SR Slovenije sprejeli jeseni 1977. 

3. Zbor ugotavlja, da se tako stališče, sklepi in priporočila kot tudi po- 
samezni predpisi s področja varstva zraka, ravnanja z odpadki, varstva pred 
hrupom, ki naj omogočijo učinkovito varstvo človekovega okolja, prepočasi in 
ponekod sploh ne uresničujejo. Razlogi za to so tudi neveljaven sistem finan- 
ciranja, premajhna odgovornost samoupravnih organov in nedosledni inšpek- 
cijski nadzor, kakor tudi pomanjkanje izvedbenih predpisov ter preslabo vklju- 
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če van je strokovnih in znanstvenih organizacij v preprečevanje in odpravljanje 
posledic na tem področju. 

4. Da bi zagotovili ustrezno varstvo dobrin splošnega pomena in vrednot 
človekovega okolja, je potrebno varstvo okolja vključiti v družbene plane, 
kakor tudi v plane temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti. Zato je potrebno ob doslednjem uveljav- 
ljanju sistema planiranja in ob pripravi novih srednjeročnih planov s široko 
družbeno akcijo zagotoviti, da bodo sanacijski programi opredeljeni v planih 
za novo srednjeročno obdobje in da bodo ustrezno vključeni tudi v dogovore 
o temeljih planov. „ . 

5 Zbor podpira zaključke, ki jih v poročilu predlaga Izvrsni svet Skupšči- 
ne Socialistične republike Slovenije, in predlaga, da poročilo z oceno lastnih 
razmer obravnavajo občinske skupščine ob angažiranju celotne delegatske baze, 
če tega v občinah seveda še niso storili. Na tej podlagi bodo zagotovljeni po- 
goji za učinkovito vključevanje vseh dejavnikov v pripravo pomembnih pred- 
pisov s področja varstva okolja in dobrin splošnega pomena, kot so zakon o 
varstvu zraka, zakon o vodah, zakon o urbanističnem planiranju, zakon o 
varstvu naravne in kulturne dediščine itd. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da glasujemo. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Proti? (Nihče.) 
Vzdržan? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o naravni in kulturni dediščini. . 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Maver j a Jerkiča, namestnika republiške sekretarke 
za urbanizem, in tovariša Franca Zupana, samostojnega svetovalca v Repub- 
liškem komiteju za kulturo. v 

Želita predstavnika predlagatelja besedo? (Da.) Prosim, tovariš Franc Zu- 
pan ima besedo! 

Franc Zupan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Obsežnejša uvodna informacija o problematiki naravne in kulturne dediščine 
je bila v zborih Skupščine SR Slovenije podana pri obravnavi predlogov za 
izdajo zakona s področja naravne in kulturne dediščine, in sicer zakona o 
krajinskih parkih in naravnih rezervatih in spominskem parku Trebče-Ku- 
mrovec. Zato bom tokrat krajši. 

Na razpravah in odborih Skupščine SR Slovenije se je izoblikovalo mnen- 
je, da naj bi zakon o naravni in kulturni dediščini dajal zakonsko podlago tudi 
za navedene zakone, ki bi jih bilo mogoče obravnavati v obliki podzakonskih 
aktov. V razpravi so bila izražena tudi mnenja, da je potrebno določene re- 
šitve v zakonu o naravni in kulturni dediščini med drugim uskladiti tudi z za- 
konom o kulturnih skupnostih in z zakonom o sistemu družbenega planiranja 
ter z zakonom o urbanističnem planiranju, ki pa so, kot veste, še v različnih 
fazah sprejemanja. 

Delegati so v razpravah v odborih Skupščine SRS in v Skupščini Kulturne 
skupnosti Slovenije opozorili tudi na vrsto vprašanj, ki bi jih bilo treba še 
razrešiti, kot na primer podrobnejša obdelava družbenoekonomskih odnosov v 
zvezi z varstvom kulturnih spomenikov oziroma naravnih znamenitosti, nere- 
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šena vprašanja pri organizaciji varstvene službe in pojma varstvene orga- 
nizacije, kar je v tem osnutku sicer nakazano, vendar pa rešitve še niso dovolj 
jasne. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je kot predlagatelj osnutka zakona 
o naravni in kulturni dediščini upošteval predlog Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora in Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin ter ocenil, da vseh postavljenih vprašanj in 
dilem, od katerih nekatere tudi niso bile dovolj jasno opredeljene, ni mogoče 
razrešiti do seje tega zbora. Izvršni svet zato soglašla s predlogom odborov 
zborov Skupščine SR Slovenije, da se zakonski osnutek obravnava v skladu 
s 3. odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki določa, da 
pristojni zbori v primeru, če v načelu ne sprejmejo zakonskega osnutka, tega 
vrnejo predlagatelju in določijo s sklepom, v katerem pogledu je treba osnutek 
dopolniti ali spremeniti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona je bil ob- 
javljen v prilogi št. 4. Poročevalca. Obravnavali so ga: Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za narodnosti 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci Odbora in obeh komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Danes ste na klop prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki naj 

jih sprejme ta zbor na današnji seji, ki bo obravnaval akt v smislu 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, namreč tako, da pristojnima zboroma daje 
svoja stališča. Kot sem vam na začetku povedala, smo vam predložili tudi de- 
lovno zasnovo današnjega scenarijskega sklepa, tako da bi lažje sledili zaključ- 
ku obravnave. Zato prosim, da bi se v razpravi seveda opredelili tudi do tega 
predloga sklepa. Na osnovi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. 

Tovariš Milan Lupše, delegat iz Celja, ima besedo. Prosim! 

Milan Lupše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zelo kratek bom. Imeli bi samo pripombo, da bi bilo v zakonu potrebno učin- 
kovito opredeliti tudi financiranje tega področja. Znano je namreč, da je stanje 
na terenu izredno slabo in sam zakon brez ureditve financiranja ne bi izbolj- 
šal stanja na terenu. Zato predlagamo, da bi se financiranje rešilo na podoben 
način kot za vodno gospodarstvo, da bi se torej v te namene izločal določen 
procent narodnega dohodka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Vida Miklič iz Kranja 
ima besedo! 

V i d a Mi k 1 i č : Tovariši delegati in delegatke! Zakon o naravni in kul- 
turni dediščini pomeni po svoji zasnovi in namenu dokajšnjo novost v pri- 
merjavi z dosedanjim zakonskim urejanjem tega področja. Novost je pred- 
vsem v tem, da združuje varovanje naravne in kulturne dediščine, pri kul- 
turni dediščini pa združuje varovanje nepremičnih in premičnih kulturnih spo- 
menikov. Zakon tudi skuša postaviti to področje v okvire svobodne menjave 
dela in samoupravne interesne organiziranosti. 

Takoj je treba ugotoviti, da osnutek zakona vsem tem željam ni kos in da 
je v bistvu le nekoliko posodobljen zakon o spomeniškem varstvu. Kolikor to- 
liko ustrezno namreč obravnava le nepremične kulturne spomenike, narav- 
na dediščina je nepopolno in pomanjkljivo obravnavana z nekaj začetnimi čle- 
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ni, medtem ko je za premične kulturne spomenike večina določil osnutka 
zakona povsem neustrezna. Svobodna menjava dela je obdelana v 3. poglavju, 
vendar povsem neustrezno. Kot izvajalce predvideva samo zavode, in to očitno 
zavode za spomeniško varstvo. Predmet svobodne menjave dela, kot je pred- 
videno v 55. členu, pa je v bistvu dejavnost oziroma predmet poslovanja za- 
vodov za spomeniško varstvo. Kot možni izvajalci v procesu svobodne menjave 
dela so povsem izpuščeni takšni dejavniki, kot so muzeji, galerije, arhivi in 
knjižnice, katerih dejavnost je neposredno povezana z varstvom kulturne de- 
diščine, zlasti premičnih spomenikov. Enako so izpuščene vse organizacije, ki 
neposredno delujejo na področju varovanja naravnih znamenitosti — gozdar- 
ske, lovske, vodnogospodarske in tako dalje. Menimo, da samoupravna interes- 
na organiziranost brez teh izvajalcev ni možna. 

V 9. členu je določilo, da se ustanovi za to področje posebna kulturna 
skupnost. To določilo je preuranjeno, saj zakon o kulturnih skupnostih, ki bo 
določal pogoje za ustanavljanje posebnih skupnosti, še ni sprejet. Poleg tega pa 
tako široko področje, kot je zajeto v zakonu o varstvu naravne in kulturne 
dediščine, vsaj v enem delu, to je glede naravne dediščine, presega kulturno 
področje. Samoupravno organiziranje izvajalcev, kot je obdelano v 4. poglavju, 
je v bistvu povzetek statusa Zavoda za spomeniško varstvo in je za potrebe 
in namene tega zakona povsem neustrezno. Tudi sicer je osnutek najbolj do- 
delan v tistih delih, ki se nanašajo na upravne postopke in pooblastila Zavoda 
za spomeniško varstvo, torej le za nepremične spomenike, medtem ko za novo 
priključena področja varstva naravne dediščine in varstva premičnih spome- 
nikov ne ustreza. 

Tudi opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov v 14. in 18. členu je 
pomanjkljiva. Tako so prav gotovo arheološki spomeniki vse prej kot le zem- 
ljišča v naseljih ali pokrajini, na katerih so materialni sledovi človeškega de- 
lovanja, namenjeni za znanstveno proučevanje, kakor jih opredeljuje osnutek v 
16. členu. O obstoju več kategorij spomenikov — nacionalni, regionalni, občin- 
ski, zvemo v osnutku le posredno iz zadnjega odstavka 17. in 18. člena, ko je 
govora o izdajanju akta o zavarovanju, čeprav bi takšna delitev, če je potreb- 
na, morala biti predmet posebne in nedvoumne določbe v posebnem členu. Zato 
tudi nejasnost, ko 17. člen na primer hkrati določa v prvem in drugem od- 
stavku, da za naravne znamenitosti iz 15. člena izda akt o zavarovanju ob- 
činska skupščina, v tretjem odstavku pa, da zanje izda takšen akt Skupščine 
SR Slovenije. 

Iz navedenega je mogoče povzeti, da gre za velike pomanjkljivosti osnutka 
zakona in ne samo za drobne spodrsljaje. Če upoštevamo še mnenje odbora za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, da je besedilo zakona 
neusklađeno s sistemskimi zakoni, zlasti z zakonom o združenem delu, z zako- 
nom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, z osnutkom zakona o kulturnih 
skupnostih itd., to je z zakoni, na katerih temelji naša družbenopolitična ure- 
ditev, potem je težko verjeti, da ta osnutek lahko brez temeljite predelave in 
dodelave služi za pripravo zakonskega predloga. 

Predložene pripombe, predloge in stališča so bila oblikovana na skupni 
seji skupin delegatov iz občine Kranj s predlogom, da naj jih predlagatelj upo- 
števa pri oblikovanju predloga zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marjana 
Zogan iz Smarij pri Jelšah! 
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Marjana Zogan : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov za Zbor občin je sklenila posredovati predla- 
gatelju naslednje pripombe: 

V 15. členu naj se natančneje opredeli termin »premična naravna zname- 
nitost«, v 19. členu pa naj se z aktom o zavarovanju določijo poleg imena, lege, 
obsega, pogojev, načina uporabe in prepovedi ter drugih tovrstnih ukrepov še 
posebni ukrepi za zavarovanje naravnih in kulturnih spomenikov v izrednih 
razmerah in v vojnem stanju. V poglavju »Stroški vzdrževanja naravnih zna- 
menitosti in kulturnih spomenikov« je potrebno med pristojnosti kulturnih 
skupnosti oziroma posebnih kulturnih skupnosti vključiti tudi naravno dediš- 
čino, opredeliti pa je treba tudi solidarnost. 

Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini naj poleg zavodov za spo- 
meniško varstvo opredeli kot izvajalce tudi druge varstvene organizacije, kot, 
so npr. muzeji, galerije in arhivi. Določneje je treba opredeliti tudi uporabnike 
in izvajalce v posebnih kulturnih skupnostih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Franc Novak 
iz Ormoža. 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina predlaga, da se pri 41. členu sprejme osnovno besedilo člena in 
ne varianta. Nadalje, če po tretjem odstavku 17. člena izda akt o zavarovanju 
Skupščina SR Slovenije, je pravilneje, da dovoljenje za raziskovanje izdata 
pristojna republiška upravna organa. Menimo tudi, da bi moralo biti financi- 
ranje raziskav arheoloških spomenikov na stavbnih ali drugih zemljiščih ure- 
jeno z zakonom, saj le-ti sodijo med pomembnejše kulturne spomenike. Pred- 
lagamo, da se to vprašanje uredi z zakonom o naravni in kulturni dediščini in 
ne z zakonom o kulturnih skupnostih. Arheološki spomeniki niso pomembni 
samo za občinsko kulturno skupnost, temveč so pomembni za narod in na- 
rodnosti Slovenije oziroma imajo mednarodni pomen. Zato se arheološke raz- 
iskave ne more skrbeti samo občinska kulturna skupnost oziroma ne more 
biti v celoti breme investitorjev, ki gradijo na tem območju, temveč je pri teh 
raziskavah treba zagotoviti pomoč širše družbene skupnosti. Zato naj se z zako- 
nom o naravni in kulturni dediščini določi, da arheološke raziskave financira 
Kulturna skupnost Slovenije in tudi Raziskovalna skupnost Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih pripomb ni več. Želi 
še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Sklepanje o osnutku zakona se odloži. 
2. Glede na številne pripombe, stališča in predloge delovnih teles našega 

zbora in Skupščine ter glede na stališča Družbenopolitičnega zbora naj pred- 
lagatelj v skladu s tretjim odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine Slo- 
venije osnutek zakona spremeni oziroma dopolni ter ga ponovno predloži zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije, dana ob obravnavi predloga za izdajo zakona, ki po oceni zbora še 
vedno niso v celoti dosledno upoštevana. Upošteva pa naj tudi pripombe, pred- 
loge in stališča, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, stališča 
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Družbenopolitičnega zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz raz- 
prave delegatov na seji zbora. 

Zbor občin pa pri tem posebej opozarja še zlasti na naslednje: 
Osnutek zakona je potrebno uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svo- 

bodne menjave dela, z zakonom o združenem delu ter z zakoni s področja 
graditve objektov. Pripravljati pa ga je potrebno hkrati in v skladu z rešit- 
vami v zakonu o kulturnih skupnostih, v zakonu o sistemu družbenega pla- 
niranja in družbenem planu Slovenije in z davčnimi predpisi. 

V skladu z zakonom o kulturnih skupnostih bo potrebno konkretno opre- 
deliti specifično vlogo in naloge kulturne skupnosti za varstvo naravne in 
kulturne dediščine ter oblike povezovanja udeležencev v svobodni menjavi 
dela znotraj kulturne skupnosti oziroma posebne skupnosti, razmerja med 
občinsko in posebno kulturno skupnostjo, če bo oblikovana, ter predvideti mož- 
nosti in kriterije za oblikovanje enot. 

V določbah, ki opredeljujejo planske naloge na področju varstva in ohra- 
njanja naravne in kulturne dediščine, je potrebno predvideti, da je to varstvo 
obvezen element prostorskega planiranja. Oblike planiranja varstva dedi- 
ščine pa morajo temeljiti na enotni metodologiji, ki bi jo bilo potrebno v obli- 
ki tez priložiti že k zakonu. 

Ponovno je potrebno proučiti določbe, ki opredeljujejo zavarovanje narav- 
ne in kulturne dediščine. Izhodišče varovanja mora biti, da je delovni človek 
tisti, ki v sistemu samoupravnega družbenega planiranja med drugim načrtuje 
gospodarjenje s prostorom in njegovo zaščito ter zadovoljuje svoje potrebe in 
odgovornosti po kulturi, tudi po varovanju kulturne in naravne dediščine, ter 
v te namene na podlagi plana tudi ustrezno razporeja dohodek. V okviru So- 
cialistične republike Slovenije zato delovni ljudje z zakoni v splošnem inte- 
resu določajo zaščito območij izjemnih naravnih lepot in kulturnih vrednot 
trajnega pomena, ki ohranjajo značilnosti Slovenije in katerih bistveni ele- 
ment so prepovedi ter kriteriji za dovoljevanje morebitnih posegov. Na tej 
podlagi v občinah z odloki, glede na specifičnosti posameznih območij, dolo- 
čajo dodatne prepovedi in režim zaščite oziroma varstva. Skladno s takšno 
usmeritvijo naj zakon določi, da je primarna obveznost občine, da zavaruje 
naravne znamenitosti in kulturne spomenike. Hkrati pa naj omogoči, da Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije zavaruje s svojim aktom naravne zna- 
menitosti in kulturne spomenike velikega ali izjemnega pomena za republiko. 
Med spomenike in znamenitosti takega pomena bi šteli narodne parke, naravne 
rezervate, arheološke spomenike ipd., kot je to določeno v osnutku. Prav tako 
pa je potrebno omogočiti, da Skupščina Socialistične republike Slovenije izda 
akt o zavarovanju takrat, ko občinska skupščina v okviru svoje pristojnosti ne 
izda takšnega akta. Zakon naj torej dopušča možnost izdaje intervencijskega 
akta Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Zakon naj opredeli tudi obveznosti, ki jih prevzema družbenopolitična 
skupnost za izdajo akta o zavarovanju, ter razmejitev obveznosti med repub- 
liko in občino, kadar Skupščina Socialistične republike Slovenije izda akt o 
zavarovanju, in sicer zlasti tudi v odnosu do kulturne skupnosti in drugih 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Določneje je potrebno opredeliti vprašanja stroškov varovanja, ohranjanja 
in razvoja naravne in kulturne dediščine in pri tem upoštevati naravo lastnine 
teh predmetov, ki jih je potrebno varovati glede na obveznosti kulturne skup- 
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nosti, družbenopolitične skupnosti in lastnika samega, ter upravičenosti druž- 
be na podlagi teh vlaganj. 

V zakonu je potrebno konkretno opredeliti upravne naloge s področja 
varstva, ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine, ki jih oprav- 
ljajo pristojni občinski in republiški organi. Hkrati naj zakon določi, katera 
upravna pooblastila bi bilo smotrno prenašati na zavode, ki opravljajo sicer 
strokovne naloge varstva, ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine. 
Ob tem si je potrebno prizadevati, da se strokovni zavodi čimbolj razbreme- 
nijo upravnih nalog. 

Zakon naj opredeli, kakšna soglasja in dovoljenja so potrebna ter kdo jih 
izdaja (občinski ali republiški organi za izdajo lokacijske dokumentacije), če 
se le-ta nanašajo na objekt, ki je zavarovan kot naravna ali kulturna znameni- 
tost. Pri tem je treba upoštevati, da izdajanje dovoljenj za raziskovanje ali 
prestavitev arheoloških spomenikov praviloma spada v pristojnost občinskih 
upravnih organov oziroma organa, ki je izdal akt o zavarovanju. 

Določbe, ki urejajo svobodno menjavo dela, je potrebno uskladiti z zako- 
nom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Zlasti pa je potrebno kon- 
kretno opredeliti udeležence in predmet svobodne menjave dela: v neposredni 
menjavi dela, v menjavi dela znotraj kulturne skupnosti oziroma po njej in v 
enoti. Ločiti je potrebno programe, ki so predmet svobodne menjave dela, od 
javnih pooblastil in drugih strokovnih nalog, ki jih opravljajo zavodi (55. člen). 

Poglavje o samoupravnem organiziranju organizacij združenega dela, ki 
opravljajo strokovne naloge na tem področju, je potrebno uskladiti z zakonom 
o združenem delu. Pri tem bi kazalo v zakonu opredeliti samo sprecifičnosti 
samoupravnega organiziranja. Zlasti pa je potrebno določiti dejavnost zavodov 
in pristojnosti, ki jih imajo na podlagi upravnih pooblastil, ki jih določa zakon 
ali odlok občinske skupščine, temelječ na zakonu. 

Kot ste videli, sklep izhaja iz poročil delovnih teles, ki so dobila podporo 
tudi v današnji razpravi. Sklep namenoma, j-azen enkrat, ne govori o posebni 
kulturni skupnosti, kajti zakon o kulturnih skupnostih še ni sprejet. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
potem prosim, da glasujete. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (56 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za po- 
vrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, 
ki so poslane iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom zakona. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Franca Zupana, samostojnega svetovalca v Republiškem ko- 
miteju za kulturo. Želi tovariš Zupan besedo? Prosim! 

Franc Zupan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona je izrazito praktične narave in naj omogoči, da bi prihranili 
vsa tista devizna sredstva, mislim v dolarjih, ki jih porabimo za zavarovalne 
premije ob raznih tujih razstavah v naši republiki. Kot veste, je treba za te 
razstave plačevati zavarovalnino v deviznih sredstvih, ki so glede na to, da 
običajno ne pride do nezgod, in upamo, da bo tako tudi v bodoče, izgubljena. 
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Zato menimo, da je rešitev, da naša republika v takih primerih prevzame 
jamstvo, bolj racionalna. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predlog za izdajo zakona k osnutku 
zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da predloženi akt v smislu 2. odstavka 
250. člena poslovnika naše skupščine, tako, da se prva in druga faza zakono- 
dajnega postopka združita in da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog 
za izdajo zakona in zakonski osnutek. O predlogu Izvršnega sveta, da se zdru- 
žita prva in druga faza zakonodajnega postopka, pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) 

Če ne želi nihče razpravljati, prosim, da glasujete o predlogu Izvršnega 
sveta. Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Predlog za iz- 
dajo zakona in zakonski osnutek so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismea poročila. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Na podlagi predloženih gradiv pričenjamo razpravo. Pismenih prijav ni. 

Tovariš Novak, ali ste hoteli razpravljati pri tej točki dnevnega reda? (Ne.) 
Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republike 
Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne ali umet- 
niške vrednosti, ki so' poslani iz tujine zaradi razstavljanja, z osnutkom za- 
kona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, za osnut- 
kom zakona. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Janeza Goršiča, pomočnika predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja. Zeli tovariš Goršič besedo? (Da.) Prosim! 

Janez Goršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o varstvu zraka so v skla- 
du s sprejetimi sklepi in priporočili za izvajanje nujnih ukrepov na področju 
varstva zraka, ki jih je sprejela Skupščina 25. januarja 1978. leta. S predlaga- 
nim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka se do- 
ločajo materialne obveznosti Socialistične republike Slovenije za zagotav- 
ljanje pogojev za posebno družbeno varstvo zraka. Hkrati se s tem zakonom na 
novo opredeljujejo materialne osnove za delo samoupravnih interesnih skup- 
nosti za varstvo zraka in Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije ter nji- 
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hove obveznosti glede opravljanja skupnih nalog občinskega in republiškega 
pomena. 

Za sanacijo obstoječih virov za onesnaževanje zraka, ki so širšega druž- 
benega pomena in s katerimi upravljajo' organizacije združenega dela, ki za- 
radi objektivnih ekonomskih pogojev investicijsko niso sposobne, da opravljajo 
programirane nujne sanacije, so s predlaganimi dopolnitvami zakona o var- 
stvu zraka določeni kriteriji in možni načini združevanja nujno potrebnih 
sredstev za uresničevanje sanacijskih ukrepov. Ker je od uveljavitve predla- 
ganih sprememb in dopolnitev o varstvu zraka neposredno odvisno smotrno in 
učinkovito razreševanje ključne problematike na področju varstva zraka v tem 
in v prihodnjem srednjeročnem planskem obdobju, predlagamo zboru, da pred- 
lagani zakon obravnava in sprejme v skrajšanem dvofaznem postopku. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek sta bila objavljena v prilogi št. 4 Poročevalca. Prejeli ste 
tudi gradivo »Analitičnonadzorni in alarmni informacijski sistem za varstvo 
zraka«. Izvršni svet predlaga, da predloženi akt obravnavamo v smislu 2. od- 
stavka 250. člena poslovnika Skupščine, in sicer tako, da se prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita in da se hkrati obravnavata in spre- 
jemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

O predlogu Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega po- 
stopka združita, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim, besedo ima 
tovariš Matija Pajnkiher iz občine Maribor! 

Matija Pajnkiher: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov, ki je obravnavala predlog za izdajo zakona in za- 
konski osnutek-, predlaga naslednje: 

1. Zaradi bistvenih sprememb in novosti na področju financiranja varstva 
zraka bi bilo treba obravnavati ta zakon v trifaznem postopku. Tako bi lahko 
organizacije združenega dela in vsi drugi dejavniki temeljiteje razpravljali o 
rešitvah predlaganih, v tem zakonu, predvsem z vidika materialnih obveznosti, 
ki jih je le-ta predvideva. 

2. V poglavju o financiranju varstva zraka ni opredeljen prispevek za 
varstvo zraka, ki naj bi ga plačevali lastniki privatnih kurišč in stanovanjskih 
kotlovnic. Predlagamo, da se to vprašanje prouči ter da se določi, da tudi lastni- 
ki privatnih kurišč in stanovanjskih kotlovnic plačujejo prispevek za varstvo 
zraka. 

Nadalje predlagamo spremembe k 5. in 6. členu. Spremembe se v glavnem 
nanašajo na naloge Zveze in ne ugotavljanje nadzora, ki naj bi ga koordinirala 
in vodila republiška služba. Spremembe pa so razvidne iz pismenega pri- 
spevka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Torej vaša skupina delegatov me- 
ni, da naj se fazi ne bi združili. Tovariš Goršič, ali imate vi kakšno mnenje k 
temu predlogu? (Da.) Prosim! 

Janez Goršič: Cemi dovolite, moram predvsem poudariti, da ne 
gre za bistvene spremembe glede obveznosti organizacij združenega dela. V 
veljavnem zakonu je že opredeljena obveznost glede plačevanja prispevka 
zaradi onesnaževanja zraka. Novost je le v tem, da organizacije združenega 
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dela, ki upravljajo z viri onesnaževanja zraka, v prihodnje ne bi bile več za- 
vezane plačevati splošno določeni prispevek zaradi onesnaževanja zraka, iz ka- 
terega naj bi se oblikoval samoupravni sklad za celotno financiranje dejavnosti 
skupnosti za varstvo zraka ter za kreditiranje in dotiranje sanacij virov one- 
snaževanja zraka, načrtovanih v skupnih sanacijskih programih občin. Glede 
na to, da organizacijam združenega dela zakon že nalaga obveznost, da sanirajo 
svoje vire onesnaževanja, naj bi po novem predlogu združevale v oblike pri- 
spevka zaradi onesnaževanja zraka le en del sredstev, potrebnih za opravljanje 
nalog skupnega občinskega pomena, za katere so po zakonu zavezane skupnosti 
za varstvo zraka. Višina in namen uporabe tega dela prispevka zaradi one- 
snaževanja zraka naj bi se določala na podlagi sprejetega programa dela skup- 
nosti za varstvo zraka s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo člani skup- 
nosti za varstvo zraka. 

Drugi del sredstev, potrebnih za opravljanje nalog skupnega občinskega 
pomena, za katere so zavezane skupnosti za varstvo zraka ter sredstva za 
opravljanje nalog skupnega republiškega pomena, za katere je zavezana Zveza 
skupnosti za varstvo zraka Slovenije pa naj bi se zagotavljal s prispevkom 
zaradi onesnaževanja zraka od cestnih motornih vozil. Ta prispevek naj bi 
plačevali imetniki cestnih motornih vozil kot porabniki premičnih virov one- 
snaževanja zraka od delovne prostornine motorjev. Z uvedbo prispevka onesna- 
ževanja zraka od cestnih motornih vozil se odpravlja prispevek za varstvo 
zraka, ki naj bi ga plačevali uporabniki goriv za prometna sredstva pri nakupu 
od kilograma ali od litra goriva sicer v višini, določeni glede na stopnjo one- 
snaževanja zraka, ki ga povzroča posamezno gorivo. 

Ker bi uveljavitev prispevka za varstvo zraka pomenila spremembo pro- 
dajne cene naftnih derivatov, za kar pa je po veljavnih predpisih pristojna fe- 
deracija, se z odpravo prispevka za varstvo zraka odpravlja tudi obstoječa 
neskladnost določb 2(9. člena Zakona o varstvu zraka z zveznimi predpisi. 

Izjemo pri plačevanju prispevka zaradi onesnaževanja zraka predstavljajo 
individualna kurišča, katerih je v slovenskem prostoru petsto tisoč. Ta so iz- 
vzeta zaradi tega, ker je zmanjšanje onesnaževanja zraka pri teh virih iz- 
ključno vezano le na širše ukrepe, med katerimi se na prvo mesto uvrščata 
ustreznejši izbor in distribucija goriv po posameznih območjih Slovenije glede 
na njihovo obstoječo stopnjo onesnaženosti zraka. Hkrati je z zakonom o dimni- 
karski službi določeno obvezno stalno pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav 
ter obvezno odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti pri kuriščih, zaradi ka- 
terih bi lahko prišlo do povečanja emisij škodljivih snovi. 

Torej so spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša zakon take, da resnično ne 
gre za nobeno novo oziroma za neko večjo dodatno obremenitev organizacij 
združenega dela kot tudi drugih uporabnikov virov onesnaževanja zraka. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Goršič, vpašala bi vas, kakšne bi 
bile posledice, če bi se priprava oziroma sprejetje zakona zavleklo! 

Janez Goršič: Samoupravne interesne skupnosti so se začele usta- 
navljati v letu 1976, leta 1978 pa je bila ustanovljena tudi Zveza skupnosti. 
Vse te samoupravne interesne skupnosti in Zveza so ostali brez materialne 
osnove prav zaradi tega, ker ni bilo mogoče uveljaviti 28. in 29. člena zakona. 
Ce ne bo mogoče zagotoviti ustrezne materialne osnove, potem lahko priča- 
kujemo, da bodo te samoupravne interesne skupnosti prenehale delovati. Mo- 
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ram poudariti tudi, da so bile samoupravne interesne skupnosti za varstvo zra- 
ka ustanovljene samo za četrta in tretja območja onesnaženosti, to je za 29 
slovenskih občin, ki so tudi po zakonu zavezane, da jih ustanovijo. 

Drugo pa je vprašanje oblikovanja osnovne republiške merske mreže. Ve- 
deti je treba, da smo doslej bolj ali manj po oceni ugotavljali, kakšna je stop- 
nja onesnaženosti, zaradi česar je odprt problem načrtovanja sanacijskih 
ukrepov. V prihodnje ni več mogoče, da bi plane organizacij združenega dela 
kot tudi družbene plane, zlasti glede sanacij, gradili na ocenah. Kajti brez te 
službe ne moremo načrtovati vseh potrebnih sanacij, ki pa so izredno zahtevne, 
tako po finančni kot tudi po strokovni plati. 

Še bolj pomembno pa je dejstvo, da moramo v četrtih območjih onesna- 
ženosti zraka že uveljavljati začasne izredne ukrepe. Te začasne izredne ukrepe 
pa je mogoče uveljavljati le na podlagi organizirane mreže merilnih postaj. Ta 
mreža merilnih postaj je hkrati vključena tudi v mrežo postaj službe opazo- 
vanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja v skladu z ureditvijo civilne zaščite 
in družbene samozaščite na podlagi zakona o ljudski obrambi. To je sestavni 
del te dejavnosti in tako je tudi načrtovana služba. Če v tem letu tega zakona 
ne bi sprejeli oziroma če bi se postopek podaljšal, potem je vprašljivo leto 1980, 
za katero načrtujemo, da bi vsaj globalne ukrepe lahko proučili in jih potem 
tudi uveljavili v samoupravnih in družbenih planih. Ce tega ne bo, potem je 
vprašljivo varstvo zraka tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju, predvsem 
z vidika smotrnosti nadaljnjega ukrepanja na tem področju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Menim, da moramo odločitev 
povezovati tudi s poročilom o reševanju problematike varstva dobrin splošnega 
pomena in vrednot človekovega okolja, ki smo jo obravnavali kot 12. točko 
dnevnega reda. Ugotavljali smo, da se problemi zelo počasi rešujejo tudi na 
področju varstva zraka, prav zaradi tega, ker ni finančnih sredstev, čeprav je 
seveda tudi opozorilo tovariša Pajnkiherja oziroma skupine delegatov iz Mari- 
bora prav tako na mestu. Vprašanje je, kako se je Zbor združenega dela opre- 
delil do tega vprašanja. Predlagam, da počakamo na njihovo obvestilo, preden 
se bomo odločili o tem, ali sprejmemo pobudo, da se oba postopka združita, ali 
pa danes razpravljamo samo o predlogu za izdajo, drugič pa o osnutku. Želi 
morda tovariš Pajnkiher še kaj dodati k temu ali postaviti kakšno vprašanje? 
(Ne želi.) 

Slišali ste predlog skupine delegatov iz Maribora, slišali pa ste tudi od- 
govor tovariša Goršiča. Če ne želi nihče več razpravljati o združitvi obeh faz, 
potem prosim, da glasujete. Kdor je za združitev prve in druge faze, naj pro- 
sim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavali: Odbor za 

urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, ter Odbor za 
finance, ki je zboru predložil pismeno mnenje. Želijo poročevalci odborov in 
Komisije poročili oziroma mnenje še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
riš Milan Lupše, delegat iz občine Celje. Prosim! 
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Milan Lupše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija ima pripombo, da naj se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, 
da se bo glasil: »Republiška služba za varstvo zraka opravlja naloge iz prejš- 
njega odstavka na podlagi meritev v republiški osnovni mreži. Naloge pri do- 
polnilni mreži merilnih postaj opravlja pooblaščeni zavod. Dopolnilna merilna 
mreža je sestavni del enotnega merilnega sistema v Socialistični republiki 
Sloveniji«. 

V Celju smo namreč sprejeli odl-ok o varstvu zraka in izrednih ukrepih v 
primeru kritično onesnaženega ozračja, ki je zasnovan na tako opredeljeni do- 
polnilni mreži. Zdravstveni center je v ta namen ukrenil vse potrebno, da se 
nabavijo potrebne merilne aparature, ki so že v Celju. Tako bo te možno vklju- 
čiti v enotno republiško omrežje s tem, da bo potrebne naloge opravljala od 
občine pooblaščena organizacija. 

V 17. b. členu naj se za drugim odstavkom zadnji odstavek nadaljuje z 
besedilom: »ter pristojnemu upravnemu organu občine«. Menimo, da je za 
učinkovito vodenje politike, predvsem pa konkretnih ukrepov nujno, da te po- 
datke in poročila direktno dobiva tudi pristojni občinski upravni organ. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Vida Miklič iz Kranja 
ima besedo! 

Vida Miklič: Skupina delegatov občine Kranj podpira predlog za iz- 
dajo zakona, ima pa nekaj pripomb. 

V 6. členu predloga naj se v 17. a členu 2. odstavek dopolni tako, da bi se 
glasil: »Sredstva za organizacijo in vzdrževanje dopolnilne mreže merilnih po- 
staj za ugotavljanje onesnaženosti zraka in ugotavljanje onesnaževanja zraka 
v posameznih območjih in s posameznimi viri onesnaževanja zraka ter za o- 
pravljanje drugih analiz, potrebnih za pripravo sanacijskih predlogov in za iz- 
vajanje preventivnih ukrepov, pridobivajo republiška služba za varstvo zraka 
in pooblaščene strokovne organizacije in zavodi na podlagi pogodb oziroma pod 
pogoji, določenimi s samoupravnimi sporazumi.« Menimo, da iz sredstev pris- 
pevka zaradi onesnaževanja zraka člani skupnosti za varstvo zraka zagotav- 
ljajo tudi organizacijo in vzdrževanje dopolnilne mreže merilnih postaj za ugo- 
tavljanje onesnaženosti zraka v čezmerno onesnaženih območjih, kot določa 
14. člen. 

Strokovno nadzorstvo nad izpuščanjem škodljivih snovi v zrak in nad one- 
snaženostjo zraka opravljajo po enotno določeni metodologiji poleg republiške 
službe za varstvo zraka v okviru Meteorološkega zavoda Socialistične republike 
Slovenije še pooblaščene strokovne organizacije in zavodi, kot določa 17. b člen. 
Ker se bodo sredstva za organizacijo in vzdrževanje dopolnilne mreže meril- 
nih postaj zbrala v ogroženem območju, bi bilo verjetno smotrno, da pridobi- 
vanje teh sredstev le ni izključno v rokah republiške službe za varstvo zraka. 
Obstajajo še regijske ustanove, ki opravljajo za skupnosti za varstvo zraka na- 
loge s tega področja. S tem ne bi bila prizadeta enotnost strokovnega nadzor- 
stva nad onesnaževanjem zraka. Ti podatki in poročila se pošiljajo republiški 
službi za varstvo zraka, ki jih potem objavlja in na podlagi njih tudi sprejema 
ustrezne ukrepe. Gre le za to, da bi bila dana možnost tudi ostalim strokovnim 
institucijam v republiki, da se poleg Meteorološkega zavoda vključijo v nad- 
zorstvo nad onesnaževanjem zraka v posameznih ogroženih območjih. V 17. b 
členu naj se predpišejo tudi roki za določitev enotne metodologije opravljanja 
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nadzorstva nad emisijo in imisijo, kakor tudi način izdajanja pooblastila o 
opravljanju tega nadzorstva. Ti roki naj bi bili po možnosti čim krajši. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Alenka Bonajo iz 
Žalca ima besedo! 

Alenka Bonajo: Tovariši in tovarišice! Pri prebiranju gradiva, ki 
nam je bilo. poslano v proučitev in razpravo, se glede financiranja analitično- 
nadzornega in alarmno-informacijskega sistema za varstvo zraka nehote vsi- 
ljuje vtis, da gre s tem za ureditev financiranja institucij, ki imajo podobne 
in vzporedne naloge z enakim končnim smotrom. Občinske in medobčinske 
samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka morajo v glavnem skrbeti 
za predlaganje ukrepov in usmerjanje priprav za izdelavo sanacijskih pro- 
gramov. Podobno mora skrbeti za to področje tudi Republiška skupnost za 
varstvo zraka s svojimi enotami, ki ima svoj sedež pri Meteorološkem zavodu 
SRS, le s to razliko, da mora slednja sanacijske programe po potrebi tudi izde- 
lati. Eni in drugi pa so tudi zadolženi zbirati podatke o onesnaženosti zraka 
v Sloveniji, ki jih potem z različnih vidikov obdeluje Republiški center za 
avtomatsko obdelavo podatkov. Ni dvoma, da je zagotovitev sredstev za delo 
mreže, ki bo zbirala podatke o stopnji onesnaženosti zraka ter za delo stro- 
kovnih služb, potrebna. Menimo tudi, da bi morale te službe zahtevati ukrepe 
za izboljšanje ali ohranitev čistega zraka in jih ne le predlagati. 

Predlagatelj zakona naj prouči, ali se ne bi dalo naloge, ki jih imajo skup- 
nosti za varstvo zraka in Republiška skupnost za varstvo zraka, združiti pri eni 
ali pri drugih, ker menimo, da pomeni financiranje dveh tako rekoč vzporednih 
služb z istim končnim ciljem breme naši skupnosti, zlasti še njeni gospodarski 
sferi, ki je že tako obremenjena zaradi vseh mogočih davkov, prispevkov in 
drugih dajatev, da ji skoraj ne ostaja sredstev niti za enostavno, kaj šele za 
razširjeno reprodukcijo. 

S predlaganim načinom zbiranja sredstev za financiranje tako zastavljene 
mreže službe za varstvo zraka pa smo temeljne organizacije združenega dela, 
ki so poleg motornih vozil glavni vir onesnaževanja zraka, obremenili dvakrat. 
Prvič z obveznostjo, da iz svojega dohodka izločijo prispevek za varstvo zraka, 
ki se zbira pri skupnosti za varstvo zraka in pri Zvezi skupnosti za varstvo 
zraka, drugič pa z obveznostjo teh istih temeljnih organizacij združenega dela, 
ki onesnažujejo zrak, da po sprejetih sanacijskih programih same preskrbijo, 
to je nakupijo opremo, ki prečiščuje odpadne snovi, ki jih zdaj spuščajo v 
zrak. Vemo pa, da so med največjimi onesnaževalci zraka v Sloveniji prav te- 
meljne organizacije združenega dela z najslabšo akumulativnostjo gospodar- 
jenja, in jim od čistega dohodka, v kolikor ga sploh imajo, ostane zelo malo 
sredstev, ki bi jih namenile nakupu in vgraditvi opreme za čiščenje odpadnih 
snovi. Po takem sklepanju pomeni torej predlagana sistemska ureditev zača- 
rani krog brez pravega zagotovila uspeha, to je čistega zraka. Onesnaževalci 
so dolžni prispevati od svojega dohodka za merjenje stopnje onesnaženosti 
zraka in za izdelavo programov za saniranje. Sami ali z združevanjem sredstev 
pa večkrat, vsaj doslej je bilo tako, nimajo dovolj sredstev za popolno sana- 
cijo. Zato organizacije odlagajo nabave ter graditev čistilnih naprav na kasnejši 
čas, s čimer se kritična meja onesnaženja zraka pomika iz doslej znanih centrov 
v še čista obrobja. Torej predlagani osnutek kot tak ne zagotavlja čistega 
zraka, kar je tudi njegov končni namen. 
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Kot sklep k tej razpravi predlagam, naj se sprejetje osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka odloži in naj predlagatelj 
preveri ustavnost predloga, glede na to, da predlagani sistem zbiranja prispev- 
ka za varstvo zraka, iz katerega bi se financiralo delo samoupravnih interes- 
nih skupnosti za varstvo zraka ter Republiška skupnost za varstvo zraka, 
pravzaprav pomeni odtujevanje in pretakanje sredstev iz združenega dela v 
samoupravne interesne skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) O 
združitvi 1. in 2. faze smo že glasovali. Menite, da bi bilo potrebno, da to ob- 
novimo? (Ne!) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep, ki bo zajel marsikaj tistega, kar pred- 
lagajo v Žalcu: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
stvu zraka, z osnutkom zakona, se sprejme. 

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

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pri- 
pombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Izvršni svet naj hkrati s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu zraka predloži tudi odlok o organizaciji in financiranju ana- 
litično-nadzornega in alarmnega sistema za varstvo zraka v območju Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Na predlog našega odbora za finance pa predlagam zboru, da sprejme se 
naslednji sklep: 

Izvršni svet naj hkrati s predlogom zakona predloži tudi predlog odloka, 
s katerim bodo urejene proračunske obveznosti po tem zakonu z variantnimi 
rešitvami in kot informativno gradivo tudi samoupravni sporazum o združe- 
vanju sredstev z ustreznimi finančnimi prikazi. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, potem 
prosim, da glasujete. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ima delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republi- 
škim 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 predsednikom skupščin samouprav- 
nih interesnih skupnosti za območje republike, kadar le-te enakopravno odlo- 
čajo s pristojnimi zbori. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Ljutomer, ki ga je ta pismeno zastavila na prejšnji seji zbora 
23. maja. Kot delegatsko vprašanje ste prejeli tudi predlog skupine delegatov 
iz občine Nova Gorica v zvezi z zakonom o sistemu obrambe pred točo, ki pa 
ga je generalni sekretar Skupščine SR Slovenije s posebnim dopisom odstopil 
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v reševanje Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ker po vsebini ne gre 
za delegatsko vprašanje. Zakon o obrambi pred točo bomo obravnavali na 
jutrišnji seji. 

Ker smo na prejšnji seji zbora dne 23. 5. 1979 odložili odgovor na vpra- 
šanje skupine delegatov iz občine Kranj, bo na to vprašanje danes odgovoril 
tovariš Tone Kovič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za industrijo. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Ljutomer bo odgovorjeno jutri 
v uvodni obrazložitvi zakona o obrambi pred točo. Prosim, besedo ima tovariš 
Kovič! 

Tone Kovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki jo za Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije delegira občina Kranj, je postavila naslednje vprašanje: 

Ali se sme izdati uporabno dovoljenje brez gradbenega dovoljenja ali pa 
je obvezna izdaja gradbenega dovoljenja naknadno? Kako naj se tedaj ugotovi 
in kdo naj ugotovi, da je objekt stabilen in varen? Na podlagi kakšne tehnične 
dokumentacije naj se izda gradbeno dovoljenje, če je bil objekt zgrajen brez 
njega ali v nasprotju z njim? 

Na vprašanje dajemo odgovor, ki smo ga poslali že 16. aprila in je šele 
danes na dnevnem redu. 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS št. 42/73) v 3. in 22. členu do- 
loča, da se objekt lahko začne graditi le na podlagi gradbenega dovoljenja, ki 
ga izdajo pristojni upravni organi na zahtevo investitorjev. Na podlagi 25. 
člena pa se lahko izda gradbeno dovoljenje samo na podlagi pravnomočne od- 
ločbe o lokacijskem dovoljenju. 

Zakon o graditvi objektov torej jasno opredeljuje, da se lahko prične 
gradnja objekta šele po izdaji gradbenega dovoljenja in za sedaj ne predpisuje 
posebnega postopka za legalizacijo gradnje objektov, ki so bili zgrajeni brez 
predpisanega dovoljenja. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem plani- 
ranju (Uradni list SRS št. 8/78) je možno za nekatere objekte, zgrajene brez 
lokacijskega dovoljenja, izdati lokacijsko dovoljenje naknadno. Le v teh pri- 
merih je možno, da investitorji zaprosijo za izdajo gradbenega dovoljenja med 
in po končani gradnji. Vendar pa morajo ob zahtevi za izdajo gradbenega do- 
voljenja predložiti projekt izvedbenih del s predpisanimi soglasji pristojnih 
organov in organizacij. To velja izključno za objekte, za katere je bilo na- 
knadno izdano lokacijsko dovoljenje. 

Objekt pa se lahko prične uporabljati šele, ko je bil v smislu 52. člena 
zakona o graditvi objektov opravljen tehnični pregled in je organ, ki je izdal 
gradbeno dovoljenje, izdal uporabno dovoljenje. To pomeni, da ni mogoče iz- 
dati uporabnega dovoljenja brez gradbenega dovoljenja. V primerih pa, ko je 
bilo gradbeno dovoljenje izdano naknadno, pa v skladu z 59. členom citiranega 
zakona lahko ugotovi, ali je objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo 
o stabilnosti objekta in o varnosti glede požara, življenja in zdravja ljudi, 
o varnosti prometa in sosednjih objektov, na tehničnem pregledu komisija, ki 
jo imenuje upravni organ in v njej sodelujejo strokovnjaki v smislu 56. člena 
citiranega zakona. 

Problematika, ki izhaja iz delegatskega vprašanja, se nanaša predvsem na 
primere, ko so investitorji zgradili in uporabljajo objekte brez vsakega do- 
voljenja, ne da bi spoštovali določbe zakona o graditvi objektov in druge po- 
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zitivne zakonodaje. Zato upravni organi primere takih kršiteljev ne morejo 
obravnavati drugače kot primere tistih investitorjev, ki se ravnajo po pred- 
pisih. 

K samemu delegatskemu vprašanju oziroma odgovoru bi želel dati še ne- 
koliko podrobnejšo obrazložitev. 

Z zakonom, ki smo ga sprejeli v tej skupščini, smo opredelili, da je pred- 
vsem zaradi družbenega interesa za začetek sleherne gradnje potrebno grad- 
beno dovoljenje, ki ga na zahtevo občanov in drugih investitorjev izda pri- 
stojni občinski upravni organ, razen za nekatere objekte širšega regionalnega 
pomena, kjer izdaja takšno dovoljenje Republiški sekretariat za industrijo. 
Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja je treba predložiti odločbo o lokacijskem 
dovoljenju, s čimer se dokazuje, da je gradnja na določenem zemljišču v skladu 
s sprejetimi urbanističnimi dokumenti ter tehnično dokumentacijo s predpisa- 
nimi soglasji. 

Z gradbenim dovoljenjem se namreč dovoli gradnja na določeni lokaciji na 
način, kot je zahtevan s tehnično dokumentacijo, ki je tudi sestavni del grad- 
benega dovoljenja. S tehnično dokumentacijo in predpisanimi soglasji se za- 
gotavlja stabilnost objekta in varnost glede požara, življenja in zdravja ljudi, 
varnost prometa in sosednjih objektov, kar vse zahteva tudi širši družbeni 
interes, ki ga moramo ščititi prav z zakonom o graditvi objektov. 

Brez tehnične dokumentacije oziroma gradbenega dovoljenja, ki upošteva 
zahteve, določene z lokacijskim dovoljenjem, pogoje iz izdanih soglasij, tehnične 
normative in standarde ter druge ukrepe za varstvo zdravja, za varstvo pred 
požarom in hrupom, za varstvo zraka in vode, za varstvo pred elementarnimi 
nesrečami ter druge predpisane pogoje, ni mogoče zagotoviti varne in stabilne 
izvedbe objekta. Za to legalizacija gradnje brez tehnične dokumentacije in 
gradbenega dovoljenja ni mogoča, saj se v postopku za pridobitev gradbenega 
dovoljenja usklajujejo predvsem interesi graditeljev z javnimi interesi. 

Zato gradnja brez tehnične dokumentacije in gradbenega dovoljenja ni 
mogoča, je nevarna za graditelje, je nevarna za okolico, kar pomeni, da je ne- 
varna tudi za družbo nasploh. V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja 
se namreč usklajujejo interesi graditelja z javnimi interesi. To pa tudi pomeni, 
da vsaka gradnja brez tehnične dokumentacije predstavlja nezakonito izva- 
janje del, za katera praktično po gradnji ni mogoče zagotoviti kvalitetne ocene 
del, in tudi onemogoča izdajo uporabnega dovoljenja. 

Po končani gradnji se objekt lahko uporablja šele potem, ko je zanj izdano 
uporabno dovoljenje, za kar pa je prvi pogoj predhodno opravljeni tehnični 
pregled, s katerim se ugotovi, če je objekt zgrajen v skladu z gradbenim do- 
voljenjem oziroma tehnično dokumentacijo in ostalimi predpisanimi soglasji. 
To pomeni, da izdaja uporabnega dovoljenja ni mogoča brez predhodnega grad- 
benega dovoljenja. 

Ugotovimo pa lahko, da je možno pridobiti naknadno gradbeno dovoljenje, 
seveda pod pogojem, da je bilo izdano lokacijsko dovoljenje in da obstaja zah- 
tevana tehnična dokumentacija, ki ščiti tako graditelja kot interes družbe. Na 
osnovi tehnične dokumentacije pa je možno pridobiti tudi uporabno dovoljenje, 
ki ga je izdal organ, ki je izdal tudi gradbeno dovoljenje, seveda na osnovi 
tehničnega pregleda. Pri tem se ugotovi, ali je objekt zgrajen varno in sta- 
bilno. Postopek za tako ugotovitev ni enostaven in najbrž ne moremo priča- 
kovati, da strokovnjaki v komisiji lahko dajo predlog za izdajo uporabnega 
dovoljenja brez predpisane dokumentacije. Po veljavnem zakonu o graditvi ob- 
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jektov je torej možna izdaja uporabnega dovoljenja na osnovi naknadno iz- 
danega lokacijskega dovoljenja in gradbenega dovoljenja, nikakor pa ne brez 
teh, ker bi v nasprotnem primeru ogrožali interese širše družbene skupnosti ter 
graditelja samega, ki mora zagotoviti varno, stabilno in z drugimi javnimi in- 
teresi usklađeno gradnjo. 

V pripravi je uskladitev zakona o graditvi objektov z zakonom o združe- 
nem delu, ki ga ima Skupščina v programu svojega dela v 3. trimesečju letoš- 
njega leta. Med drugimi določbami zakona bodo preverjene tudi tiste, ki se 
nanašajo na problematiko, ki izhaja iz delegatskega vprašanja. To problematiko 
bomo sicer skušali primerno rešiti, nikakor pa ni pričakovati, da bomo z za- 
konom rešili problem črnograditeljev in legalizirali tudi gradnje, za katere 
upravni organi v občinah niso mogli izdati niti lokacijskega niti gradbenega 
dovoljenja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kovič! Tovarišica Vida 
Miklič, ali imate kot delegatka iz občine Kranj še kakšno vprašanje? Ste z 
odgovorom zadovoljni? (Da.) 

Zeli morda še kdo od delegatov postaviti vprašanje? (Ne.) Potem sem vas 
dolžna še obvestiti, da je Zbor Združenega dela prav tako kot naš zbor združil 
obe fazi pri predlogu za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o varstvu zraka, 
Družbenopolitični zbor pa bo razširil svoja stališča k osnutku zakona o osnovni 
šoli in varstvu predšolskih otrok. Torej stališča Družbenopolitičnega zbora, ki 
smo jih danes dobili, so osnova, ki bo dopolnjena še z nekaterimi dodatnimi 
stališči, katera boste dobili na naslednji seji, glede na to, da Družbenopolitični 
zbor najbrž še ni končal svojega dela. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, se vam vsem zahvaljujem za ude- 
ležbo in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 19. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 15.30.) 



20. seja 

(26. junija 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Pričenjam 20. sejo Zbora občin Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, preden 
preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi po- 
ročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
riša Staneta Mazeja, delegata iz Žalca, za predsednika, in tovariša Antona Si- 
nigoja, delegata iz Ajdovščine ter tovarišico Ivanko Udovič iz Cerknice za člana. 

Ali temu predlogu kdo nasprotuje. (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da gla- 
sujemo. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 20. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš Stane 
Mazej iz Žalca za predsednika in tovariš Anton Šinigoj in tovarišica Ivanka 
Udovič za člana. Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda 
pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da 
ostanete na svojih mestih, ker bo Komisija hitro opravila svoje delo in bomo 
takoj nadaljevali z delom. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor je seveda to v njegovi moči, na de- 
legatska vprašanja čimprej odgovoril, prosim tiste delegate, ki imajo morda 
pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da jih takoj oddajo sekretarju 
zbora. Posredovali bi jih Izvršnemu svetu in drugim naslovnikom z željo, da 
dajo odgovor po možnosti že na tej ali pa na naslednji seji. Ravno tako prosim 
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vse tiste, ki imate namen razpravljati in se še niste prijavili za razpravo, da 
to storite v tem času, ko čakamo na poročilo komisije. 

In še za tiste, ki ste morda danes prvič na seji zbora, informacija o načinu 
glasovanja. Od dnevnega reda dalje bomo glasovali z glasovalno napravo. 

Včeraj smo delali dosti dolgo, pridno in ekspeditivno, tako da bi nas sko- 
rajda veljalo pohvaliti, ker smo imeli veliko točk dnevnega reda in so bili de- 
legati zelo strpni in zelo zbrani. Hitro so ugotavljali, kaj je tisto, kar so nji- 
hovi predhodniki že povedali, in so se temu potem v svojih razpravah izog- 
nili. Nismo pa v vsej tej obilici ničesar izpustili, in to naj bi tudi bilo vodilo 
za delo v našem zboru, da ne bi pismenih pripomb oddajali, ker je na ta način 
vsak dialog onemogočen. Ravno tako predlagatelj ne sliši, kaj vi o kakšni 
stvari menite, pač pa je koristno, da, se delegati prilagajajo razpravi in da 
tiste zadeve, ki so jih povedali že tovariši pred njimi, preprosto samo potrdijo 
ali pa povedo na novo le tisto, kar se zdi, da je v njihovih stališčih tako, na 
kar velja še posebej opozoriti. Če se bomo tega držali, bomo najbrž lahko kljub 
velikemu številu razpravljalcev relativno ekspeditivno delali, in to je zlasti 
tudi vaša želja, če vas prav razumem! 

Imamo tudi že prijavo za razpravo v italijanskem jeziku. Ce je kdo tu, 
morda tovariš Eory, ki bi govoril v madžarščini, potem bi bilo prav, da to 
sedaj pove, da bi se dogovorili za prevajalca. 

Na klop ste dobili tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki je včeraj za- 
sedal, in sicer dopolnila k njihovim stališčem do zakona o osnovni šoli in pred- 
šolskemu varstvu in pa stališča k davčni zakonodaji in informacijski proble- 
matiki. To slednje bo na dnevnem redu danes in bomo stališča s pridom upo- 
rabili. Pri prvih dveh zakonih gre bolj za dodatna stališča, ki so jih včeraj do- 
polnili, potem ko smo mi zaključili svoje delo in smo tovarišem, ki so se ude- 
ležili včerajšnje seje, tudi obljubili, da bodo dobili dopolnjena stališča danes 
za zakona o osnovni šoli in predšolskem varstvu. 

Komisija je, kot vidimo, opravila svoje delo in prosim predsednika, da 
poda poročilo zboru. 

Stane Mazej: Poročilo o predlogu pooblastil za 20. sejo Zbora občin, 
ki je bila sklicana za 26. 6. 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnje- 
ga zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegati mesta Ljubljana 
in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Ribnica, Tržič in Črno- 
melj. Od teh je odsotnost opravičil delegat občine Tržič. 

Pri 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 20. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: 'Prehajamo na razpravo o poročilu. Zeli 
o poročilu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem prehajamo na glasovanje 
o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni, kot ste slišali, nobeno 
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pooblastilo sporno. Kdor je torej za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin z glasovanjem soglasno sprejel poročilo Ko- 
misije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral 
pooblastila delegatov za 20. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor 
sklepčen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni 
še predstavniki Republiške konference SZDL in Skupnosti slovenskih občin k 
vsem točkam dnevnega reda ter predstavniki Zadružne zveze Slovenije in Sveta 
za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL k 5. in 8. točki dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Zlebnik in tovariš Zvone Dra- 
gan, podpredsednika Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in drugi pred- 
stavniki Izvršnega sveta, k posameznim točkam dnevnega reda pa tovariš Ivo 
Klemenčič, član slovenske delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, tovariš Peter Bekeš, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške kon- 
ference SZDL, tovariš Marjan Grampovčan, odgovorni urednik Občana, in to- 
variš Franc Potočnik, podpredsednik Zadružne zveze Slovenije. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči naslednji poročevalci delov- 
nih teles našega zbora in Skupščine: tovariš Karel Sukič, član Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, tovarišica Zdenka Jurančič, predsednica Od- 
bora za finance, tovariš Mitja Horvat, predsednik Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem, tovariš dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije, tovariš Filip Dolinar, član Komisije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve, in tovariš Ernest Eory, član Komisije za narodnosti. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 20. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 31. maja sem dnevni red današnje seje razširila še z na- 
slednjo točko, in sicer s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Ljudske republike Poljske 
o vzajemnem priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih 
diplom, pridobljenih v obeh državah. Razlogi za razširitev dnevnega reda so 
navedeni v tem pismu. Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 20. seje Zbora občin, 
2. osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 

družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, 
3. razvoj družbenega sistema informiranja v Socialistični republiki Slo- 

veniji, 
4. predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v Sociali- 

stični republiki Sloveniji, 
5. predlog za izdajo zakona o davkih občanov, 
6. predlog za izdajo zakona o davku iz dohodka tozdov in delovnih skup- 

nosti, 
7. predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov, 
8. osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo, 
9. predlog za izdajo zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic 

in stavb, 
10. osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v 

zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini, 
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11. osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo 
SFRJ v Afriški sklad za razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju sredstev 
tega sklada, 

|12. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem 
priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridob- 
ljenih v obeh državah, 

13. volitve in imenovanja, 
14. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce nihče, potem prosim, da glasujete. Kdor je za tak dnevni red, naj 

prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo Zbora so- 
glasno določen tak, kot sem ga predlagala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega 
razvoja Jugoslavije za obdobje 1981—1985, ki ga je Skupščini predložil v so- 
glasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovariš Ivo Klemenčič, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa je 
tovariš Tomaž Banovec, namestnik direktorja Zavoda Socialistične republike 
Slovenije za družbeno planiranje. 

Osnutek odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. Osnu- 
tek odloka so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pis- 
mena poročila. Želijo morda poročevalci odborov in Komisije ustno dopolniti 
poročila? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima Lojze 
Ceglar, delegat Obalne skupnosti Koper! 

L o jze Ceglar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu delegacije Skupščine Obalne skupnosti želim v zvezi s to točko dnev- 
nega reda dati naslednji prispevek: 

Zvezne smernice predvidevajo rast izvoza z enako stopnjo kot rast druž- 
benega proizvoda, iz česar lahko sklepamo, da se bo v okviru federacije vodila 
politika pospeševanja in stimuliranja izvoza, kar bo v bistvu vzdrževalo ob- 
stoječa razmerja med proizvodnjo, namenjeno domačemu tržišču, in tisto, ki je 
namenjena izvozu. 

Menimo, da se Socialistična republika Slovenija ne more zadovoljiti s ta- 
kimi proporci, ker je ugotovljena nujnost večje izvozne usmerjenosti njenega 
gospodarstva. Pa tudi republiške težave pri izravnavanju plačilne bilance ter- 
jajo večji izvozni napor. Politika intenzivnejšega vključevanja Slovenije v med- 
narodno delitev dela pa bo vsekakor naletela na velike težave, še posebno, če 
bo v federaciji obveljala predlagana usmeritev, kajti moramo računati ne samo 
z našimi dodatnimi stimulacijami izvoza, temveč tudi s težjimi pogoji za eks- 
panzijo izvoza, ki so posledica krize, ki jo preživlja svetovno gospodarstvo. Zato 
menimo, da bi morale republike svoje napore za dodatno povečanje izvoza nad 
stopnjo rasti družbenega proizvoda selektivno usmerjati predvsem v tiste de- 
javnosti, ki imajo ugodnejše pogoje in kooperativne prednosti za svojo uve- 
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1 javite v na svetovnem tržišču in ki izvažajo predvsem domače znanje, delo in 
substanco. V tej zvezi bi opozoril na izvoz storitev, turizem, pomorstvo in tran- 
zit blaga. Za razvoj turizma in tranzita so ugotovljeni pozitivni trendi, ki od- 
pirajo nove možnosti osvajanja tujih tržišč, v pomorstvu pa se tudi že kažejo 
znaki oživljanja svetovnega tržišča po dolgotrajni krizi. 

Izvoz storitev predstavlja vsekakor priložnost, ki smo jo pri našem vklju- 
čevanju v mednarodno menjavo premalo izkoristili, čeprav bi se bili tudi do 
sedaj na tem področju lažje vključevali kot z marsikaterim izvozom blaga, ki 
ga vzdržujemo s težavo in z velikimi žrtvami. To pa tudi zato, ker ni bil do 
sedaj izvoz storitev enako obravnavan kot izvoz blaga visoke stopnje prede- 
lave in z visokim deležem domače substance, s katerim se lahko enakovredno 
primerja. 

Zato je v teh dejavnostih akumulativnost nizka, interes za investiranje pa 
pada. Kolikor se izvozni pogoji za storitvene dejavnosti ne bodo popravili še 
v okviru federacije, kar bi bilo vsekakor tudi v interesu celotnega jugoslovan- 
skega gospodarstva, predlagamo, da republika pri svojih dopolnilnih ukrepa- 
njih za pospeševanje izvoza posebej računa s pogoji in možnostmi za povečanje 
izvoza storitev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Danica 
Ster, delegatka iz občine Ljubljana-Center! 

Danica Ster: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina je obravnavala osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih 
ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja. K tem smernicam je imela 
precej pripomb in svojih stališč. Ker pa je smernice obravnavala, preden smo 
prejeli stališča Izvršnega sveta in Odbora za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj ter Odbora za finance Zbora občin in so naše prvotne pripombe bile v 
glavnem enake tem, ki smo jih dobili kasneje, je skupina sklenila, da v celoti 
podpre vsa stališča Izvršnega sveta in Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj ter Odbora za finance. Zato ne bi ponavljala tega, kar je tu že na- 
vedeno. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Ster! Pismenih pri- 
jav za razpravo ni več. Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Godina, delegat iz 
občine Logatec! 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Logatec je 20. 6. na seji Družbenopolitičnega zbora in na 

seji Zbora združenega dela ter Zbora krajevnih skupnosti razpravljala o osnut- 
ku odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije v obdobju od 1981. do 1985. leta. 

Mnenja in pripombe delegatov k osnutku teh temeljnih smernic so v glav- 
nem naslednje: 

Temeljne smernice razvoja naj bodo dokument usklađenih pogledov de- 
lavcev zlasti o možnostih temeljne preusmeritve nadaljnjega gospodarskega 
in družbenega razvoja in obenem podlaga za delavce v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, da na teh osnovah planirajo svoj konkretni srednjeročni 
razvoj. 
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Delegati menijo, da to ni v celoti doseženo. Delegati temeljnih organizacij 
in skupnosti mislijo tudi, da je predloženi osnutek premalo kritičen do seda- 
njega razvoja in pomanjkljivosti ter ne nakazuje osnovnih vzrokov neučinko- 
vitosti pri uresničevanju srednjeročnega plana od leta 1976 do leta 1980 tei- 
ne nakazuje, katera so tista skupna področja delovanja, kjer se morajo delavci 
Jugoslavije sporazumeti za njihov nadaljnji razvoj. 

V osnutku odloka so opredeljene posamezne dejavnosti, zato delegati pri- 
čakujemo, da bodo bolj konkretizirane opredelitve do razvoja posameznih de- 
javnosti, kajti iz dosedanje prakse vemo, da se nemoteno in neusklađeno v Ju- 
goslaviji razvijajo tudi takšne proizvodne zmogljivosti, ki nimajo ničesar skup- 
nega s planskim usmerjanjem gospodarstva in ne s samoupravnim sporazume- 
vanjem niti ne z družbenim dogovarjanjem ter delitvijo dela. 

V točki 35 osnutka odloka je prav opredeljena nujnost doslednejše pove- 
zanosti razporejanja dohodka z družbeno priznanimi rezultati dela, vendar pa 
ni možno vezati le splošno in skupno porabo na rast dohodka in družbeni pro- 
izvod, gibanje osebnih dohodkov pa postavljati v odvisnost le od rasti čistega 
dohodka. 

Končno delegati menimo, da je potrebno osnutek odloka o temeljnih smer- 
nicah temeljito dopolniti, da bodo predstavljene temeljne smernice nudile mož- 
nost za nadaljnji družbenoekonomski razvoj. 

Skupina delegatov za občini Logatec in Vrhnika je razpravljala o pripom- 
bah in mnenjih Skupščine občine Logatec in se je z njimi strinjala. Strinjala se 
je tudi z mnenjem Odbora in predlogom Izvršnega sveta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Do- 
bili smo tudi pismeno obvestilo skupine delegatov za delegiranje delegatov v 
naš zbor iz občine Koper, ki je sporočila, da podpira odlok ter pripominja, da 
so smernice in naloge zelo načelno postavljene. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje 
k osnutku odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike druž- 
benoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih navajata odbora v svojem 
poročilu in Izvršni svet v svojem mnenji} ter delegati na seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevalnem postopku v ime- 
nu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka o temeljnih smernicah in 
okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za ob- 
dobje od 1981 do 1985. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo raz- 
voja družbenega sistema informiranja v Socialistični republiki Sloveniji. 

Ker sta 3. in 4. točka dnevnega reda, to je gradivo o razvoju družbenega 
sistema informiranja v Socialistični republiki Sloveniji in predlog za izdajo 
zakona o družbenem sistemu informiranja v Socialistični republiki Sloveniji, 
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v tesni vsebinski povezanosti, predlagam zboru, da združimo obravnavo 3. i n 
4. točke dnevnega reda in hkrati obravnavamo gradivo o razvoju 
družbenega sistema informiranja v Socialistični republiki Sloveniji in predlog 
za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v Socialistični republiki 
Sloveniji. , . 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Ce nihče, prosim, da o njem 
glasujemo. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje 
za.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za skupno obravnavo 3. in 4. točke soglasno 
sprejet. 

Kot gradivo za ti dve točki dnevnega reda ste prejeli: razvoj družbenega 
sistema informiranja v Socialistični republiki Sloveniji, koncept razvoja jav- 
nega komunikacijskega omrežja za prenos podatkov in predlog za izdajo za- 
kona o družbenem sistemu informiranja v Socialistični republiki Sloveniji, ki 
so bili objavljeni v prilogi IV Poročevalca. 

Predlagatelj teh gradiv je Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika do- 
ločil tovariša Tomaža Banovca, namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje. Besedo ima tovariš Tomaž Banovec. Prosim! 

Tomaž Banovec: Tovarišice in tovariši! Za to temo smo imeli pri- 
pravljen daljši ekspoze, ki pa ga bom samo na kratko povzel, predvsem zaradi 
tega, ker so gradiva sama po sebi dosti zahtevna in težka. 

Med najbolj pomembnimi zadevami, ki naj bi jih s temi usmeritvami ure- 
dili, bi jih omenil predvsem nekaj. Poznamo širšo in ožjo definicijo družbe- 
nega sistema informiranja, pri čemer je ožja tista, ki bolj zadeva probleme 
sistema informacij, to se pravi podatkovnih sistemov, statistike in teh služb. 
Tisto, kar je včasih širše pojmovano kot banke podatkov, pomeni širšo defi- 
nicijo, ki vključuje tudi sistem komunikacij s temi podatki, kamor sodi pred- 
vsem tudi sistem javnega obveščanja. Po tem dokumentu smo se odločili za 
obravnavanje predvsem prvega, to se pravi družbenega sistema informiranja, 
kar je bližje ustavni definiciji, tako definiciji zvezne kot republiške ustave. 

Drugo vprašanje, ki se je vleklo ves čas nastajanja tega dokumenta, je 
bilo, kako bomo to zadevo uredili v federaciji. To vprašanje je bilo rešeno tudi 
s tem, kar so rekli odbori, skladno z resolucijo, ki ureja področje družbenega 
sistema informacij. Tudi ta resolucija se bolj dotika teh vprašanj, ko daje 
usmeritve na področju družbenega sistema informiranja v smislu ožje defi- 
nicije. 

Med najbolj pomembnimi novitetami na tem področju je, da naj bi sistem 
gradili seveda od spodaj navzgor, vendar pa tudi od zgoraj navzdol. Stalna 
delegatska zahteva, ki je bila večno tudi predmet delegatskih razprav, je, da 
morajo imeti dajalci informacij možnost dobiti podatke tudi nazaj. Torej je ta 
problem relativno težak, ker je potrebno nekatere funkcije teh informacijskih 
podsistemov in pa služb družbenega sistema informiranja medsebojno uskla- 
diti. Ta dokument govori o službah predvsem to, da so obstoječe informacijske 
institucije in pa podatkovne institucije, kot sta Zavod SRS za statistiko, ki je 
tipična čista informacijska oziroma podatkovna institucija oziroma služba, in 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, ki ima še kontrolno funkcijo 
poleg podatkovne in tudi zakonska pooblastila, bolj zainteresirane predvsem 
za posebne naloge, zlasti za kontrolo. Funkcijo teh služb lahko podružbimo in 
razširimo, seveda pa v raznih sredinah nastajajo še drugi informacijski sistemi, 
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ki pa so uporabni seveda za več funkcij. Ena od njih je lahko statistična, bist- 
veno pa je, da je evidenčna. Tipičen primer je recimo zdravstvena skupnost, ki 
ima, seveda poleg tega, da zbira svoje informacije, ves sistem narejen tudi 
tako, da tiska položnice za pokojnine in ostale dajatve. 

Med pomembnimi zadevami, ki so zlasti razvidne na tem področju, so ver- 
jetno tudi tehnološki aspekti tega razvoja. Mi sami pa tudi poznamo razpravo 
o tem, kdo bo tehnološko oziroma strojno ali pa drugače spremljal ta sistem 
informiranja. Govorimo lahko o moderni tehniki, zlasti računalniški, potem pa 
še o drugi, širše lahko rečemo informacijski tehniki, ki jo le deloma proizva- 
jamo pri nas in za katero se v svetu zdajle bijejo največje bitke, kdo bo prvi, 
kdo bo drugi in kdo bo tisti, ki bo samo kupoval. Ze sedanji razvoj, pri nas 
v Sloveniji in jugoslovanski razvoj na tem področju, je tak, da bomo očitno 
imeli toliko zunanjih licenčnih partnerjev, kolikor imamo republik. Na tem 
področju seveda velja posebno pozornost posvetiti, zlasti v drugem delu, tudi 
vprašanju komunikacijskega omrežja, glede česar smo dežela, ki ni ravno po- 
nosna na to svoje mesto. Za telefonski priključek na prebivalca žal velja, da 
imamo teh priključkov manj kot drugi in da marsikatere informacije ali pa 
podatka, ki bi ga lahko prenesla telefonska žica, ne moremo posredovati. To 
je lahko pomemben zaviralni moment v razvoju, ki ga bomo morali v srednje- 
ročnih planih nekoliko resneje obravnavati. 

Med morda najbolj problematičnimi zadevami na tem področju pa je stan- 
dardizacija, to je standardizacija informacij, standardizacija vpisov, kazalcev 
in podobno. Značilno za zelo razviti svet, zlasti za države, ki so nosilke razvoja, 
je, da imajo izredno razvite informacijske standarde. Mislim, da poznamo vsi 
vsaj DIN standarde, to so nemški, potem ameriške, to so ASA standardi, pa 
GASTE, to so sovjetski standardi. Poznamo še kombinacije in izvedbo. Povedati 
je treba, da so Kitajci preprosto prevzeli vse nemške standarde, vsaj tehno- 
loške, kar je za njih tak zalogaj, da mu praktično niso kos. 

V Jugoslaviji in tudi v Sloveniji bomo morali narediti večje napore za 
standardizacijo teh informacijskih sredstev, osnov, opisov in terminologije, če 
bomo hoteli doseči večji napredek, kajti nespoštovanje standardizacije nas kaj 
hitro pripelje do neracionalne rešitve, zlasti pa v nesporazume. 

To gradivo predvideva tudi nekatera zakonska urejanja. Moram reči, da 
v imenu Izvršnega sveta popolnoma razumemo in sprejemamo pripombe Druž- 
benopolitičnega zbora in stališča. Tako pričakujemo, da bo zakon, ki bo vse to 
upošteval, na novo predložen šele jeseni. Bi pa mogoče na nekatere stvari ven- 
darle opozoril. 

Permanentno bi morali analizirati ta sistem. Ce bi na primeru zakona o 
sistemu informiranja naredili analizo, bi lahko ta podkrepila vse izrečene tr- 
ditve, zlasti zaradi tega, ker so subjekti informiranja pri tem konceptu seveda 
vsi, delavci in občani, združeni v svojih asociacijah. Vi, ki predstavljate pred- 
vsem občinske skupščine, veste, kako težko je zgraditi komunalno-informa- 
cijski sistem. To je pravzaprav teoretična predpostavka takega sistema. Mi v 
Jugoslaviji še nimamo sistema, za katerega bi lahko rekli, da deluje pri 500 
občinah. Lahko govorimo le o tem, da so nekatere stvari na tem področju 
narejene tako, da jih bomo delali 55 mesecev ali pa 60 mesecev, kar je pri- 
bližno toliko, kot delamo jedrsko elektrarno. Zato je včasih pomembno vpra- 
šanje, kako se na teh področjih dogovarjamo in kaj lahko vseeno naredimo, 
četudi nekatere stvari niso popolnoma razčiščene. Zlasti pa zaradi tega, ker 
bomo dobili letos verjetno še dva nova zakona, ki urejata sistem, to je zakon 
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o razširjeni reprodukciji, o ocenah in še o kompenzacijah. Zakonu o sistemu 
planiranja — republiški bo še sprejet, ter zakonu o svobodni menjavi dela, pa 
še nekaterim drugim sistemskim zakonom, sedanji informacijski sistem vec ne 
ustreza. To pa povzroča precejšnje težave. 

Torej strinjamo se s predlogi odborov in upamo ter želimo, da bi ta dele- 
gatska razprava in pa kasnejša razprava opozorila še na tiste probleme, ki jih 
ta gradiva niso načela. Hvaležni bomo za vsako pobudo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Banovec! Celotno gra- 
divo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Zako- 
nodaj no-pravna komisija in Komisija za narodnosti, ki so zboru predložili pi- 
smena poročila. Ker ste poročilo Odbora za družbenopolitični m komunalni 
sistem, ki je imel sejo včeraj, dobili šele danes na klop, prosim predstavnika 
Odbora, da tudi ustrezno posreduje stališča Odbora. 

Besedo ima Jernej Rovšek. Prosim! 

Jernej Rovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati1 Gradivo o razvoju družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji 
m predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji 
je Odbor obravnaval na včerajšnji seji. Odbor je sklenil obravnavati gradivo, 
ki se nanaša na družbeni sistem informiranja, skupaj zaradi smotrnosti ter 
zaradi povezanosti vseh predloženih gradiv, ki dejansko obravnavajo vsebinsko 
enotno problematiko. 

Gradivo o razvoju družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji je Od- 
bor obravnaval prvič 14. decembra 1978. Takrat je Odbor sklenil, da gradivo 
še ni zrelo za obravnavo v zboru ter je naložil predlagatelju, da gradivo dopol- 
ni v smislu pripomb in predlogov, ki so jih dala delovna telesa Skupščine SR 
Slovenije in predloži zborom novo gradivo. 

Odbor je uvodoma ugotovil, da je predloženo gradivo kvalitetnejše kot 
prvo in ustrezno rešuje nekatera vprašanja, ki so bila izpostavljena ob prvi 
obravnavi. Kljub temu Odbor ugotavlja, da predlagatelj v dopolnjenem gra- 
divu ni v celoti upošteval nekaterih predlogov, ki jih je Odbor dal ob prvi ob- 
ravnavi. Tako v gradivu še vedno ni zadovoljivo ocenjeno sedanje stanje na 
področju družbenega sistema informiranja ter sedanja struktura m vloga spe- 
cializiranih služb, pooblaščenih organov in organizacij ter drugih institucij. Od- 
bor je tudi predlagal takšen pristop h gradivu, da se bo družbeni sistem infor- 
miranja gradil in prilagajal ustavnim odnosom postopoma in ob upoštevanju 
objektivnih materialnih in kadrovskih možnosti v republiki. Predlagan je bil 
tudi medresorski pristop pri pripravi gradiva, ob večjem sodelovanju poobla- 
ščenih in specializiranih organov in organizacij s tega področja. To so nekatere 
bistvene pripombe s prve obravnave, ki po mnenju Odbora niso bile dovolj 
upoštevane v predloženem gradivu. 

Na seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ dne 16. maja 1979 je bila sprejeta 
resolucija o temeljih družbenega sistema informiranja. Resolucija daje kratko 
oceno stanja, definicijo družbenega sistema informiranja ter v tretjem delu 
opredeljuje naloge, ki jih morajo sprejeti in realizirati delovni ljudje in obča- 
ni, organizirani v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v druž- 
benopolitičnih skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah, ter naloge spe- 
cializiranih služb in pooblaščenih organov in organizacij. 
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Glede na splošno ugotovitev, ki je bila prisotna tako v zvezni resoluciji 
kot v predloženem gradivu ter tudi v razpravi na seji Odbora, da sedanje 
stanje na področju družbenega sistema informiranja ni zadovoljivo, so člani 
Odbora poudarili, da je potrebno vzporedno s preobrazbo družbenega sistema 
informiranja v SR Sloveniji takoj začeti realizacijo nalog, ki izhajajo iz tretje- 
ga poglavja zvezne resolucije. 

Posebno nezadovoljivo je po mnenju razpravljalcev sedanje stanje infor- 
miranja za potrebe planiranja in odločanja na vseh ravneh. Glede na preo- 
brazbo družbenega sistema planiranja, ki je v teku, potrebujemo točne, med 
seboj primerljive in hitre podatke in informacije o kazalcih, ki so bistveni za 
položaj posamezne organizacije oziroma skupnosti. Ocenjeno je bilo, da imamo 
drage sisteme informiranja, ki pa ne dajo zadovoljivih rezultatov. Mnoge in- 
formacije in podatke je treba iskati in naročati posebej ter jih tudi posebej 
plačevati. Iz tega izhaja tudi ugotovitev, da smo graditvi družbenega sitsema 
informiranja doslej posvetili premalo pozornosti ter da to predstavlja dolgo- 
trajen proces, ki bo zahteval izredno velike napore in tudi vlaganja. 

Glede predloga za izdajo zakona ostajajo po mnenju Odbora nekatera bist- 
vena vprašanja še vedno odprta. Predvsem iz določb predloga za izdajo zakona 
še ni mogoče ugotoviti, kateri so tisti enotni cilji in skupne osnove sistema v 
SR Sloveniji, ki jih bo urejal ta zakon glede na posebne zakone, ki urejajo 
dejavnost posameznih informacijskih sistemov, Službe družbenega knjigovod- 
stva, Narodne banke, statistike, pokojninsko-invalidskega zavarovanja in druga 
področja. Prav tako iz predloženega zakona ni dovolj jasno, katera vpraša- 
nja bo potrebno urediti z zakonom in katera prek samoupravnega sporazume- 
vanja in družbenega dogovarjanja. 

V razpravi so bili člani Odbora seznanjeni tudi s številnimi konkretnimi 
primeri in problemi, ki ilustrirajo sedanjo neusklađenost in neučinkovitost in- 
formacijskih sistemov na posameznih področjih. Mnogo odprtih vprašanj izha- 
ja iz neusklađenosti na strokovni ravni, iz nedefiniranih enotnih standardov, 
tako na nivoju republike kot federacije, iz slabe kadrovske zasedbe v organih 
in organizacijah, ki jih prištevajo med uporabnike informacij, iz nedefinirane 
politike razvoja računalniških sistemov in druga vprašanja. 

Vse to kaže, da je preobrazba družbenega sistema informiranja zelo za- 
pleten in celovit proces. Zato so ob tem člani Odbora poudarili, da večino 
odprtih vprašanj ne bo mogoče urediti z zakonom. Preobrazba vseh sestavin 
družbenega sistema informiranja pa ni mogoča brez temeljite ocene stanja, 
ki naj odgovori predvsem na vprašanje, na katerih področjih sedanji sistemi 
ne ustrezajo. Oceniti je potrebno tudi, zbiranje katerih podatkov in na pod- 
lagi kakšnih predpisov organizira določen organ, da bi na tej podlagi lahko 
sprejeli program ukrepov, ki bi na podlagi širše ugotovljenih potreb posa- 
meznih uporabnikov informacij določali, katere podatke obdelati, katere pu- 
stiti in katere zajemati in obdelovati na novo. 

Odbor je bil na seji seznanjen tudi z glavnimi zaključki razprave o pred- 
loženem gradivu na seji Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve 
in predlaga, da se mnenja in stališča Sveta upoštevajo pri nadaljnji pripravi 
zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji. 

Do gradiva »koncept razvoja javnega komunikacijskega omrežja, za prenos 
podatkov« se Odbor ni opredeljeval, saj gre pri tem za pretežno strokovna 
vprašanja, za katera morajo biti odgovorni predvsem strokovni organi. Poleg 
tega se bo morala večina odprtih vprašanj iz tega gradiva urejati po poti spo- 
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razumevanja in dogovarjanja. Odbor predlaga, da gre predloženo giadivo v 
širšo razpravo1 v temeljne in druge organizacije združenega dela, v Kiajevne 
skupnosti in občine ter v druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki naj 
obravnavajo gradivo na osnovi ocen stanja na svojih področjih ter predvsem 
z vidika svojih potreb po podatkih in informacijah. 

Glede na navedeno ter ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije — predlog stališč je Odbor na seji že obravnaval, 
predlaga Odbor Zboru občin, da sklepanje o tem, ali je zakon o družbenem 
sistemu informiranja potreben, odloži ter o tem odloči po zaključeni javni raz- 
pravi. Predlagatelja pa naj s sklepom zaveže, da predloži predlog za izdajo 
zakona v obliki tez, da bi se na tej osnovi lažje opredelil, ali je zakon potreben. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želita poročevalca Zakonodaj- 
no-pravne komisije in Komisije za narodnosti poročili še ustno obrazložiti? 
(Ne). Hvala. 

Danes ste na klop prejeli tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki 
je obravnaval predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v 
Socialistični republiki Sloveniji na osnovi 72. člena poslovnika naše Skupščine 
tako, da je dal pristojnima zboroma o njem stališča. Na podlagi vseh predlo- 
ženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Nada Mihajlovič, de- 
legatka iz občine Kranj. Prosim! 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati, tova- 
rišice delegatke! 

2e na podlagi tega poročila in vseh poročil oziroma mnenj in stališč, ki 
smo jih dobili pred tem, bi rada poudarila v imenu naše delegacije še na- 
slednje probleme. Pri pregledovanju tega gradiva smo opazili, da bi bilo po- 
trebno v okviru republike in federacije sprejeti enotna načela za uvajanje 
informacijske tehnike in pri tem upoštevati učinkovitost tehnike, obveznost 
povezovanja v enotni sistem, ceno in možnosti za takojšnje aktiviranje. Ob 
pomanjkanju kadrov, kot smo danes o tem problemu že tudi slišali, predlaga- 
mo, da se na tem področju pospeši študij informatike. 

Poenotiti je treba informacijsko osnovo in določiti enoten sistem podatkov, 
ki se zbirajo in pripravljajo v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih v oblikah njegovega združevanja. Baze podatkov morajo biti poenotene 
in medsebojno povezane. 

Naslednji problem so domači proizvajalci opreme za potrebe informatike, 
ki so dolžni odgovorno seznanjati javnost o sprejetih tehnoloških rešitvah za 
proizvodnjo in pri tem navesti, katere zahteve pri izgrajevanju informacijskih 
sistemov so zmožni zadovoljiti. 

Glede na predloge, da bi INDOK službe neposredno zajemale podatke- 
informacije iz baz podatkov informacijskih sistemov, naj to ne bi pomenilo 
nevarnost prevelikega povečevanja števila zaposlenih v strokovnih službah 
INDOK centrov. Glede organizacijskih rešitev predlagamo ustanovitev kole- 
gijskega upravnega organa za družbeni sitsem informiranja na nivoju repu- 
like. Glede strokovnih služb menimo, da bi bila primerna rešitev ustanovitev 
centra za družbeni sistem informiranja. 

Gradivo o družbenem sistemu informiranja je precej abstraktno in me- 
nimo, da bi bilo potrebno v nadaljnjih aktih predlagati neposredne ukrepe 
za izboljšanje tega sistema. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za rapravo ni 
več. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ali pomeni to, da razpravo o tem lahko zaklju- 
čimo? (Da.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Glede na 
stališča Družbenopolitičnega zbora in glede na pomisleke Odbora našega zbora 
o utemeljenosti potrebe po izdaji tega zakona, predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Sklepanje o tem, ali je zakon o družbenem sistemu informiranja v So- 
cialistični republiki Sloveniji potreben, se odloži. 

2. Predlagatelj naj glede na stališča Družbenopolitičnega zbora, našega 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem ter ostalih delovnih teles 
zborov in Skupščine ter razprave delegatov na seji zbora predloži dodatno 
gradivo, v katerem bo podrobneje utemeljil potrebo po izdaji zakona in v 
tezah nakazal konkretnejše rešitve najpomembnejših vprašanj, ki naj bi jih 
urejal zakon. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce nihče, potem prosim, da glasujete. Kdor je za ta sklep, naj prosim gla- 

suje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Glede na predlog našega Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 

pa predlagam še naslednji sklep: 
1. Zbor občin predlaga, naj se v javno razpravo o oblikovanju informa- 

cijskega sistema vključijo temeljne samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbenopolitične organizacije in občinske skupščine, predvsem tudi z vidika 
svojih potreb po informiranju in z vidika graditve komunalnega informacij- 
skega sistema. 

Zeli o tem delovnem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (INihče.) 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 davkih očanov. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Franca Skufco, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za finance. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ni še navzoč.) Verjetno je pričakoval daljšo razpravo in daljše uvodne 
besede. Moram pa predstavnike predlagatelja pohvaliti, ker so se držali naših 
navodil. S tem pa smo povzročili zmedo pri orientaciji. Mislim, da bo predstav- 
nik predlagatelja vsak čas prišel. 

Da pa ne bi po nepotrebnem čakali, predlagam, da preidemo na 8. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo. 
Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Karmela Budihna, namestnika republiškega 
sekretarja za kmetijstvo. Prosim, tovariš Budihna! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo predstavlja nadalje- 
vanje lanskoletne aktivnosti za odpravljanje posledic katastrofalne toče v se- 
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verovzhodni Sloveniji, kjer se je pokazalo, da bi zgrajeni sistem obrambe lahko 
bistveno omilili škodo, ki je nastala. Tehnične in materialne možnosti kažejo, 
da smo za zgraditev takšnega sistema sposobni in da moramo biti povsem 
drugače pripravljeni, kot smo bili v preteklosti. 

Ob vsakokratnem pojavu toče je dejansko najbolj prizadeto kmetijstvo. 
Vendar pa škoda na gradbenih objektih, na gozdovih, na zasebnem premo- 
ženju in drugih objektih ob večjih katastrofah dosega celo do polovice celotne 
škode. In potemtakem gre iskati nosilce interesa za obrambo v širšem krogu 
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in občin. Zato bi enostranska 
uporaba objektov in opreme, ki je potrebna za obrambo pred točo, lahko pome- 
nila njeno neracionalno porabo in se zato v sistem obrambe vključuje v načelu 
tudi interes splošne ljudske obrambe z več vidikov. 

Osnovno načelo pri izgradnji sistema obrambe mora biti v tem, da mora 
interes za izgradnjo sistema izhajati od uporabnikov, ki so se v dosedanjih 
razpravah izrekli za aktivno obrambo, pri čemer uporabljajo tudi izkušnje že 
delujočega sistema v podravski regiji in v drugih republikah, kjer je ta obram- 
ba že organizirana. 

Pri izdelavi osnutka zakona je predlagatelj izhajal v prvi vrsti iz že spre- 
jetih stališč v Skupščini, ki je sprejela predlog za izdajo zakona. Pri tem sta 
bili prisotni dve temeljni pripombi: 

Sistem obrambe pred točo naj se čimbolj naveže na zavarovalne skupnosti. 
Pri izdelavi predloga pa je bilo ugotovljeno, da neposredne zakonske opredelitve 
obveznosti zavarovalnih skupnosti ni mogoče določiti. Upravičeno pa lahko pri- 
čakujemo, da iz narave dejavnosti obrambe same izhaja, da se bodo zaradi 
preventivnih razlogov vključile v sofinanciranje sistema obrambe tudi članice 
zavarovalnih skupnosti, in sicer organizirano prek sredstev za preventivo na 
podlagi združevanja sredstev. V tem smislu so predlagane rešitve na meji 
ustavnosti in menimo, da bi jih veljalo v razpravi v Skupščini še posebej pod- 
preti. 

Predlagatelj je posebej tehtal tudi vprašanje, kako obrambo organizirati, 
glede na to, da so določene zadeve, predvsem zaščita ustvarjenega družbenega 
proizvoda, v interesu vseh delovnih ljudi in občanov, v prvi vrsti pa razum- 
ljivo mora biti prisoten interes proizvajalcev hrane, da so njihovi napori za 
večjo intenzivnost proizvodnje in večjo produktivnost dela nagrajeni, vztrajni 
in zagotovljeni v čim večjem dohodku. Pri tem je predlagatelj izhajal iz ustav- 
ne vloge združenega dela, ki mora stalno in trajno ustvarjati podlago svoje 
materialne reprodukcije, in iz obveznosti družbenopolitičnih skupnosti, da u- 
stvarijo pogoje materialnega razvoja, ter iz skupnega interesa, da so ti pogoji 
stabilni ob čimvečji materialni odgovornosti samega združenega dela. 

Iz obrazložitve, ki je priložena osnutku zakona, izhaja, da bi izgradnja 
celega sistema v naši republiki po približnih cenah stala 12 starih milijard 
dinarjev, in sicer izgradnja temeljnega sistema devet milijard in izgradnja 
predvidevanih štirih območnih sistemov pa s štirikrat po osemsto milijonov, to 
se pravi okrog 3 milijarde 300 starih milijonov dinarjev. Skupaj torej 12 mi- 
lijard dinarjev. 

Ker je v osnutku predvideno, da bo za izgradnjo temeljnega sistema, ža 
katerega vidimo, da bo treba odšteti devet starih milijard dinarjev, zagoto- 
vila sredstva republika, ostane torej za združeno delo in občine, v kolikor bo 
sprejeta varianta, tri milijarde ali 25 odstotkov. Torej 75 odstotkov investicij- 
skih sredstev za opremo, se pravi za postavitev temeljnega sistema, zagotovi 



424 Zbor občin 

republika, kar pomeni, da bi veljalo, kljub različnosti stališč v odborih, pred- 
videno konstrukcijo sprejeti, saj je razumljivo, da preostalo četrtino potrebnih 
sredstev, to so sredstva, potrebna za izgradnjo območnih sistemov, vendarle v 
skladu s svojim ekonomskim interesom lahko zagotovi združeno delo, posebej 
še, če se v financiranje obrambnega sistema vključijo tudi občine. 

Druga dilema v osnutku se nanaša na samoupravno organiziranost. V 
razpravi v odborih so bila mnenja različna. Predlagamo pa, da se sprejme sta- 
lišče, ki je bilo dano v Zakonodajno-pravni komisiji in Odboru za agrarno 
politiko. Ob obravnavi predloga za izdajo zakona je bila v Skupščini sprejeta 
teza, da se zainteresirane samoupravne organizacije in kmetje organizirajo v 
samoupravni interesni skupnosti za obrambo pred točo. V razpravi pa je bila 
tako v Skupščini kot kasneje v odborih Izvršnega sveta prisotna misel, da samo- 
upravna interesna skupnost ni najprimernejša oblika in da bi bilo potrebno 
proučiti možnosti, da se obstoječi mehanizmi uporabijo za te namene. Kon- 
kretno je bila izražena misel, da bi se znotraj temeljnih zavarovalnih skup- 
nosti oziroma rizičnih skupnosti za kmetijstvo organizirali zavarovanci, za- 
interesirani za obrambo pred točo. Vendar je bilo ugotovljeno da tako iz prak- 
tičnih razlogov, to je nepokrivanje branjenih območij z območij zavaroval- 
nih skupnosti, kakor tudi zaradi dejstva, da niso vsi kmetje zavarovani, kot 
tudi iz formalno pravnih razlogov to. ne gre. 

Proučene so bile tudi druge možnosti, vendar se je predlagatelj na koncu 
odločil predlagati samoupravno interesno skupnost. Pri tem je izhajal pred- 
vsem iz vidika možnosti maksimalnega neposrednega vpliva zainteresiranih in 
z vidika možnosti, da se v primeru samoupravne interesne skupnosti lahko 
uvedejo prispevki za obrambo pred točo in s tem omogoči izvenproračunsko 
financiranje delovanja območnega sistema. Samoupravna interesna skupnost 
naj ne bi imela lastnih služb, pač pa naj bi v času, ko mora delovati, to je 
nekaj mesecev poleti in spomladi, vodenje sistema formirale katerekoli kva- 
lificirane organizacije. Da lahko dobro deluje tak sistem, dokazuje primer 
severovzhodne Slovenije. 

Sistem financiranja investicij za obrambo pred točo in njegova organizi- 
ranost zadeva torej na dve osnovni vprašanji, ki gotovo zaslužita največ po- 
zornosti. Razprava v odborih in v Zakonodajno-pravni komisiji je že dala, raz- 
prava v zborih pa bo prav gotovo še dala celo vrsto dopolnitev, ki bodo bi- 
stveno izboljšale tekst osnutka zakona. 

Tovariši delegati! Dovolite, da ob tej priložnosti odgovorim tudi na vpraša- 
nje delegatov občine Ljutomer. Vprašanje je bilo dano na zadnjem zasedanju 
zbora, vendar zaradi časovne stiske nismo mogli takrat odgovoriti, zato do- 
volite, da odgovorim sedaj. Delegati vprašujejo tole: 

1. Zakaj pri sprejemanju zakona o obrambi pred točo ni bil uveljavljen 
hitrejši postopek, saj bo zakon predvidoma sprejet šele proti koncu leta 1979? 

2. Kdaj bo v Socialistični republiki Sloveniji, kot je predvideno, začel de- 
lovati enoten sistem oziroma skupni sistem obrambe proti toči? 

Odgovor na prvo vprašanje je naslednji: Pri oblikovanju osnutka zakona o 
obrambi pred točo je bilo potrebno najprej razčistiti nekatera načelna, orga- 
nizacijska, finančna in tehnična vprašanja. Pri tem je bilo treba upoštevati, 
da gre za organizirano dejavnost, ki je pri nas praktično nova, saj razen v ne- 
katerih občinah severovzhodne Slovenije, kjer so pred nekaj leti pričeli z 
obrambo pred točo in imajo nekaj izkušenj, ni bilo vzora, na katerega bi se 
mogli v celoti nasloniti pri oblikovanju načel za izgradnjo modernega in enot- 
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nega sistema za obrambo pred točo. To je temeljni razlog, zaradi katerega je 
pospešen postopek za sprejetje zakona praktično nemogoč. 

Na drugo vprašanje, kdaj bo zgrajen celoten sistem, pa bi odgovoril tole: 
Ker izgradnja celotnega sistema zahteva relativno velika sredstva, osnutek 
zakona predvideva etapno izgradnjo. Čas trajanja izgradnje bo odvisen od ma- 
terialnih možnosti, ki jih bodo imeli udeleženci, ki bodo pri financiranju grad- 
nje sodelovali. Osnutek predvideva, da bodo pri izgradnji imela^ prednost 
tista območja, ki so z obrambo že začela, in tista, kjer so priprave že v teku. 
Ker je torej izgradnja celotnega sistema odvisna od številnih faktorjev, v tem 
trenutku ni mogoče natančno odgovoriti, kdaj bo celoten in enoten sistem ob- 
rambe proti toči v naši republiki pričel delovati. 

Delegati iz Nove Gorice predlagajo, da bi se postopek sprejemanja zakona 
pospešil tako, da bi bil sprejet že v mesecu juliju. Svoj predlog utemeljujejo 
s tem, da so dogovori za skupno obrambo pred točo v območju Jugoslavije m 
Italije že toliko napredovali, da bi moglo priti do sklenitve meddržavnega 
dogovora o tem že v mesecu oktobru. Osnutek dogovora pa bi moral biti do- 
končno izdelan do konca meseca julija. Če zakon ne bi bil sprejet do konca 
julija, tako menijo delegati iz Nove Gorice, bi se vsa procedura bistveno za- 
vlekla Mnenja pa smo, da sprejetje zakona po terminskem koledarju Skup- 
ščine, po katerem je predvideno, da bo predlog zakona obravnavan v četrtem 
četrtletju, ne bi mogel zavreti podpisa omenjenega meddržavnega dogovora. 
Zato po našem mnenju ni razloga, da bi postopek pospešili in s tem spremeni i 
program Skupščine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Budihna. 
Osnutek zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta Zboru predložila 
tudi pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustao obraz- 
ložili poročili? (Da.) Besedo ima tovariš Karel Sukič, poročevalec Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj. Prosim! 

Karel Sukič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj je ob obravnavi osnutka zakona 
o sistemu obrambe pred točo na seji dne 13. junija 1979 posebno pozornost 
posvetil vprašanjem samoupravne organiziranosti in vprašanjem zagotavljanja 
sredstev za delovanje sistema obrambe. Pri obravnavi teh vprašanj je Odbor 
izhajal iz dejstva, da je obramba pred točo splošnega družbenega pomena za 
Slovenijo, iz česar izhaja tudi širša obveznost pri zagotavljanju učinkovitosti 
sistema obrambe in pri zagotavljanju potrebnih sredstev, kot je to opredeljeno 
v osnutku zakona. Zato smo se zavzeli, da se v zakonu opredeli obveznost ce- 
lotnega združenega dela v Sloveniji pri financiranju sistema obrambe, pri če- 
mer smo posebej poudarili tudi vlogo republike pri financiranju območnega 
sistema. Takšno izhodišče terja, da se podrobno prouči tudi možnost, da se 
sredstva za obrambo zagotavljajo po samoupravni poti oziroma s samouprav- 
nim združevanjem, pri čemer bi se o vprašanjih razporejanja tako zagotovlje- 
nih sredstev lahko odločalo bodisi v telesih, ki so opredeljena v osnutku zakona 
ali v interesnih skupnostih. Odbor je sicer menil, da bi bilo možno delovanje 
sistema poveriti tudi Meteorološkemu zavodu SR Slovenije, vendar smo se pri 
iskanju najustreznejše rešitve bolj zavzemali za oblikovanje interesnih skup- 
nosti, kjer naj bi se usklajevali interesi na tem področju in kjer naj bi se od- 
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localo o razporeditvi oziroma namenu samoupravno združenih sredstev. Po- 
sebno pozornost smo namenili tudi vprašanju samoupravne organiziranosti. S 
tem v zvezi smo menili, da so vprašljive v zakonu predložene rešitve, po 
katerih naj bi se oblikovale območne samoupravne interesne skupnosti glede 
na to, da v teh skupnostih ni svobodne menjave dela. Zato smo tudi poudarili, 
da je bilo ustrezneje oblikovati interesne skupnosti. Pri tem želim posebej 
poudariti, da je naš Odbor že ob obravnavi predloga za izdajo zakona predla- 
gal, da se ne bi ustanovile posebne samoupravne interesne skupnosti, temveč 
da naj bi njihovo funkcijo opravljale že ustanovljene zavarovalne skupnosti. S 
tem v zvezi se je Odbor strinjal z razlogi, zaradi katerih ni bilo mogoče upo- 
števati navedene pripombe. Razloge je obrazložil na seji navzoči predstavnik 
predlagatelja. 

Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Ob zaključku bi 
želel se poudariti, da Odbor predlaga, da naj predlagatelj pri pripravi predloga 
zakona prouči stališča Odbora predvsem glede samoupravne organiziranosti 
in zagotavljanja sredstev za učinkovito delovanje sistema obrambe ter pri tem 
upošteva tako širši družbeni pomen obrambe pred točo, kot tudi izkušnje, 

i jih na tem področju že imamo. Ker smo v Odboru za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, ko smo razpravljali o osnutku zakona, izhajali iz drugačnih 
izhodišč, se seveda nismo lotili obravnave osnutka zakona v podrobnostih, to 
pa seveda ne pomeni, da bi nasprotovali zakonski ureditvi problematike obram- 
be pred točo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Pričenjam razpravo. Imamo prijave iz Lju- 
tomera, Ormoža, Lenarta, Slovenske Bistrice, Krškega in Ptuja, kar kaže na 
interes teh občin po ureditvi tega vprašanja. Besedo ima tovariš Franc Strakl 
delegat iz občine Ljutomer! 

F r a n c S t r a k 1 : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati' 
Na kratko bom povzel našo razpravo na seji dveh zborov občinske skupščine 
in sicer Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti dne 22 6 1979' 
ko so zbori obravnavali predlagani osnutek zakona o uvedbi sistema obrambe 
pred točo v Socialistični republiki Sloveniji. Zbori so podprli v celoti sprejetje 
osnutka zakona, se posebej, ker je tudi v naši občini tekla večletna razprava 
o ej problematiki, ko so jo spremljala številna nerazrešena vprašanja na pod- 
ročju delovanja sistema zlasti pa financiranja. Sistem se je v severovzhodni 
Sloveniji ze doslej dobro uveljavil. Zato smo bili že dalj časa tudi mnenja da je 
obramba pred točo širšega družbenega pomena, ki sicer z vidika nujnosti' da se 
prepreci neposredna gospodarska škoda na kmetijskih pridelkih, in to ne samo 
zaradi finančnega oziroma ekonomskega rizika pridelovalcev, temveč tudi za- 
radi potrebe, da zagotovimo v Sloveniji zadostne količine hrane in s tem seveda 
zmanjšamo uvoz. 

Zbori so ob razpravi soglašali tudi s konkretnimi pripombami, ki iih je 
pripravil Izvršni svet Skupščine občine, katerih ne mislim podrobneje raz- 
členjevati. Te pripombe je namreč Izvršni svet Skupščine občine že posredoval 
predlagatelju zakona in se v glavnem nanašajo na opredeljevanje do predlaga- 
nih variant. & 

Bistvo pripombe, ki so jo sprejeli zbori občinske skupščine, pa je v tem 
kar je predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora' 
pred menoj že povedal. Zato menim, da smo v tem smislu v celoti soglasni z 



20. seja 427 

mnenjem tega odbora in teh izhodišč ne bom ponavljal. Želel pa bi ugotoviti, 
da sistem obrambe odpravlja v bistvu dvojni riziko. Na eni strani riziko pri- 
delovalcev, na drugi strani pa riziko zavarovalnih skupnosti. Zato se v Skup- 
ščini občine nikakor ne moremo strinjati niti z načelno pripombo, ki jo je dala 
tudi Zakonodajno-pravna komisija glede 15. člena, ki pravi, da zavarovalne 
skupnosti ne bi mogle sodelovati. Menimo namreč, da je nujno potrebno najti 
nek način sodelovanja, že zaradi prej povedanega, hkrati pa tudi opredeliti 
obveznost sofinanciranja sistema zavarovanja prek zavarovalnih skupnosti, 
prav zato ker se s tem zmanjša tudi riziko zavarovanja oziroma zavarovalnih 
skupnosti. 

Končno menim, da bi bilo treba rešiti vprašanje, komu pripada razlika v 
zavarovalni premiji takrat, ko je uveden sistem obrambe pred točo, pa imajo 
zavarovanci nekoliko znižano premijo. Ta premija je doslej šla v storno oziro- 
ma zmanjšanje stroškov zavarovancev, sistem pa je bil financiran s sredstvi 
širših družbenopolitičnih skupnosti. Prav iz tega razloga zelo podpiramo eno- 
ten sistem zavarovanja oziroma sistem obrambe v Sloveniji, kakor tudi samo- 
upravno organiziranost, ki jo je predlagal predstavnik Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj našega zbora. Toliko o kratkem povzetku naše 
razprave. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Strakelj, vi boste tudi odgovorili, 
če se strinjate z odgovorom? Tovariš Budihna je soglašanja registriral. 

Tovariš Franc Novak, delegat iz občine Ormož ima besedo! 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Ormož posreduje k variantnemu predlogu 17. člena 
naslednje stališče: 

Zavedamo se, da je v Socialistični republiki Sloveniji potrebno vzposta- 
vljati enoten sistem obrambe pred točo in osnutek zakona tudi podpiramo. 
Pripravljeni smo tudi iz sredstev proračuna družbenopolitične skupnosti so- 
financirati izgradnjo območnega sistema obrambe pred točo, vendar nam si- 
stem financiranja splošne porabe za dopolnjevanje občine tega ne omogoča, ker 
se ti izdatki lahko priznavajo v globalu porabe le s predhodnim pristankom 
ustreznega republiškega sekretariata. V primeru, če se ti izdatki dopolnjevani 
občini štejejo v obseg splošne porabe, predlagamo, da 17. člen predmetnega 
zakona ostane v nespremenjenem besedilu, v nasprotnem primeru pa spreje- 
mamo varianto, ki se glasi: Crta se »in občinam z branjenega območja«. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se pravi, če ne bo denarja, ne 
bodo sodelovale. 

Tovarišica Vida Brumnova, delegatka iz Lenarta ima besedo. Prosim! 

Vida Brumen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor občin je oktobra meseca obravnaval predlog za izdajo zakona o sistemu 
obrambe pred točo. V obravnavi predloga za izdajo tega zakona v zborih in 
telesih Skupščine prav tako pa v občinskih skupščinah in organizacijah zdru- 
ženega dela je bila podprta iniciativa za izdajo zakona o enotnem sistemu 
obrambe pred točo za celotno Slovenijo. Prav tako pa je v teh razpravah bila 
podana zahteva oziroma predlog, da naj stroški obrambe pred točo ne bre- 
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menijo le neposrednih kmetijskih proizvajalcev oziroma proizvajalcev hrane 
in porabnikov kmetijskih dobrin v območjih, kjer bi bila organizirana obramba 
pred točo, temveč da bi se stroški organizirane obrambe pred točo in stroški 
za vzdrževanje tega sistema morali enakomerno porazdeliti med proizvajalce 
in koristnike kmetijskih dobrin v vsej Socialistični republiki Sloveniji. Tega 
sedanji osnutek zakona ne vsebuje. Splošni interes je, da se kmetijska zemljišča 
zavarujejo pred naravnimi nesrečami, med njimi tudi pred točo. Vemo, da 
toče ni mogoče v celoti preprečiti, vendar je danes s pomočjo tehničnih sredstev 
in ustrezne tehnologije mogoče v veliki meri zmanjšati škodo pred točo na 
zavarovanih površinah. 

Obramba pred točo je sedaj organizirana le v sedmih občinah severovzhod- 
ne Slovenije, ki s svojim gospodarstvom v sedanji fazi obrambe pred točo 
same nosijo celotno breme obrambe. Zaradi stalnega pomanjkanja sredstev in 
delno zastarele in dotrajane tehnične opreme tudi obramba ni tako učinkovi- 
ta, kot bi lahko bila oziroma bi morala biti. Skoda, ki jo povzroča vsakoletna 
toča v tem delu Slovenije, pa ni le škoda tega predela, temveč ima zaradi 
predvidenega izpada proizvodnje posledice za vso Slovenijo. 

Slovenija ima v meteorološkem pogledu tako lego, da se v njenem ob- 
močju porajajo številne nevihte, povprečno letno 30 do 50-krat. Na podlagi do- 
sežene tehnologije na meteorološkem področju obstajajo možnosti, da se ti ne- 
vihtni procesi omilijo vsaj tri do petkrat. Zato obstaja interes širokega kroga 
uporabnikov kmetijskih površin in proizvodov, da se organizira sistematična 
in celovita obramba pred točo. 

Prvi začetki obrambe pred točo v severovzhodni Sloveniji so bili v 1969. 
letu. Priprave za organizirano obrambo pa so tekle tri leta. Na sedaj varovanih 
območjih severovzhodne Slovenije, ki pokriva okrog 250 000 ha zamljišča s 
101 strelnim mestom, deluje en radarski center. Sistem obrambe sloni na stro- 
kovnem konceptu Meteorološkega zavoda Slovenije. Kot rečeno, je tehnična 
oprema sedanjega sistema zastarela in dotrajana ter ima še druge pomanj- 
kljivosti. Drugi predeli Slovenije do sedaj niso bili varovani. Vendar v zadnjem 
času, kot nam je znano, tečejo intenzivna prizadevanja za obrambo na Pri- 
morskem. Iz osnutka zakona je razvidno, da naj bi se obramba pred točo or- 
ganizirala v območju tistih meteorološko-klimatskih in geografskih celot v 
Sloveniji, kjer se je ob upoštevanju tako pogostnosti pojavljanja toče kot dru- 
gih faktorjev strokovno ugotovilo, da je obramba pred točo smotrna in potreb- 
na. Zakonski osnutek tako območje imenuje branjeno območje (3. člen). Sistem 
obrambe pa naj bi sestavljali temeljni sistemi in območni sistemi, kar opre- 
deljuje 4. člen. Osnutek zakona nadalje predvideva, da se v branjenem ob- 
močju ustanovi ena ali več območnih samoupravnih interesnih skupnosti za 
obrambo pred točo. To opredeljuje 6. člen. Ustanovijo pa jih delavci temeljnih 
organizacij združenega dela, ki so registrirane za opravljanje kmetijske dejav- 
nosti, predelavo, dodelavo in promet s kmetijskimi produkti, gozdnogospo- 
darske organizacije ter druge zainteresirane samoupravne organizacije in skup- 
nosti, delavci iz kmetijske dejavnosti in zasebni kmeti po krajevnih skupnostih, 
vendar to le v branjenem območju. 

Po zakonskem osnutku so uporabniki obrambe pred točo temeljne orga- 
nizacije združenega dela kmetijske proizvodnje, predelave, dodelave in pro- 
meta s kmetijskimi produkti, gozdnogospodarske organizacije, organizacije 
združenih kmetov, zavezanci za dohodek iz kmetijstva, zainteresirane kmetij- 
ske skupnosti in občine v branjenem območju. Ali so uporabniki res samo ti? 
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Ali niso uporabniki obrambe pred točo vsi porabniki kmetijskih, gozdarskih in 
drugih dobrin, ki jih lahko uniči ali poškoduje toča. Zato se dejansko posatvlja 
vprašanje, ali naj stroške za organizacijo, delovanje in vzdrževanje sistema 
obrambe pred točo plačujejo le uporabniki v branj enem območju, ali pa bomo 
te stroške vzajemno1 solidarno porazdelili v skladu z družbenimi interesi in z 
interesi združenega dela celotne Slovenije. 

V osnutku zakona vzajemnost pokrivanja stroškov ni predvidena. Iz ob- 
razložitve osnutka so razvidna tudi potrebna finančna sredstva za vzpostavitev 
enotnega sistema obrambe. Ali bodo združeno delo in občine iz hranjenega ob- 
močja sposobne zagotoviti taka sredstva, saj so ta območja v glavnem tudi ob- 
močja manj razvitih kmetijskih občin, ali pa pripravljamo oziroma bomo spre- 
jeli zakonski predpisi zaradi zakona, da bomo lahko rekli, saj je dana možnost 
za organizacijo uspešne obrambe pred točo? Pomanjkanje potrebnih sredstev 
območnega sistema pa že vnaprej ogroža učinkovitost celotnega sistema ob- 
rambe. Zato je potrebno presoditi, ali naj se interesne skupnosti za obrambo 
pred točo ustanovijo samo v branjenih območjih ali v območju celotne Sloveni- 
je v vsaki občini in ali bi namesto koordinacijskega odbora, ki naj bi ga usta- 
novile območne skupnosti, kazalo ustanoviti republiško interesno skupnost za 
obrambo pred točo, kjer bi se lahko združevala sredstva in solidarnostno ozi- 
roma vzajemno pokrivali stroški za obrambo. Mislimo, da je sistem obrambe 
pred točo skupen družbeni interes, ne le v okviru Socialistične republike Slo- 
venije, temveč Jugoslavije, da se kmetijski in gozdarski pridelki ter dobrine 
zavarujejo pred naravnimi nesrečami, zato naj bo tudi financiranje tega siste- 
ma skupen interes vseh dejanskih porabnikov v Sloveniji, ne pa le naštetih 
posameznikov in organizacij iz branjenih območij. Le na ta način bo enotno 
predviden sistem obrambe pred točo lahko tudi enotno izdelan v vseh predvi- 
denih območjih. Zato naša občina predlaga, da naj predlagatelj razmišlja o 
teh mnenjih in jih upošteva pri pripravi predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Brumen! Tovariš 
Hinko Zolnir, delegat iz Slovenske Bistrice ima besedo! 

Hinko Zolnir: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi v občini Slovenska Bistrica podpiramo osnutek zakona. Imamo pa na- 
slednje pripombe: 

V 17. členu predlagamo, da se sprejme varianta. V 20. členu naj se črta 
tretji odstavek. V 21. členu naj se sprejme predvidena druga točka. V 22. členu 
naj se sprejme druga alinea. 

Delegati podpirajo stališče, ki je navedeno v poročilu Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Marjan Markel, delegat iz Krškega 
ima besedo! 

Marjan Markel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! 

Prinašam pripombe Občinske skupščine Krško, ki je zasedala 22. junija. 
Delegati vseh zborov so obravnavali osnutek zakona o sistemu obrambe pred 
točo in ugotovili potrebo po čimprejšnji zakonski ureditvi tega področja. Spri- 
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čo pomembnosti tega zakona so zbori postavili zahtevo, da je treba v 7. členu 
določno opredeliti, da so uporabniki sistema obrambe pred točo vsi, ne pa 
samo v osnutku predvideni. Gre namreč za elementarno vprašanje, da so za 
redno preskrbo s pridelki kmetijske proizvodnje zainteresirani vsi, torej tudi 
samo združeno delo. 

Kar zadeva organiziranost, je treba celoten sistem obrambe pred točo 
postaviti tako, da bo deloval usklađeno in učinkovito. To pa bo moč doseči le 
tako, da bodo v sistem vključene vse potrebne institucije, tudi organizacije 
varstva pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami. 

To vprašanje je tembolj pomembno za občine v tistih območjih, ki so pod 
zračnimi koridorji, oziroma še bolj v tistih, ki so v neposredni bližini letališč. 
To vprašanje pa v načelu v predloženem osnutku ni niti približno rešeno. Me- 
nimo, da bi morali izhajati iz opredelitve, da je obramba pred točo naša skupna 
družbena skrb in dejavnost posebnega družbenega pomena. V zvezi s predla- 
gano opredelitvijo, da so zavezanci prispevka vsi dejavniki, torej tudi zdru- 
ženo delo, je povsem logično, da so tudi občine vključene v sistem financiranja 
sistema obrambe pred točo, V skladu s tem pa je potrebno v osnutku jasno 
opredeliti in določiti oziroma zagotoviti učinkovit sistem financiranja. Zato 
so se tudi zbori opredelili za sprejetje predlaganih variant k 20. in 21. členu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Branko 
Novak, delegat iz Ptuja! 

Branko Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke, tova- 
riši delegati! Skupina delegatov iz občine Ptuj je obravnavala osnutek zakona 
o sistemu obrambe pred točo in zavzela naslednja stališča: 

Proizvodnja hrane je prioriteta v družbenem planu Socialistične republike 
Slovenije, zato menimo, da je skrb vseh zavarovanje pridelovalnih površin pred 
točo. Zato naj stroške sistema plačuje vsa Slovenija. Tako predlagamo, da se 
2. člen zakona glasi: »Obramba pred točo je v območju vse Slovenije enotna v 
organizacijskem, tehničnem in metodološkem pogledu. Enotno je tudi zagotav- 
ljanje sredstev za obrambo pred točo, ki se vključuje v enoten sistem izvaja- 
nja obrambe pred točo v Socialistični republiki Jugoslaviji«. 

Nadalje naj se 7. člen glasi: »Območne skupnosti ustanovijo delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela vseh gospodarskih dejavnosti, delavci 
in kmetje v organizacijah združenih kmetov, zavezanci za davek osebnega 
dohodka iz kmetijske dejavnosti po krajevnih skupnostih ter delavci drugih 
zainteresiranih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Ostali členi, ki govorijo o sredstvih, se ustrezno popravijo oziroma črtajo. 
Meteorološka služba, ki je doslej za delo v te namene dobila plačane vse 

svoje stroške, bi se morala po našem mnenju vključiti v sistem obrambe pred 
točo brez plačila za svojo dejavnost. Osnovni namen meteorološke službe je vse- 
stranski, zato je njeno delovanje splošnega pomena za vso Socialistično repu- 
bliko Slovenijo. Ta služba tako le z delom svojih nalog služi obrambi pred 
točo, pa še to le nekaj mesecev. 

Napredek v delovanju sistema obrambe pred točo bo dosežen le v pri- 
meru, da se zakon dopolni v 4. členu tako, da se glasi: »Sredstva za izgrajeva- 
nje, vzdrževanje in delovanje temeljnega sistema zagotavlja Socialistična re- 
publika Slovenija«. Ustrezno temu se popravijo ali črtajo ostali členi. 
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Hkrati menimo, da je v 14. členu potrebno popraviti 3. in 4. alineo, in sicer: 
V 3. alinei naj ostane besedilo »vzpostavlja in uporablja sistem meteoroloških 
radarjev, potrebnih pri obrambi pred točo«. Četrta alinea pa se črta v celoti. 

V 9. členu je treba tretjo alineo dopolniti tako, da območne skupnosti pla- 
čujejo sredstva le za delovanje območnega sistema za obrambo pred točo. 

V 16. členu je treba prvo točko dopolniti tako, da se glasi: »sredstva za iz- 
gradnjo, vzdrževanje in delovanje temeljnega sistema itd.« Dopolnitev je lo- 
gična, ker izhaja iz obrazložitve zakona in je verjetno pri sestavi zakona po 
pomoti izpadla. 

V 17. členu skupina delegatov podpira osnovno besedilo člena. Variantna 
rešitev naj se črta. 

V 3. odstavku 20. člena ter v 21. členu podpiramo besedilo, ki ga vključu- 
jejo variante. Skupina delegatov meni, da je sporazumevanje z neposrednim 
izjavljanjem vseh lastnikov kmetijskih zemljišč zelo zamudno in drago in sko- 
raj neizvedljiva rešitev. Mnogi lastniki zemljišč ne združujejo svojega dela in 
sredstev v kmetijskih zadrugah in drugih oblikah združevanja kmetov. Lastniki 
zemljišč v nekaterih primerih živijo v drugih občinah in v drugih republikah 
in je zato težko izpeljati sporazumevanje z osebnim izjavljanjem. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš Karmelo Budihna, namestnik 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Seveda ne morem takoj odgovoriti na vsa vprašanja iz razprave. Očitno 
gre za nekatere zelo zanimive predloge. Opredelil bi se le glede sistema finan- 
ciranja in v tem okviru še posebej glede financiranja območnih sistemov. 

Očitno gre za dva različna pogleda. Pri pripravi osnutka zakona nam je 
bilo z raznih strani očitano, da se zavzemamo za državno-proračunsko financi- 
ranje teh zadev, ki so sicer v domeni gospodarstva. To je prav ekstremno sta- 
lišče. 

Drugo ekstremno stališče, tako sem razumel razpravo, pa je v tem, da nam 
vsa sredstva zagotove v državnem proračunu zaradi tega, ker je obramba pred 
točo interes oziroma zadeva vseh. To sta dve ekstremni stališči. 

Opredelitev, ki jo vsebuje osnutek, pa je, da vzajemnost in solidarnost pri- 
de do izraza tako, da SR Slovenija tudi s samoupravnim sporazumevanjem z 
zavarovalnimi skupnostmi financira izgradnjo temeljnega sistema, kar pred- 
stavlja 75 odstotkov stroškov izgradnje obeh sistemov oziroma kompletnega si- 
stema. Poleg tega pa je republika Slovenija dolžna tudi zagotoviti delovanje 
temeljnega sistema. 

Izgradnja območnega sistema, to je 25 odstotkov vseh stroškov, ki so po- 
trebni za izgradnjo celotnega sistema, pa je prepuščena samoupravnemu odlo- 
čanju v združenem delu, zainteresiranim samoupravnim organizacijam za pod- 
ročja hranjenega območja in tudi občinam. Prav tako je predvideno, da bo 
združeno delo zagotovilo vzdrževanje oziroma financiranje delovanja območ- 
nega sistema. 

Sodimo, da je obramba pred točo v ekonomskem interesu združenega dela 
in da ne gre tu za nobeno uslugo, ki jo združeno delo dela nekomu tretjemu, 
saj učinkovit sistem zagotavlja stabilnejše gospodarjenje in s tem tudi večji 
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dohodek. Sodimo, da investiranje v to dejavnost, ki prispeva k večjemu in pa 
stabilnejšemu dohodku, zlasti če bodo pri financiranju sodelovale tudi občine, 
omogoča sorazmerno nadomestitev vlaganj glede na povečan dohodek. 

Predloge, ki so bili dani v razpravi, bo seveda treba proučiti, vendar me- 
nim, da je v zakonu predlagani sistem financiranja logičen in da ga bo zato 
treba konfrontirati s sistemom, ki je bil predlagan v razpravi, in tudi podprt 
od vseh razpravljalcev. 

Glede Meteorološkega zavoda menim, da gre za nesporazum. Meteorološki 
zavod je republiški upravni organ, ki deluje v skladu z zakonom. Njegovo de- 
lovanje na področju obrambe pred točo pomeni v bistvu dajanje uslug območ- 
nim sistemom. Zato ni predvideno, da člani območnih sistemov tudi plačujejo 
kakšno odškodnino za njegovo delovanje na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Če lahko korigiram ali pa vsaj 
interpretiram razpravo v zboru, menim, da je ob drugem ekstremnem stališču 
najbrž močneje prišlo do izraza pravzaprav stališče, da je za obrambo pred 
točo odgovorno celotno združeno delo v Sloveniji. To sem poudarila zato, ker 
vidim, da nekako niste najbolj zadovoljni, da bi bila država v celoti odgovorna 
za obrambo. 

Povedala bi še, da smo dobili tudi stališče skupine delegatov iz občine Mur- 
ska Sobota, ki tudi podpira stališče našega odbora za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in se po vsebini zelo pokriva s tem, kar je bilo danes rečeno. 
Zeli morda še kdo besedo? Prosim., tovariš Sukič! 

Karel Sukič: Razpravljal bi v imenu skupine delegatov iz občine 
Murska Sobota. Strinjamo se z vsem, kar smo sprejeli v Odboru in s tem, kar 
je bilo rečeno danes v razpravi. Opozoril bi na to, da je obramba pred točo v 
interesu celotnega slovenskega združenega dela oziroma delovnih ljudi in ob- 
čanov Slovenije, na kar je bilo opozorjeno tudi v današnji razpravi in tudi 
v odboru. Torej je smisel zakona ta, da se z učinkovitim sistemom obrambe 
zagotovi proizvodnja čim večje količine hrane. V nasprotnem primeru bi sicer 
pomenilo, da se zainteresirani združujejo v posebno interesno skupnost, kar je 
nesmisel, saj toče res nihče ne potrebuje. 

Prav tako menim, da bi bilo težko reči, da predlogi iz današnje razprave 
in stališča Odbora pomenijo oživljanje države in njene vloge. Zato se ne stri- 
njam, da gre za ekstrem, kot je rekel tovariš Budihna. Mislim, da bi bilo težko 
tudi predlagatelju, če bi tako razumel našo razpravo. Prav tako bi bilo v tem 
primeru težko pripraviti predlog, ki naj bi upošteval mnenja delegatov, ki 
prenašajo stališča delovnih ljudi in občanov in tudi združenega dela iz celotne 
Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o sistemu obrambe pred točo se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Predlagatelj naj prouči stališča Odbora za družbenoekonomske odnose 

in razvoj ter razprave delegatov na današnji seji zbora, ki so različne glede 
na izhodišča osnutka zakona, ter naj ponovno preveri ustreznost rešitev, vse- 
bovanih v osnutku, kakor tudi ustreznost predlogov našega odbora in razprave 
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na seji zbora ter jih v neposrednem stiku s prizadetimi občinami celovito anali- 
zira ter šele na tej podlagi predloži predlog zakona. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da gla- 
sujemo. Kdo je za? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Sedaj pa bi se, če se strinjate, vrnili na 5. točko dnevnega reda, 
to je na predlog za izdajo zakona o davkih občanov. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Zvonka Drakslerja, pomočnika republiške sekretarke 
za finance. Želi tovariš Draksler besedo? (Da.) Prosim! 

Zvonko Draksler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Veljavni zakon o davkih občanov je bil sprejet v letu 1972 in ga je zato 
potrebno uskladiti z vsemi v zadnjih letih sprejetimi spremembami družbeno- 
ekonomskih odnosov. V razpravi je poleg tega tudi medrepubliški dogovor o 
enotnih osnovah davčnega sistema. Zato se je Izvršni svet odločil, da ne bo pri- 
pravil samo sprememb in dopolnitev obstoječega sistema, temveč integralno 
besedilo kompletnega novega zakona. 

Novi davčni zakon bo- urejal v celoti vseh deset vrst davkov, torej od oseb- 
nega dohodka, od osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, od osebnega do- 
hodka od obrtne dejavnosti in tako naprej. Za temeljito pripravo novega davč- 
nega zakona je bila v letu 1978 pripravljena analiza o izvajanju davčne politike 
in posebno gradivo »Izhodišča za revizijo davčnega sistema«. To gradivo so ob- 
ravnavala telesa Izvršnega sveta ter Skupščine, Gospodarska zbornica pa je 
o tem organizirala še široko javno razpravo. Prav tako so bili o tem gradivu 
organizirani regijski posveti z občinskimi davčnimi upravami. 

Novi davčni zakon naj bi enotno urejal vsa vprašanja sistemskega znača- 
ja. Opredelil naj bi torej obveznost občanov kot davčnih zavezancev, davčne 
vire, vrste davkov, davčne osnove, vrste davčnih stopenj, davčne oprostitve, ki 
so splošnega pomena za republiko, ter vprašanje odmernega postopka. Občin- 
skim skupščinam pa naj bi omogočili, da z določanjem stopenj oprostitev in 
olajšav ter z drugimi ukrepi upoštevajo specifičnost svojega območja. 

V predlogu za izdajo zakona so predlagane nekatere nove splošne uredit- 
ve posameznih vprašanj, kot na primer: osebni dohodek iz samostojne dejav- 
nosti naj se upošteva samo pri nosilcu samostojnega dela, ki mu je to edini in 
glavni poklic in ki iz tako ugotovljenega dohodka uveljavlja enake pravice 
kot delavec v združenem delu. Poslovne knjige naj bi v bodoče vodili le zave- 
zanci, ki se jim ugotavlja dejanski dohodek, ne pa tudi pavšalisti. Evidenti- 
ranje računov, ki jih sestavljajo občani ob prodaji blaga in ob izvajanju sto- 
ritev uporabnikom družbenih sredstev, naj bi opustili, ker ima davčni organ 
možnost vpogleda v poslovne knjige in določene druge dokumente. 

Pri posameznih davčnih vrstah predlagamo na kratko naslednje bistvene 
spremembe: 

Na področju obdavčevanja dohodka od kmetijske dejavnosti predlagamo 
poleg obdavčevanja po katastrskem dohodku tudi obdavčevanje po dejanskem 
dohodku. Po dejanskem dohodku naj bi bili obdavčeni tisti zavezanci, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, ki ni neposredno vezana na obdelovanje 
zemljišč in jih zato sistem obdavčevanja po katastrskem dohodku bodisi v celo- 
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ti ali deloma ne zajema. Tak primer so farmska reja piščancev, specializirana 
proizvodnja sadja, proizvodnja govedi, jagodičja, vrtnin in podobno. Po dejan- 
skem dohodku pa naj bi se obdavčevala samo tista kmetijska proizvodnja, ki 
presega določen obseg. Dohodek, ki bi bil obdavčen, naj bi se ugotavljal podob- 
no, kot to velja za občane s samostojno dejavnostjo, torej od dela celotnega 
prihodka, odšteti pa bi bili dokumentirani materialni stroški in znesek stroškov 
za osebne dohodke, ki se priznavajo delavcem, ki delajo na kmetiji. Sele tako 
ugotovljen ostanek dohodka pa bi bil potem opredeljen kot osnova za davek 
iz dejavnosti. 

Glede na dosedanje razprave, zlasti glede na očitek v Odboru Družbeno- 
političnega zbora in v drugih odborih v zvezi s tem davkom, pripominjamo še 
naslednje: Obdavčitev po dejanskem dohodku iz kmetijske dejavnosti bo po 
naši oceni zajela le manjši del kmetij, ki se v večjem obsegu ukvarjajo z na- 
vedenimi posebnimi dejavnostmi. Za vse druge kmetije, katerih dejavnost ni 
specializirana v navedenem smislu, pa bo še naprej ostal v veljavi sedanji si- 
stem obdavčitev po katastrskem dohodku. 

Obseg dejavnosti, od katere bo odvisna obdavčitev po dejanskem dohodku, 
bo podrobneje določen v osnutku zakona. 

Obdavčitev po dejanskem dohodku bo zajemala le dejavnosti, ki se oprav- 
ljajo v večjem obsegu, na primer gojenje nad 50 000 piščancev letno ali gojenje 
nad 30 glav živine, če se v pretežni meri — (nad 70 %) krmi z kupljenimi krmili. 
Evidenca, ki jo bodo morali zavezanci za davek po dejanskem dohodku pred- 
ložiti, bo morala biti precej poenostavljena, vendar pa bi le morala zagotoviti 
realen vpogled tako v prihodke kot v stroške, ki naj bodo odbitna postavka 
pri izračunu davčne obveznosti. 

Končno še pripominjamo, da namen obdavčitve po dejanskem dohodku 
ni v iskanju večjih fiskalnih virov in s tem v močnejšem obdavčevanju kmetov, 
kot je bilo včasih v praksi razumljeno in napačno interpretirano, temveč v 
bolj realni obdavčitvi tistega dohodka, ki ga je kmet dejansko dosegel. V ve- 
ljavni ureditvi, ko se davek od kmetijstva odmerja le od katastrskega dohodka, 
torej od povprečnega ocenjenega možnega dohodka, ki naj se doseže na dolo- 
čenem zemljišču, dohodki, ki niso vezani in neposredno niso v odvisnosti od 
uporabnosti zemljišča, sploh niso obdavčeni. To pa so v naši ureditvi tudi edini 
dohodki, ki ostanejo neobdavčeni, saj se sicer od vsakega, tudi priložnostno 
doseženega dohodka odmeri določena vrsta davka. Ni torej utemeljeno, da se 
dohodki, ki jih posameznik doseže v pomembnejšem obsegu, ne bi obdavčevali. 
Novi sistem obdavčevanja ne bi smel destimulativno vplivati na nadaljnji raz- 
voj kmetijske dejavnosti, saj bo predvidel določene pomembne olajšave za 
povečanje obsega kmetijske dejavnosti. 

Sistem stopenj, odbitnih postavk in olajšav bo določen z zakonom, kon- 
kretna višina obdavčitve pa bo določena z akti občinskih skupščin v okviru 
vodenja tekoče ekonomske politike posameznega območja. Toda za zavezan- 
ce, ki bodo obdavčeni po dejanskem dohodku in se jim bo posebej ugotavljal 
osebni dohodek, glede katerega bodo tako po pravicah kot obveznostih izena- 
čeni z delavci v združenem delu, bo davek od kmetijstva po dejanskem dohod- 
ku praktično odmerjen le od morebitnega presežka nad takšnim delom sred- 
stev za osebne dohodke. 

Na področju obdavčenja dohodkov od obrtnih dejavnosti naj bi tudi v bo- 
doče obdavčevali le prihodke, ki so bili doseženi iz dovoljene dejavnosti, torej 
na podlagi dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kajti obrtni zakon šteje oprav- 
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ljanje nedovoljene dejavnosti za prekršek, za katerega se poleg denarne kazni 
izreče tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi. 

V predlogu za izdajo zakona predlagamo obdavčitev obrtne dejavnosti 
po dejanskem dohodku ali v pavšalu. Predlagamo tudi nekatere nove davčne 
oprostitve za davek iz obrtnih dejavnosti, in sicer pri domači obrti, pri dohodku 
od zbiranja odpadnega papirja, za začasno zaposlovanje učencev v gospodarstvu 
in podobno. 

Na področju obdavčenja dohodkov od patentov predlagamo, da se namesto 
sedanje ureditve, ko se kot odbitna postavka upoštevajo le dejanski stroški 
patenta, prizna kot odbitna postavka določen odstotek od dohodka, doseženega 
na podlagi patenta. Na področju davka na dohodke od premoženja in od pro- 
daje nepremičnin predlagamo bistveno spremembo, po kateri bi bili občani 
oproščeni tudi davka v primerih, ko kupnino porabijo za nakup ali gradnjo 
stanovanjske hiše ali stanovanja, če izpolnjujejo pogoje, zaradi katerih so bili 
že oproščeni plačila davka na promet nepremičnin. Pomembna sprememba je 
tudi glede obdobja, po preteku katerega se davek od dohodka ne odmerja; 
ta doba naj se skrajša od 20 na 10 let. 

Pri davku od premoženja predlagamo opustitev sedanjega davka na posest 
tovornih in cestnih motornih in priklopnih vozil. Menimo namreč, da je ustrez- 
nejša obdavčitev dohodka, ki se s temi vozili doseže, kot pa obdavčitev pre- 
moženjske vrednosti. 

Glede obdavčitve skupnega dohodka občanov predlagamo neobdavčeni 
znesek v višini trikratnega povprečnega čistega osebnega dohodka v gospo- 
darstvu v preteklem letu. S tem bi odpadlo določanje zneska neobdavčenega 
skupnega dohodka s posebnim zakonom. Ta rešitev je usklajena s predlogom 
medrepubliškega dogovora, ki je v zadnji fazi priprav in je tudi v končnem 
postopku sprejemanja. 

Poleg navedenih vsebuje predlog za izdajo tudi določene rešitve glede 
poenostavitve oziroma izboljšave v postopku odmerjanja in pobiranja davkov. 
V skladu s pripombami, ki bodo izrečene v skupščinski razpravi o tem doku- 
mentu, in v skladu s pripombami, ki bodo dane v javni razpravi, ki se široko 
odvija, bo predlagatelj v jeseni pripravil osnutek zakona in ga predložil Skup- 
ščini v razpravo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona ste 
dobili. Dobili ste tudi analizo o izvajanju davčne politike. Predlog za izdajo 
zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije po- 
ročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Danes ste na klop dobili tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora, ki ta akt obravnava v skladu z določili 88. člena Poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije kot zainteresiran zbor. Na osnovi vseh pred- 
loženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Stane Mazej, delegat 
iz občine Žalec. Prosim! 

Stane Mazej: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s predlogom za izdajo zakona o davkih občanov ima skupina delegatov 
iz občine Žalec naslednje predloge: 

Prvič, predlagamo da se opusti davek od premoženja na posest gozdnih 
zemljišč s površino nad pol hektara v lasti občanov, ki se po določbah zakona 
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o kmetijskih zemljiščih ne štejejo za kmete. Smoter, zaradi katerega je bil 
namreč ta davek uveden, ne bo dosežen, saj se število davčnih zavezancev ne 
zmanjšuje. Stroški v žvezi z odmero, knjiženjem in pobiranjem tega davka 
so nesorazmerno višji v primerjavi z izkazanim učinkom. 

Drugič, vseskozi nismo uspevali izpolniti obveznosti odmernih postopkov 
v predpisanih rokih, kar ni značilno le za nas, ampak je značilno za večino 
občin v Sloveniji. Iz tega izhaja, da postavljeni roki za izvedbo posameznih 
odmer niso ustrezni in bi jih bilo potrebno podaljšati od 90 dni po vložitvi 
napovedi na 150 dni. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Anton Bolko, delegat iz Idrije, 
ima besedo! 

Anton Bolko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupin delegatov občine Idrija za Zbor združenega dela in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije dne 26. junija 1979 so bile ob razpravi o pred- 
logu za izdajo zakona o davkih občanov sprejete naslednje pripombe in sta- 
lišča : 

Glede davka iz osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti predlog za izdajo 
zakona predvideva uvedbo tudi sistema obdavčevanja po dejanskem dohodku 
iz kmetijstva. Spremenjeni odnosi v kmetijstvu danes dajejo možnosti za do- 
seganje večjega dohodka, zato je predlog o uvedbi tega davčnega sistema spre- 
jemljiv, vendar menimo, da morajo biti bodisi v samem sistemskem zakonu 
ali v izvedbenem aktu zaradi enotnosti pristopa in izvajanja tega davčnega 
sistema v praksi precizneje opredeljene okoliščine za obdavčitev po dejanskem 
dohodku iz kmetijske proizvodnje, tako po obsegu živinskega fonda oziroma 
števila glav letno kakor tudi z dohodkovnega vidika. 

Uvedba sistema obdavčevanja po dejanskem dohodku iz kmetijstva terja 
tudi, da so zasebni kmetijski proizvajalci kot nosilci samostojnega osebnega 
dela v kmetijstvu vsestransko obveščeni o okoliščinah, ki pogojujejo razloge 
za uvedbo tega sistema, vključno z obveznostmi v svobodni menjavi dela na 
področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti. Menimo, da bi ob izdaji 
osnutka zakona o davkih občanov kazalo pristopiti k javni razpravi, in to 
v vseh sredinah, da bi bili kmetijski proizvajalci res pravočasno obveščeni 
o uvedbi tega davčnega sistema. 

Glede davka iz osebnega dohodka iz obrtnih dejavnosti predlog za izdajo 
zakona predvideva pri opredelitvi zavezancev glede načinov obdavčevanja, da 
bodo davek od obrtnih dejavnosti plačevali v pavšalnem znesku zavezanci, ki 
opravljajo storitve pod pogojem, da ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih 
delavcev in tudi ne dela družinskih članov samostojnega obrtnika, ki jim je 
tako delo edina in glavna zaposlitev in so na tej podlagi zdravstveno ter po- 
kojninsko in invalidsko zavarovani. 

V okviru te točke je bilo sprejeto stališče, da se predlaga variantni do- 
datek, ki se glasi: za besedo »zavarovani« se doda: »oziroma zaposluje največ 
enega delavca, če opravlja osebne storitve«. To stališče je bilo izoblikovano na 
podlagi razprave, da bi zasebni obrtnik, ki zaposluje enega delavca, lahko 
sprejel večja naročila del, hkrati pa tudi organizacijo dela lažje načrtuje za 
daljše obdobje. Menimo, da naj se ob izdaji zakona o davkih občanov pristojne 
institucije in združenja samostojnih obrtnikov aktivno vključijo v razpravo 
pri oblikovanju davčnega sistema. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Hinko Žolnir, delegat iz 
Slovenske Bistrice, ima besedo! 

Hinko Žolnir : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K tej točki dnevnega reda ima občina Slovenska Bistrica naslednje 
predloge: 

Namesto dosedanjih poslovnih knjig, ki jih morajo voditi zavezanci davka 
od obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti, naj se ponovno uvede ameriški 
dnevnik. S tem bi prihranili dosti časa, tako zavezancem pri sestavi davčnih 
napovedi kakor tudi davčnemu organu pri pregledu poslovanja zavezanca. 
Predvsem pa bi z uvedbo ameriškega dnevnika povečali preglednost poslo- 
vanja davčnih zavezancev. 

Evidentiranje računov naj ostane. Z ukinitvijo registracije bi se zelo po- 
daljšal čas za zbiranje podatkov o prometu davčnih zavezancev, saj Služba 
družbenega knjigovodstva in banke niso organizirane in usposobljene tako, da 
bi lahko davčnim upravam tekoče posredovale popolne podatke o prometu 
davčnih zavezancev z družbenim sektorjem. 

Podpiramo obdavčenje dohodka iz kmetijske dejavnosti po dejanskem do- 
hodku. Predlagamo postopno uvajanje takega načina obdavčitve, tako da se 
v prvi fazi obdavčuje predvsem dohodek, ki se ustvarja z veliko tržno proiz- 
vodnjo, skoraj neodvisno od višine katastrskega dohodka. Hkrati z uvedbo 
obdavčitve dohodka iz kmetijske dejavnosti po dejanskem dohodku pa je po- 
trebno sprejeti vse spremljajoče predpise, ki so neposredno povezani s tem, 
kot je zdravstveno varstvo, invalidsko, pokojninsko zavarovanje, opredelitev 
bruto osebnih dohodkov in olajšav, opredelitev stroškov in podobno. 

Pri odmeri davka od obrtne dejavnosti podpiramo variantni dodatek, ki 
dovoljuje obrtnikom osebnih storitev zaposlitev enega delavca, če gre za pav- 
šalno obdavčevanje. Glede davčnih olajšav pri zavezancih davka iz obrtnih 
dejavnosti predlagamo večje olajšave predvsem za osebne storitvene dejav- 
nosti. Predlagamo uvedbo tahografov pri avtoprevoznikih, kot sestavni del 
poslovne dokumentacije. S tem bi se omogočila boljša kontrola dejansko oprav- 
ljenega prometa, predvsem za privatni sektor. 

Predlagamo ukinitev davkov od premoženja v celoti za cestna motorna 
vozila, stavbe in zemljišča, razen za poslovne prostore in počitniške hišice. Ne- 
sprejemljiva in nerazumljiva je predlagana ukinitev davka le na tovorna mo- 
torna cestna in priklopna kombi vozila ob zadržani obdavčitvi stavb in stano- 
vanj, razen poslovnih prostorov in počitniških hišic. Nabavne oziroma tržne 
vrednosti predvsem tovornih vozil so povsem izenačene s cenami stavb in sta- 
novanj ali pa jih celo presegajo. Menimo, da obdavčitev stanovanjskih stavb 
in stanovanj ne bi bila v skladu s politiko in napori, ki jih vlagamo v repu- 
bliki za saniranje problemov na področju stanovanjske izgradnje, ker bi de- 
lovala destimulativno na lastna vlaganja občanov. Natančneje je potrebno de- 
finirati tudi počitniške hišice. 

Stroške opomina, rubeža in prisilne prodaje je treba ponovno ovrednotiti. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Milan 
Kolar, delegat iz Brežic! 
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Milan Kolar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Brežice je med drugim gradivom obravnavala tudi 
predlog za izdajo zakona o davkih občanov. Izoblikovano je bilo naslednje 
stališče: 

Obveznost evidentiranja računa naj se zadrži in izvaja kot doslej. 
V splošnih določilih predloga za izdajo zakona o davkih občanov na strani 4 
pod c je oblikovan predlog, naj bi se evidentiranje računov občanov opustilo. 
Naš predlog je nasproten. Registracija računov naj bi se obdržala. Ob nekaj 
desetletni praksi se je pri davčnih organih utrdilo prepričanje, da je eviden- 
tiranje računov zelo potrebna in pomembna institucija zakona o davkih. Ta 
pomembnost evidentiranja računov se odraža tako glede tekočega in sprotnega 
spremljanja prometa občanov kot tudi glede možnosti za sprotno prilagajanje 
pri predpisovanju obveznosti v obliki akontacije. Gotovo pa pri tem tudi ni 
zanemariti možnosti, da je z odtegovanjem zapadlih obveznosti po registriranih 
računih dana možnost za hitrejše in pravočasno prilivanje družbenih sredstev. 
Vemo, da so zavezanci zelo nagnjeni k zavlačevanju s plačilom obveznosti, kar 
često privede do težkih in neugodnih situacij. Za posege na žiro račune so ob- 
čani zelo občutljivi, medtem ko zaradi odtegovanja po računih skorajda ni 
pripomb. Nasprotno, večina zavezancev jih odobrava, češ da so tako sigurnejši, 
da si obveznosti ne kopičijo. Menimo pa tudi, da ukinitev evidentiranja ra- 
čunov ne bi ravno pomenila razbremenitve davčne službe. Nasprotno, prepri- 
čani smo, da bi nam kontrola oziroma tekoče spremljanje prometa prek žiro 
računov povzročila zamudnejši posel, a brez tega ne bi šlo. Samo iz vpogleda 
v poslovne knjige zavezancev vemo, da največkrat ne bi bilo dovolj zanesljivo, 
prav tako so premalo le gole številke žiro računa, zato je potreben večkratni 
vpogled v dokumentacijo. Ker le-ta v poslovnih bankah deluje centralno in 
med letom tudi hrani centralno, je tako za tekoč pogled nedostopna. Pregledati 
bi jih bilo mogoče šele ob preteku leta, ko se povrne v temeljno banko, in šele 
tedaj primerjati s poslovnimi knjigami zavezancev, kar pa je nedvomno več 
kot zajeten posel. To nam je znano iz prakse, ko je bila med leti 1965 in 1968 
registracija računov že ukinjena, potem pa spet uvedena. Že samo to, torej 
spremljanje prometa, ne bi pomenilo prihranka časa, poleg tega pa bi morali 
še posebej angažirati delavca, ki bi skrbel za izvršbe po žiro računih, če bi 
hoteli, da zavezanci ne bi zapadli v dolgove in bi tudi sredstva pravočasno 
pritekala. 

Vse to in vpogled v promet in izterjava se dosega sedaj z eno potezo in 
z enim delavcem. In še enkrat poudarimo: Zavezanci ne negodujejo zaradi evi- 
dentiranja računov, nasprotno, evidentiranje celo odobravajo. Delegacija zato 
predlaga, da se evidentiranje računov obdrži. Torej smo za variantni predlog. 

Predviden je tudi predlog obvezne uvedbe registrskih blagajn. Iz prakse, 
ki jo imajo sosednje republike z uvedbo registrskih blagajn, povzemamo, da 
nimajo pomembnejših uspehov pri ugotavljanju realnejšega prometa zavezanca. 
Dejstvo je, da občani ne kontrolirajo, kaj se ob plačilu vnaša v registrsko bla- 
gajno, in tudi običajno ne zahtevajo in ne jemljejo listkov. Zavezanci pa si 
lahko priskrbijo tudi nadomestno pretipkani trak za izvršena knjiženja, davč- 
nim organom pa bo težko uspešno in učinkovito ovreči tak dokaz v primeru, 
če promet po svojem siceršnjem videzu ne bi bil sprejemljiv in verjeten. Me- 
nimo, da uvedba registrskih blagajn ne pomeni posebnega napredka, zato 
se zanje na navdušujemo. Z zgornjimi stališči soglašata tudi občini Krško in 
Sevnica. 



20. seja 
439 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Pismenih 
prijav ni več. Prosim, besedo ima tovarišica Zalka Kovač, delegatka iz občine 
Nova Gorica! 

Zalka Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K predlogu tega akta skupina delegatov iz Nove Gorice želi opozoriti na na- 
slednje: 

Glede na predlagano uvedbo davka iz dohodka od kmetijske dejavnosti in 
glede na to, da bo prehod na ugotavljanje dejanskega dohodka za pretežno 
večino individualnih kmetijskih proizvajalcev gotovo dolgotrajen, bi v zakonu 
verjetno kazalo predvideti možnost za občasno valorizacijo katastrskega do- 
hodka ali davčnih stopenj v skladu s stopnjo inflacije in rastjo družbenega 
proizvoda. 

K davku od dohodka od obrtnih dejavnosti predlagamo, da se pri pripravi 
osnutka zakona upošteva variantna rešitev glede opredelitve zavezancev za 
obdavčevanje v pavšalnem letnem znesku, ker določene vrste obrtnih dejav- 
nosti zaradi nedonosnosti dobesedno izumirajo, čeprav so občanom še vedno 
potrebne, in zaradi neustrezne davčne politike propadajo že tako deficitarne 
dejavnosti. Zato verjetno ne bi bilo nič narobe, če bi bili obrtniki, ki oprav- 
ljajo tako dejavnost, pavšalno obdavčeni, čeprav zaposlujejo le enega, v dolo- 
čenih primerih pa morda celo več delavcev. Stroke, ki bi bile pavšalno obdav- 
čene, naj bi glede na specifične krajevne pogoje določil pristojni organ iz- 
vršni svet občine. Tudi določila, da v pavšalnem letnem znesku ni mogoče ob- 
davčiti dohodkov od prevoza oseb z motornimi vozili, gostinstva in prodaje 
na drobno, ni sprejemljiva, saj vemo, da je gostinstvo v_ odročnih krajih že 
sedaj ob pavšalni obdavčitvi problematično in da v manjših centrih manjkajo 
tudi avtotaksisti. Dalje menimo, da je potrebno predvideti progresivne, vendar 
diferencirane davčne stopnje za dohodek temeljnih organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti. Menimo tudi, da naj se predpišejo metodologija in me- 
rila za objektivno obdavčenje zavezancev v pavšalnem letnem znesku, da to 
ne bo tako kot doslej prepuščeno izključno prosti presoji davčnim delavcem. 
To velja seveda tudi za davek iz dohodka od intelektualnih storitev. 

Ce bo opuščeno evidentiranje računov, ki jih občani izstavljajo porabnikom 
družbenih sredstev za prodano blago, opravljene storitve in druge prejemke, 
od katerih se plačujejo davki, je nujno: 

1. uvesti določeno disciplino pri odpiranju in poslovanju z žiro računi, 
da ne bo zlorab z odpiranjem več računov na isto ime v različnih občinah, iz- 
posojanjem žiro računov in drugimi malverzacijami; 

2. urediti evidenco prihodkov na žiro račune tako, da bo določen obdavč- 
ljivi in neobdavčljivi del prihodkov, ki jih zavezanec realizira v občinah izven 
sedeža oziroma stalnega prebivališča in je od njih dolžan plačati prometni 
davek občini, kjer je ustvaril prihodek; 

3. po predlogu naj bi zakon določil kategorije zavarovancev, ki bi bili 
dolžni ves gotovinski promet evidentirati prek registrskih blagajn. V zvezi 
s tem se nam postavljajo vprašanja, ali bo s tem dejansko dosežen želeni namen 
in ali ne bomo s tem samo obremenili zavezancev s sorazmerno visokimi 
stroški. 

O tem je nekoliko več govoril že moj predhodnik, pri nas pa menimo 
takole: 



440 Zbor občin 

Kdo in na kakšen način lahko zagotavlja, da bodo zavezanci dejansko 
vodili ves droben gotovinski promet prek registrske blagajne? Sicer pa lastnik, 
ki bo imel ključ od registrske blagajne, podatke lahko spreminja po lastni 
želji. Mislim, da je bila enaka predhodna ugotovitev. Morda bi enak ali celo 
boljši rezultat dosegli s paragonskimi bloki, če bi se uporabniki uslug zave- 
dali, da jim ga je zavezanec dolžan izstaviti, in če bi bile kršitve tudi pri- 
merno sankcionirane. 

V zakonu naj bi bilo generalno pooblastilo, da se na način in po postopku, 
ki velja za odmero in izterjavo davkom občanov, lahko pobirajo in izterjujejo 
tudi drugi družbeni prihodki, prispevki, nadomestila, takse itd., ki jih pobi- 
rajo davčne oziroma načrtovane uprave družbenih prihodkov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Želi še kdo razpravljati? Prosim, tovariš Franc Potočnik, predstavnik 
Zadružne zveze Slovenije! 

Franc Potočnik: Tovarišica predsednica, tovariši delegati in de- 
legatke! Ko sprejemamo ta predlog za izdajo zakona o davkih občanov, je treba 
upoštevati, da spadajo tu notri tudi kmetijski zavezanci. Ker sem kmet, bom 
govoril po kmečko. Mislim, da je Zadružna zveza že večkrat na sejah uprav- 
nega odbora razpravljala o tem, ali se preide na obdavčitev po dohodku ali pa 
ostanemo pri katastru. Naše stališče je, da se lahko preide na obdavčevanje po 
dohodku samo ob upoštevanju vseh faktorjev, ki spremljajo to kmetijsko pro- 
izvodnjo, ali bolje povedano, ki vplivajo na izenačevanje kmeta kot takega 
z delavcem v združenem delu. Tukaj pa je še precej odprtih vprašanj glede 
pokojninskega zavarovanja in ne nazadnje zajamčenega osebnega dohodka v 
primerih rizika zaradi poplav, toče, suše ipd. Mislim, da bi ta zakon moral 
biti enostaven in bi moral spodbujati kmetijsko proizvodnjo, pri čemer je tudi 
celotna naša družba zainteresirana, da proizvedemo čimveč hrane, da se od- 
pravi uvoz in pa tudi vpliv raznih tržnih nihanj, ki smo jih bili deležni iz 
drugih republik pri oskrbi s prepotrebno krmsko hrano za živino. Zakon naj 
bi bil zato enostaven, nedvoumen, hkrati pa naj ne bi dovoljeval nobenega 
eksperimentiranja. V preteklosti — starejši se tega spominjate, smo že imeli 
obdavčitev po dohodku, ki pa ni bila speljana do konca. Takrat je bil občuten 
padec proizvodnje. Vemo, da je ugotavljanje katastrskega dohodka oziroma 
obdavčitev po katastrskem dohodku zastarela, da v drugih državah obdavču- 
jejo po dohodku, vendar z upoštevanjem vseh vlaganj, ki spremljajo določeno 
proizvodnjo, ob tem pa je treba še posebej upoštevati, da je starostna struk- 
tura kmetijskih proizvajalcev Slovenije zaskrbljujoča, da je bilo dolgo zavi- 
rano, da si je kmet lahko nabavil osebni avtomobil, ni pa si smel nabaviti de- 
lovnega stroja, to je traktorja. Po drugi strani pa je pri oprostitvah prihajalo 
tudi do, kako bi rekel, neekonomskega nabavljanja teh strojev. Da pa je 
kmetijska proizvodnja sploh še na taki ravni, se lahko zahvalimo samo tem 
strojem, ki smo jih nabavili, včasih tudi na škodo osebnega standarda kmeta. 

Zadružna zveza Slovenije je pripravljena s svojimi sodelavci sodelovati 
pri oblikovanju tega dokumenta. Ta dokument naj bi bil ena od spodbud za 
zagotavljanje še večje proizvodnje, za še večje sprostitve in samoiniciativo 
kmetijskega proizvajalca, davčna politika pa res stimulativna. Ker imamo tudi 
v kmetijstvu nekaj, skoraj bi rekel industrijske proizvodnje oziroma kmetijsko- 
industrijske proizvodnje, pa naj se ta obdavči po dohodku. Z eno besedo, hotel 
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bi nazadnje samo to povedati, da moramo biti pazljivi, da si ne smemo do- 
voliti nikakršnega eksperimentiranja, da nas ne bo v bodočnosti bolela glava. 
Mislim, da se celotna družba zaveda, da je proizvodnja hrane strateškega po- 
mena. Zakonodajalci in pa vsi tisti, ki bodo ta zakon ali pa te ukrepe pri- 
pravljali, naj jih pripravijo tako, da bodo spodbudni za majhnega kmetijskega 
proizvajalca. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Potočnik! Zeli še kdo 
besedo? Tovariš Draksler, izvolite! 

Zvonko Draksler: Če dovolite, bi čisto na kratko osvetlil nekatere 
stvari, ki so bile danes izražene v razpravi. 

Kar se tiče davka od dejanskega dohodka od kmetijstva, bi želel predvsem 
poudariti, da tu ne gre za uvedbo tega davka. Ta možnost je podana že v veljav- 
nem zakonu, s tem, ko zakon pooblašča občinske skupščine, da ga same uve- 
dejo. To se pravi, da ne gre za nekaj novega, ampak gre samo za sistemsko 
enovito opredelitev vprašanj, ki so bila prepuščena občinskim skupščinam. Go- 
tovo je tudi naš interes pospeševanje kmetijske dejavnosti in zato ni namen 
tega davka destimulacija, kot sem že prej omenil, temveč spodbuda za še večjo 
proizvodnjo. Predlog za izdajo seveda glede na strukturo takšnega dokumenta 
ne more biti tako podroben, da bi lahko prikazal vse elemente predvidenih 
10 davkov. Vseh členov bo okrog 450 in zato nismo mogli v tem gradivu pri- 
kazati vseh teh elementov. Bo pa vse to storjeno v naslednji fazi, ko bo izdelan 
osnutek, in bo moč v celoti videti to obremenitev. Seveda pa ne bo mogoče 
doseči tega, kar je ponekod slišati v razpravi, da si bo lahko kmet že iz tega 
zakona neposredno izračunal davčne obveznosti. Ta zakon lahko določa le 
sistem, medtem ko je vodenje davčne politike v pristojnosti občinskih skup- 
ščin, ki določajo višino stopenj, konkretne vrste dodatnih olajšav in oprosti- 
tev ipd. 

Glede vprašanj o valorizaciji katastrskega dohodka bi pripomnil, da je v 
pripravi medrepubliški dogovor, ki bo vprašanje valorizacije uredil tako, da 
bo to vprašanje zajeto v tem dokumentu oziroma v posebnem aktu, ki ga bo 
republika Slovenija sprejela na podlagi medrepubliškega dogovora. 

Glede obdavčitve gozdov nad 0,5 hektara omenjam, da je to le začasna 
rešitev in prav zato pomeni nek prehodni režim do dokončne uveljavitve za- 
kona o kmetijskih zemljiščih. Ko bo ta zakon uveljavljen, bo ta davčna oblika 
seveda odpadla, dotlej pa mora vendarle ostati. Po fiskalnem obsegu je ne- 
znatna, po svoje pa vendarle nekako stimulira in spodbuja k temu, da se zakon 
o kmetijskih zemljiščih čimprej uveljavi v praksi. 

Glede drugih predlogov, kot so recimo evidentiranje računov, uvedba 
registrskih blagajn in drugih, moramo poudariti, da je bilo veliko razlik v 
stališčih, pri čemer je značilno, da se nekateri zavzemajo za odpravo eviden- 
tiranja računov, hkrati pa so tudi številne pripombe, da bi se uvedle registrske 
blagajne, ker paragonski bloki ne zagotavljajo takšne zanesljivosti, poleg tega 
pa tudi ne morejo davčni inšpektorji kar naprej sedeti recimo pri frizerju in 
gledati, kako izdaja bloke. To naj bi vendarle nekoliko modernizirali in poeno- 
stavili. Moram pa poudariti, da bo to pač odvisno od razprav v drugih zborih 
in od javne razprave ter da se bomo odločili za tiste variante, ki bodo naj- 
bolj podprte z argumenti. Za vrsto predlogov imamo v razpravah različne va- 
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riante in različne predloge rešitev, tako da se bomo potem za nekaj morali 
opredeliti. 

Glede postopka odmere davka, ki naj bi veljal tudi za prispevke, smo 
mnenja, da to ni stvar tega zakona, temveč tistih zakonov, ki opredeljujejo 
realizacijo odnosov v svobodni menjavi dela oziroma pri plačevanju prispevkov. 
To se pravi, da bo od tistega zakona, ki bo opredeljeval te odnose, odvisno, 
ali se v tem primeru uporablja zakon o davkih-občanov. 

Kar pa se tiče vseh ostalih predlogov — recimo predlog o ameriškem dnev- 
niku, jih bomo podrobno proučili in primerjali še z drugimi predlogi, ki bodo 
izrečeni v javni razpravi, ter potem predložili osnutek zakona, ki bo v čim 
večji meri upošteval izrečene pripombe, glede na njihovo skladnost s kon- 
ceptom predloga za izdajo zakona in če si med seboj ne nasprotujejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati ali 
postaviti vprašanje? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o davkih občanov se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pred- 

loge Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v po- 
ročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe skupine delegatov in pri- 
pombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58. delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Glede na stališča Odbora za finance našega zbora in glede na današnjo 

razpravo pa naj se do priprave osnutka zakona o predlaganih rešitvah opravi 
širša javna razprava, zlasti v kmetijskih območjih, ter se skrbno prouči pro- 
gram postopnega prehoda na obdavčevanje po dohodku, pri čemer je potrebno 
v okviru programa pripraviti tudi normative, ki naj se verificirajo v daljšem 
časovnem preizkusnem obdobju. To naj bi veljalo kot delovni sklep našega 
zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki za svojega pred- 
stavnika določil tovarišico Ado Gor jup, ki ima besedo. 

Ada Gorjup: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sedanja ureditev obdavčitve dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
je bila sprejeta leta 1973 in v temeljnih elementih ni bila v vsem tem času 
bistveno spremenjena. Zato je treba obstoječi davčni sistem uskladiti s spre- 
membami v družbenoekonomskih odnosih, ki so bile uveljavljene s sprejetjem 
zakona o združenem delu, zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka in drugih sistemskih zakonov. Prav tako je treba za 
davčni sistem sprejeti rešitve, ki morajo biti z vidika enotnosti gospodarskega 
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prostora usklađene v vseh republikah in pokrajinah in ki so predmet poseb- 
nega medrepubliškega dogovora. 

S predlaganim zakonom se ureja novi sistem obdavčitve dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. Sistemski davčni zakon 
naj bi določal le temeljne elemente novega davčnega sistema, tako da bo opre 
delil davčnega zavezanca, pripadnost davka, davčno osnovo, vrsto davčni 
stopenj, načela za davčne olajšave ter način obračunavanja in plačevanja davka. 
Konkretna višina davčnih stopenj pa bo sprejeta vsako leto z izvedbenimi 
davčnimi zakoni. Ti izvedbeni zakoni bodo opredeljevali davčno politiko, ki 
bo odraz sprejete tekoče oziroma razvojne ekonomske politike, dogovorjene z 
letnimi resolucijami o politiki izvajanja srednjeročnega plana. 

Predlog za izdajo zakona izhaja iz načel, ki so postavljena v predlogu 
medrepubliškega dogovora o enotnih osnovah davčnega sistema. Upoštevana 
so tudi stališča in mnenja, ki so bila izražena ob razpravi o izhodiščih za spre- 
membo davčnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji, ki je bila oprav- 
ljena lani v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 

Nekaj o osnovnih značilnostih predlaganega novega davčnega sistema. V 
novem zakonu naj bi bili kot davčni zavezanci opredeljene temeljne in druge 
organizacije združenega dela, pri čemer so kot druge organizacije združenega 
dela mišljene enovite delovne organizacije, kmetijske in druge zadruge ter 
pogodbene organizacije združenega dela. Poleg temeljnih in drugih organizacij 
naj bi bile opredeljene kot davčni zavezanci še delovne skupnosti, in sicer vse 
delovne skupnosti, razen delovnih skupnosti, ki opravljajo naloge za organe 
družbenopolitičnih skupnosti, za družbenopolitične in druge organizacije, za 
samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti in za 
društva. . 

Ta davek je vir prihodkov republiškega proračuna. Osnova za izračun 
davka je doseženi dohodek, ki je zmanjšan za obveznosti do delovnih skupnosti, 
za del dohodka, ki je bil dosežen s poslovanjem v tujini in je bil že tam ob- 
davčen, za zakonsko zajamčene osebne dohodke na ravni republike in za del 
dohodka, ki ga je davčni zavezanec prek sredstev rezerv nepovratno izločil 
za pokrivanje izgub za druge temeljne organizacije združenega dela. 

Davčne stopnje so proporcionalne, vendar diferencirane po posameznih 
panogah in področjih dejavnosti. Konkretna višina stopenj, kot je bilo ze 
prej omenjeno, bo uvedena z letnimi zakoni. 

Davčne olajšave bodo določene delno v sistemskem zakonu, delno pa z 
letnimi izvedbenimi davčnimi zakoni v skladu s tekočo ekonomsko politiko, 
ki bo opredeljena v dogovorih o temeljih plana in letnih resolucijah. Davek 
obračunava davčni zavezanec tako kot doslej in ga predloži Službi družbenega 
knjigovodstva, ta služba pa kontrolira obračun in plačilo davka. 

Na podlagi pripomb, predlogov in stališč, ki bodo k temu predlogu za 
izdajo zakona izrečene v razpravah v zborih Skupščine in njihovih telesih ter 
v okviru javne razprave, bo pripravljen osnutek zakona, ki bo jeseni pred- 
ložen Skupščini Socialistične republike Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb i Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obrav- 
navala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila tudi pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije po- 
ročili ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Giovanm 
Miglioranza, delegat iz občine Koper, ki bo govoril v italijanščini! 
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Giovanni Miglioranza (govori v italijanščini): Tovarišica pred- 
sednica, tovariši delegati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz občine Koper je na seji 20. junija 1979 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti. Delegacija ugotavlja, da pomeni obravnavani predlog poenostavitev 
sedanjega kompenzacijskega davka iz dohodka tozdov in podpira predlog za 
izdajo zakona. 

Glede predloženih rešitev pa se postavljajo predvsem naslednja vprašanja 
in predlogi: 

Zakaj je predvideno obdavčenje iz dohodka delovnih skupnosti Samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, ko ne gre za 
ustvarjanje, temveč le za razporeditev sredstev iz dohodka tozdov. Nadalje, 
davčne stopnje naj bi veljale za srednjeročno obdobje, za katerega se spre- 
jemajo srednjeročni plani. Na tak način bo možno realnejše planiranje obvez- 
nosti pri davčnih zavezancih. 

Čimprej naj se na osnovi meril v zakonu pripravijo tudi prvi predlogi 
davčnih stopenj, s katerimi naj se seznanijo zavezanci. To naj bi bila osnova, 
ki naj bi omogočala ocenitev dejanskega obremenjevanja zavezancev s tem 
davkom. 

Nadalje menimo, da predvideno diferenciranje davčnih stopenj sicer po- 
meni poenostavitev števila različnih stopenj, vendar bi bile te za celotno pod- 
ročje ali panoge le premalo razčlenjene. Zato bi pogosto prihajalo do tega, 
da bi bili na račun panožnega povprečja premalo obdavčeni dohodkovno pro- 
pulzivni tozdi, preveč pa tisti tozdi v isti panogi, ki objektivno ne morejo do- 
segati enakega dohodka. Zato predlagamo diferenciranost tudi znotraj posa- 
meznih panog. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Emil Mori, 
delegat iz občine Ravne na Koroškem. Prosim! 

Emil Mori: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Ravne na Koroškem je ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti izoblikovala naslednje pripombe in predloge: 

Ne moremo se strinjati, da so v gradivu za pripravo zakona kot davčni 
zavezanci predlagane tudi delovne skupnosti, ki opravljajo skupna dela za 
tozde in druge organizacije združenega dela ali samoupravne interesne skup- 
nosti. Obdavčevanje teh delovnih skupnosti po našem mnenju pomeni samo 
dodatno obremenjevanje proizvodnje in dohodka tozdov oziroma drugih orga- 
nizacij združenega dela. To dejansko pomeni posredno povečevanje dosedanjih 
davčnih obremenitev v združenem delu. 

Menimo, da trditev v tretji alinei poglavja III, točka 1.2, ni primerna, ker 
zakonski predpisi ne omogočajo, da bi lahko davčna politika preprečevala de- 
lavcem neke delovne skupnosti, za katero je ekonomsko utemeljeno, da se or- 
ganizira v tozd, da tega ne bi storili. 

Strinjamo se z mnenjem v poglavju III, točka 5, da naj se nekatere po- 
membne davčne olajšave sprejmejo kot sistemske oziroma dolgoročne rešitve, 
predvsem pri vlaganju v razširitev surovinske osnove in v varstvo okolja. 

Menimo, da je nujno potrebno kot davčno olajšavo uvesti tudi vlaganje 
v razširitev osnovne surovinske baze drugih organizacij združenega dela, tako 
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v območju Slovenije kot tudi v območju drugih republik. Predvsem imamo 
v mislih skupna vlaganja v organizacije združenega dela iz drugih republik, 
če postane to osnova za dolgoročni vir surovin za delovno organizacijo. Pred- 
vsem je to mišljeno za tiste delovne organizacije, ki nimajo zadosti svojih 
surovin. 

Svoje mnenje utemeljujemo s tem, da je v Sloveniji veliko pomanjkanje 
surovin za bazično industrijo, po drugi strani pa je predvsem v območju drugih 
republik še veliko neraziskanih surovin, ki bi jih bilo mogoče na ta način 
bolje izkoristiti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stane 
Mazej, delegat iz Žalca! 

Stane Mazej: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ze več let si delavci, zaposleni v tekstilni industriji, prizadevajo ukiniti 

naporno nočno delo žena. Zaradi izrednih težav, ki pestijo tekstilce, je bilo 
nočno delo iz leta v leto dopuščano. Verjetno ga brez družbene pomoči ne bo 
moč odpraviti. 

Občina Žalec zaposluje nad 3000 delavcev-tekstilcev. Zato menimo, da bi 
vsakršna intervencija spodbudila hitrejšo opustitev nočnega dela, ki je možna 
le z modernizacijo obstoječe tehnologije. Delavci naših temeljnih organizacij 
so sicer že do sedaj znatno zmanjšali obseg nočnega dela, dokončno in lažje pa 
bi ga ob družbeni spodbudi, ki bi se lahko odrazila v tem, da bi temeljne orga- 
nizacije, ki zaposlujejo delavke v nočni izmeni, plačevale davek po znižani 
stopnji,'pod pogojem, da ostali del financirajo v modernizacijo proizvodnje, 
ki bi omogočila opustitev nočnega dela. 

Pri sprejetju te olajšave bi bilo treba upoštevati tudi, da tekstilna in- 
dustrija plačuje prispevek za nerazvita območja po maksimalni stopnji 3 %. 
Zato predlagamo naslednjo dopolnitev predloga za izdajo zakona o davkih te- 
meljnih organizacij in delovnih skupnosti: V poglavju 3, točka 4, naj se za 5. 
odstavkom vnese naslednje besedilo: »Temeljne organizacije, ki zaposlujejo 
žensko delovno silo v tretji izmeni, naj bi zaradi ukinitve nočnega dela žena, 
ki bi ga nadomestile z modernizacijo tehnologije, plačevale davek po nižjih 
stopnjah.« Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe delegatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Zbor obveščam tudi, da se je naše število povečalo še za delegata iz ob- 

čine Črnomelj, kar se sicer pri glasovanju ne pozna, ampak pooblastilo je tu. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o upravah družbenih prihodkov. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Zvonka Draksler j a, pomočnika republiške sekretarke 
za finance. Želi tovariš Draksler besedo? Prosim! 

Zvonko Draksler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Za dosledno izvajanje zakona o davkih občanov, ki smo ga ravnokar 
obsežno obravnavali, je potrebna dobro organizirana in usposobljena davčna 
služba, ki bo s svojim delom in z inšpekcijskimi pooblastili nadzirala spošto- 
vanje zakonitosti na področju davkov občanov in skrbela za to, da bo vsakdo, 
sorazmerno s svojimi prihodki, prispeval k zadovoljevanju splošnih in skupnih 
družbenih potreb. 

Sedanjo organizacijo in delovanje davčnih služb ureja zakon o organizaciji 
davčne službe iz leta 1968. Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih pri- 
hodkov smo pripravili v skladu z delovnim gradivom osnutka zveznega zakona 
o temeljih sistema uprav družbenih prihodkov, ki predvideva celovito zako- 
nodajno ureditev delovnega področja uprav družbenih prihodkov za celotno 
Jugoslavijo. 

Zakon o upravah družbenih prihodkov naj bi določil organizacijo in de- 
lovno področje bodočih uprav, oblikovanje družbenih svetov pri teh upravah 
ter pooblastila in način dela uprav. 

Na področju organizacije in delovanja predvidevamo, da se za opravljanje 
upravnih, strokovnih in drugih nalog s področja družbenih prihodkov v ob- 
čini ustanovi služba kot samostojni upravni organ, pri čemer je dana možnost, 
da več občin ustanovi medobčinsko upravo družbenih prihodkov. Pri organizi- 
ranju te službe na ravni republike pa je, poleg osnovnega predloga, dana tudi 
alternativna možnost. Osnovni predlog je, da se ta služba oblikuje kot organ 
v sestavi republiškega sekretariata za finance, kar je opredeljeno tudi v osnut- 
ku zakona o organizaciji uprave, ki bo na dnevnem redu na prihodnjih sejah 
zborov, v varianti pa je predvideno, da se le-ta oblikuje kot samostojni repu- 
bliški upravni organ. 

Uprava družbenih prihodkov naj bi opravljala upravne in druge strokovne 
naloge v mejah pravic in dolžnosti ustrezne družbenopolitične skupnosti na 
področju odmere in pobiranja davkov od občanov ter zbiranja prispevkov ob- 
čanov za samoupravne interesne skupnosti. Opravljala naj bi tudi inšpekcij- 
sko nadzorstvo ter spremljala pridobivanje in trošenje prihodkov občanov, kar 
se predlaga kot pomembna nova funkcija teh uprav. 

Zaradi izvajanja nalog posebnega družbenega pomena, specifičnosti in ob- 
sega nalog predlagamo, da se pri upravah družbenih prihodkov ustanovijo 
družbeni sveti. Ti naj bi poleg nalog, ki jih sicer imajo po posebnih sistemskih 
predpisih, imeli tudi nalogo v zvezi z ocenjevanjem pravilnosti in utemelje- 
nosti postopkov pri ugotavljanju izvora premoženja ter v zvezi s trošenjem 
prihodkov občanov. 

V zakonu bodo določena pooblastila in način dela inšpekcij, prav tako pa 
naj bi bila določena vloga in način pretoka informacij med službo, strokovnimi 
službami in organi družbenopolitične skupnosti. 

Glede na poseben družbeni interes in zahtevnost nalog ter del, ki se bodo 
opravljala v teh službah, naj bi bil sistem financiranja teh služb takšen, da 
bi omogočil dosledno nagrajevanje po delu, službi sami pa naj bi ob sedanjem 
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pomanjkanju kadrov na tem področju omogočil ustrezno stimulativno nagraje- 
vanje delavcev. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona ste dobili. Obrav- 
navala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročili tudi ustno dopolniti? 
(Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Giovanni Miglioranza, delegat 
iz občine Koper! 

Giovanni Miglioranza (govori v italijanščini): Tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Koper je na seji 20. junija 1979 obravnavala predlog za izdajo zakona 
o upravah družbenih prihodkov. Delegati podpiramo predlog za izdajo zakona, 
dajemo pa naslednje pripombe: 

Strinjamo se, da sredstva za financiranje del in nalog bodočih občinskih 
uprav družbenih prihodkov zagotavljajo občine iz svojih proračunov na enak 
način in pod enakimi pogoji in kriteriji, kot velja to za ostale upravne organe 
občinske skupščine. Prav tako se zavzemamo za to, da se sredstva, ki jih bodo 
uprave družbenih prihodkov pridobivale kot nadomestilo za odmerjanje in po- 
biranje prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim in od pobiranja dru- 
gih dajatev občanov, katerih porabnik ni občina (zvezni in republiški davki, 
carina, članarina zbornicam, združenjem in podobno) porabljajo za moderni- 
zacijo poslovanja ter izboljšanje delovnih razmer v teh službah, skratka za 
napredek omenjene službe, ki bo tudi v bodoče, kot izhaja iz predloga za izdajo 
zakona, imela poseben pomen za republiko in s tem tudi za občine. Tudi v sedaj 
veljavni organizaciji davčne službe naj bi se ta sredstva porabljala predvsem 
za napredek te službe. Vendar takšna opredelitev nikdar ni bila do konca iz- 
peljana, saj se ta tako imenovana posebna sredstva v večini občin sploh niso 
mogla uporabljati za napredek davčne službe ali pa so se lahko uporabljale 
le deloma. 

Ce smo prav obveščeni, pa so se v zadnjih nekaj letih ta sredstva dosledno 
odvajala v proračun občine, v katerem pa je le redkokdaj in komajda ostala 
kakšna možnost za financiranje omenjenih potreb davčne službe. Tudi v tistih 
redkih primerih, ko je občinska skupščina sredstva namenila za napredek davč- 
ne službe, sama davčna služba ni imela ali pa je imela zelo malo vpliva na nji- 
hovo trošenje. V teh primerih so namreč s sredstvi razpolagali samoupravni 
organi občinske uprave, ki so ali pa niso imeli posluha za omenjene potrebe. 
Skratka, nedorečen status teh posebnih sredstev dopušča toliko možnosti, da 
so se sredstva v vsaki občini različno obravnavala in trosila v najrazličnejše 
namene. 

Pri tem ni odveč omeniti, da so ta sredstva v dopolnjevanih občinah celo 
vplivala na obseg dopolnilnih sredstev republike in se tedaj niti niso mogla 
koristiti za namene, ki so bili z zakonom opredeljeni za osnovno dejavnost. 
Iz dokaj skopega besedila 4. točke III. poglavja predloga za izdajo zakona o 
upravah družbenih prihodkov izhaja, da problem teh sredstev ni bil proučen 
oziroma da je namen obdržati v novem zakonu sedanjo, po našem mnenju po- 
manjkljivo ureditev. Zato menimo, da naj predlagatelj v osnutku oziroma v 
predlogu zakona ta vprašanja čimbolj konkretno in jasno opredeli, tako da 
se bodo ta sredstva lahko uporabljala samo za napredek davčne službe. Me- 
nimo, da je potrebno z zakonom natančneje urediti naslednje: 
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1. Da so sredstva, ki jih uprave družbenih prihodkov pridobivajo s pobi- 
ranjem prispevkov in davkov ter drugih dajatev v širši družbenopolitični skup- 
nosti za samoupravne interesne skupnosti ter druge družbenopolitične osebe 
na osnovi zakona in pogodbe, posebna sredstva družbenopolitične skupnosti, 
ki se stekajo v ustrezno skupino računa. 

2. Da se sredstva iz 1. točke lahko uporabljajo samo za modernizacijo in 
napredek službe družbenih prihodkov, in sicer: za strokovno izpopolnjevanje 
delavcev, za štipendiranje novih kadrov, za nabavo strokovne literature, za 
modernizacijo organizacije, zlasti za uvajanje avtomatske obdelave podatkov 
in za nabavo opreme, za pridobivanje stanovanj za delavce davčne službe, za 
dopolnilno nagrajevanje delavcev davčne službe v skladu z delovnim uspehom 
posameznika in službe kot celote. 

3. Da se sredstva iz 1. točke trošijo na podlagi programa, ki ga potrdi 
pristojni družbeni svet. 

4. Da je odredbodajalec za porabo sredstev iz 1. točke predstojnik davčne 
službe. 

Menimo, da je treba navedene in morda še nekatere druge potrebne določ- 
be nujno vgraditi v zakon, kajti sicer dvomimo, da bo glede porabe teh sred- 
stev dosežen namen, ki ga predlog za izdajo zakona sicer nakazuje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. 2eli še kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, potem predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora in pripom- 
be iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ce je bilo moje prejšnje opozorilo razumeti tako, da tovariša Kobeta ni 

na seji, potem se mu opravičujem. Hotela sem samo povedati, da se pri glaso- 
vanju ne pozna, da nas je namesto 59 sedaj 60. Najbrž gre to tudi delno na 
moj račun, saj nismo imeli odmora. 

Rada bi vas vprašala, ali mislite, da bi glede na to, da se približujemo 
koncu, opravili delo do konca brez odmora! Ker vidim, da prikimavate, bomo 
z delom nadaljevali. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Sergeja Bubnova, svetovalca republiške sekretarke 
za urbanizem. Zeli tovariš Bubnov besedo? (Da.) Prosim! 

Sergej Bubnov: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakonodaja na področju imenovanja in evidentiranja naselij, ulic in 
stavb datira še iz leta 1948 ter je zastarana in neusklađena z drugimi sedaj 
veljavnimi zakoni in predpisi. To povzroča velike težave pri vodenju evidenc 
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teritorialnih enot v okviru statistične in geodetske službe. Sedanji postop- 
ki za'imenovanje novih naselij ter za združitev in razdružitev obstoječih nase- 
lij so zapleteni in dolgotrajni. Zato Izvršni svet predlaga, da se za imenovanje 
in evidentiranje naselij, ulic in stavb sprejme zakon, ki bo to področje celo- 
vito zajel v skladu z našimi sedanjimi družbenimi potrebami. 

Izvršni svet soglaša s pripombami, ki so jih dali odbori Skupščine ob ob- 
ravnavi predloga za izdajo zakona. 

Vprašanje oblikovanja tablic za označbo naselij in ulic bo obravnavano 
v posebnem pravilniku. Glede na sugestijo Odbora za urbanizem, stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, da bi v posameznih 
mestih in v naseljih hišne številke in tablice lahko oblikovali posebej, bo tre- 
ba ob obravnavi tega pravilnika razčistiti vprašanje, ali naj bodo te oblike 
enotne za vso Slovenijo ali pa različne za posamezne občine oziroma naselja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona ste 
prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za narodnosti, ki so zboru predložili 
pismena poročila. Želijo poročevalci poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Ce ne, potem pričenjamo razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli 
kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zbo- 
ru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in 
stavb se sprejme. 

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

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na 
republiko in avtonomni pokrajini. 

Skupščini ga je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Ivo 
Klemenčič, predstavnica Izvršnega sveta pa tovarišica Milica Ozbič, članica 
Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. Želita predstavnika dele- 
gacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste dobili. Dobili ste tudi pripombe Izvršnega sveta. Os- 
nutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Želi kdo be- 
sedo? (Nihče.) 

Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

29 
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1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje, da se vprašanja pre- 
nosa deviznih kreditnih obveznosti uredijo z zakonom. 

2. K osnutku zakona se dajejo načelne in konkretne pripombe, ki jih na- 
vajata Odbor za finance v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Zbor občin bo o pooblastilu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije 
v zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini, odločil potem, 
ko bodo znani rezultati usklajevanja v pristojnih telesih Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da 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 predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo SFRJ v Afriški sklad 
za razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega sklada. 

Skupščini ga je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Ivo 
Klemenčič, predstavnica Izvršnega sveta pa tovarišica Milica Ozbič, članica 
Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. Želita predstavnika dele- 
gacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Osnutek zakona ste dobili. Dobili ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarod- 
ne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili, pismena po- 
ročila. Želijo poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne 
želijo.) Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

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

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo SFRJ v Afriški sklad za 
razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega sklada. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo SFRJ 
v Afriški sklad za razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega 
sklada. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Ljudske republike Poljske o 
vzajemnem priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih di- 
plom, pridobljenih v obeh državah. 

Skupščini ga je predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš 
Ivo Klemenčič, predstavnica Izvršnega sveta pa tovarišica Breda Cajhen, repu- 
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bliska podsekretarka v Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje. Že- 
lita predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Pred- 
log zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila, Odbor pa tudi predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. Želijo poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? 

<Ne) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav 
za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (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 volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve nam je pred- 
ložila v obravnavo in sprejetje naslednja predloga: 

Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije in 
predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke Slovenije. Predstavnik 
Komisije je tovariš Filip Dolinar, član komisije. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke Slo- 

venije. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 

potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima dele- 
gat v Zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim 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 predsedniku 
skupščine samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta 
enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

29* 
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Pismenih delegatskih vprašanj ni. Zeli kdo od delegatov zastaviti kakšno 
ustno vprašanje? (Ne.) 

Končnih odločitev nismo sprejemali in ni potrebno, da bi vas obvestila, 
ali smo usklađeni z Zborom združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom. 
Ker je dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem zahvaljujem za udeležbo in 
sodelovanje v razpravi in zaključujem 20. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 12. uri.) 
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16. seja 

(9. aprila 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.08. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 
Preden bomo začeli sejo, naj vas opozorim, da imamo danes tako, kot smo 

se dogovorili, namreč po končani 14. seji Družbenopolitičnega zbora, organizi- 
rano ekskurzijo v Vikrče. Današnja udeležba na seji je nekoliko zaskrbljujoča. 
Upam pa, da se bo med sejo popravila in da se boste te ekskurzije v polnem 
številu udeležili. 

Opozarjam vas tudi na to, da bomo po začetku te seje šli na skupno zase- 
danje zborov Skupščine SR Slovenije, na katerem bodo volitve člana Predsed- 
stva SFR Jugoslavije. Seveda na tem zasedanju ne bi smelo priti do osipa dele- 
gatov, ker gre za volitve v tako pomemben zvezni organ. 

Opozarjam tudi na to, da zopet prihaja do težav s sklepčnostjo- zbora in da 
opažamo, da je odsotnih več delegatov, kot se jih normalno opraviči. Morali 
bomo začeli voditi vzporedno evidenco in družbenopolitične organizacije na to 
opozoriti, ker ni prav, da izostajajo predvsem tisti tovariši, ki imajo zelo veli- 
ko drugih družbenopolitičnih obveznosti. Menim, da bodo morale vendar upo- 
števati tudi seje zbora kot eno izmed pomembnih obveznosti. 

Predvsem pa sem vas hotela prositi, da si odtrgate nekoliko časa, da bomo 
šli v čim večjem številu na ekskurzijo v Vikrče, kot smo se dogovorili na prej- 
šnji seji zbora. 

Pričenjam 16. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. Odsotnost so opravičili: Marija Aljančič, Lojzka Cotar, Vla- 
do Janžič, Srečko Mlinarič, Luisella Ravalico in Ivanka Vrhovčak. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 15. seje zbora; 
2. predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu; 
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3. predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih; 
4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanita- 

tarni inšpekciji; 
5. volitve in imenovanja; 
6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ugo- 

tavljam, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da je s tem dnevni 
red sprejet. 

Obveščam delegate, da sta predsednik Zbora združenega dela in predsed- 
nica Zbora občin z dopisi z dne 1. 3. in 9. 3. 1979. leta ta zbor obvestila, da 
sta zbora na seji 27. februarja 1979. obravnavala poročilo Odbora udeležencev 
dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 o delu Odbora in o pripravi predloga sprememb in dopolnitev 
dogovora, s predlogom sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih družbene- 
ga plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 in ga spreje- 
la v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, kar je tudi razvidno iz njunih 
predloženih sklepov. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerimi ugotavlja, da 
sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela poročilo Odbora udeležencev 
dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1976—1980, s predlogom sprememb in dopolnitev dogovora o teme- 
ljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, 
v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki jih je sprejel na svoji seji 27. 
februarja 1979. leta na podlagi 72. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbo- 
ra. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo^ roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 15. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšne popravke ali dopol- 
nitve zapisnika? (Nihče.) Ker tega ne predlaga nihče, dajem odobritev zapis- 
nika na glasovanje. Kdor je za predlagani zapisnik, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 15. 
seje zbora. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate v veliko dvo- 
rano Skupščine SR Slovenije na skupno sejo vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije, ki jo je sklical predsednik Skupščine SR Slovenije. Seja se bo začela 
ob 9.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednica Tina Tomi j e : Prehajam na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor 
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tega zbora za družbenoekonomske odnose, Odbor tega zbora za družbenopoli- 
tični sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev Narodno- 
osvobodilne vojske in Zakonodajno-pravna komisija. 

Vsa poročila ste prejeli. Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek je 
bil objavljen tudi v Poročevalcu številka 5. Prejeli ste tudi pripombe in pred- 
loge Zdravstvene skupnosti Slovenije k predlogu za izdajo zakona. Danes ste 
prejeli predlog sklepa k predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu, ki 
naj bi ga zbor sprejel po obravnavi. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je dr. Marjan Premik, 
republiški podsekretar v Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno 
varstvo. Vabim ga, da da, uvodno besedo. 

Dr. Marjan Premik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

V 1977. letu je bilo na področju osnovnega zdravstvenega varstva izvr- 
šenih več kot 10 milijonov zdravniških pregledov, v specialističnih ambulantah 
blizu 2 milijona, v bolnišnicah pa se je zdravilo nad 300 000 bolnikov in poško- 
dovancev. 

Za zdravstveno varstvo v celoti bomo v tem letu namenili okoli 10 mili- 
jard dinarjev. 

Teh nekaj podatkov navajam zato, da vas seznanim s kadrovsko in mate- 
rialno razsežnostjo te družbene dejavnosti, v kateri nameravamo z novim za- 
konom o zdravstvenem varstvu uskladiti družbenoekonomske odnose med upo- 
rabniki in izvajalci ter samoupravno organiziranost izvajalcev z zakonom o 
združenem delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Rešitve, predložene v predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu 
in predloženih tezah, so že doslej spodbudile živahno razpravo o številnih pro- 
blemih, s katerimi se srečujemo na področju zdravstvenega varstva. Ob tem 
velja posebej omeniti izredno poglobljeno razpravo v Predsedstvu Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki je obravnavalo številne pereče prob- 
leme na področju zdravstva ter sprejelo stališča in smernice za delovanje ko- 
munistov v tej družbeni dejavnosti. 

Med vprašanji, ki so zbudila posebno pozornost in katerih v široki javni 
razpravi ni mogoče dokončno rešiti in tudi ne izoblikovati dokončnih zakon- 
skih besedil, je šteti zlasti naslednja: 

Prvo vprašanje je, kako izpeljati delegatska razmerja med delavci tistih 
zdravstvenih temeljnih organizacij, ki izvršujejo zdravstvene storitve za potre- 
be in interese uporabnikov v širših območjih več občin. Pri tem gre predvsem 
za opredelitev in organiziranje mesta sporazumevanja med delegati teh te- 
meljnih organizacij in delegati uporabnikov iz takšnega širšega območja. Vpra- 
šanje je pomembno predvsem zaradi tega, ker je za uresničevanje pravic do 
zdravstvenih storitev na področju specialističnega in bolnišničnega zdravstve- 
nega varstva potrebno solidarnostno združevanje sredstev v takšnih širših ob- 
močjih. 

Drugo vprašanje je vprašanje podrobnejše razčlenitve vsebine in pogojev 
uresničevanja neposredne svobodne menjave dela na področju zdravstvenega 
varstva. 

Tretje vprašanje je vprašanje zagotavljanja pravic do socialne varnosti v 
zvezi z zdravstvenim varstvom ter vprašanje oblikovanja in lociranja rezerv- 
nih sredstev na področju zdravstva. 
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Četrto vprašanje je vprašanje obveznega obsega zdravstvenega varstva 
ter učinkov morebitne razširitve tega obsega. 

Peto vprašanje je vprašanje določanja standardov in normativov z zako- 
nom ter podzakonskimi predpisi oziroma s samoupravnimi sporazumi. 

Šesto vprašanje je vprašanje podrobnejših določitev tehnoloških in dohod- 
kovnih pogojev za organiziranje zdravstvenih temeljnih organizacij združe- 
nega dela ter podrobnejše razčlenitve vloge in funkcije zdravstvenih organi- 
zacij združenega dela v drugih delovnih organizacijah. 

Sedmo vprašanje je vprašanje možnosti in potrebe družbene intervencije 
v primerih, ko bi bilo ogroženo uresničevanje temeljnih pravic iz zdravstve- 
nega varstva. 

Odgovore na ta vprašanja in še na marsikatero drugo vprašanje, ki je bilo 
sproženo v dosedanjih razpravah k predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu, bo treba vključiti v osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, njih ob- 
likovanje pa bo terjalo še veliko intenzivnega dela. 

Uskladitev samoupravne organiziranosti uporabnikov in izvajalcev ter 
njihovih medsebojnih družbenoekonomskih odnosov z zakonom o združenem 
delu in z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela je eden izmed 
temeljnih pogojev za nadaljnji razvoj zdravstva ter za uresničevanje pravic do 
zdravstvenega varstva na osnovi potreb in interesov uporabnikov ter dohod- 
kovnih možnosti združenega dela. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Ali bosta predstavnika odbo- 
rov tega zbora za družbenoekonomske odnose in družbenopolitični sistem do- 
polnila poročili in se opredelila do predlaganega sklepa? (Ne.) Predstavnik Za- 
konodajno-pravne komisije in predstavnik Komisije Skupščine SR Slovenije 
za vprašanja borcev NOV? (Ne želita razpravljati.) Preden preidemo na raz- 
pravo, predlagam zboru, da imenuje skupino delegatov, ki bo na podlagi raz- 
prave po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve predlaganega sklepa. 
V skupino delegatov predlagam tovariše: Staneta Reparja, Emila Šuštarja in 
Cirila Zlobca. Tako delovno skupino bi oblikovali tudi v zvezi z obravnavo 
predloga za izdajo zakonov o kulturnih skupnostih. 

Ali ste za to skupino, če bo treba dopolnjevati predlagani sklep? (Da.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Globač- 
nik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Sodeloval sem v 
Svetu za zdravstveno in socialno politiko Republiške konference Socialistične 
zveze, ki je med drugim razpravljala tudi o danes predloženem predlogu za 
izdajo zakona o zdravstvenem varstvu. Svet je po razpravi sprejel stališča in 
predloge, ki pa so žal prišla v Skupščino SR Slovenije toliko pozno, da ni bilo 
možno, da bi jih delegati dobili na klopi. Zato menim, da bo najbrž koristno, 
če bodo ta stališča in predlogi v naslednjem obdobju na tak ali drugačen na- 
čin objavljena. Verjetno je še najprimerneje, če bi bila objavljena v Poroče- 
valcu Skupščine SR Slovenije. Tako bomo imeli možnost opredeljevati se tudi 
do teh stališč in predlogov. 

Moram reči, da sem primerjal stališča odborov v tej skupščini in stališča, 
ki so bila sprejeta v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije, z mnenji in 
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predlogi pristojnega sveta pri Republiški konferenci Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije. V zvezi s tem sodim, da gre za veliko stopnjo enot- 
nosti pogledov, vsaj glede temeljnih vprašanj opredelitve do ključnih pro 
blemov v tem predlogu za izdajo zakona. Zlasti gre pri tem za: pogoje za to, 
da se razvija svobodna menjava dela, opredelitev glede solidarnosti, opredeli- 
tev glede nadaljnjega razvoja občinskih zdravstvenih skupnosti, podrobnejše 
kriterije za obvezno organiziranje temeljnih organizacij združenega dela v 
zdravstvu in še drugo. ^ i 

Sodim, da taka dokaj visoka stopnja enotnosti kaže, da so bili ze v pred- 
hodnih fazah oziroma še v času sedaj veljavnega zakona o zdravstvenem var- 
stvu dovolj resno analizirani problemi na tem področju in da smo verjetno 
prav na podlagi razprav v Zvezi komunistov, Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva Slovenije in Zvezi sindikatov Slovenije prišli do spoznanj, ki jih sedaj 
vključujemo v predloženi zakon. 

Menim, da ni odveč ugotoviti, da je predlagatelj vsem tistim, ki smo se 
doslej vključevali v razpravo k predlogu za izdajo zakona, v marsičem olaj_ 

šal delo, ker ni predložil le predloga za izdajo zakona, ampak je hkrati pred- 
ložil tudi teze, kar seveda vsebinsko razpravo in spoznavanje posameznih 
problemov bistveno olajšuje. 

Dovolite, da se sedaj zadržim le pri obravnavi nekaterih vprašanj, ki so 
zapisana v stališčih Sveta za zdravstveno in socialno politiko pri Republiški 
konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

V oceni sedanjega stanja je ta svet menil, da je v marsičem ze tudi dose- 
danji zakon dajal možnosti za razvoj novih odnosov na področju zdravstva, da 
pa vse institucionalne možnosti in formalno pravni okviri niso bili izkoriščeni. 
Med drugim je ta svet ugotovil, da je sedanji zakon predvideval številne 17-vv~ 
šilne predpise, ki pa niso bili izdani, in da je to treba vsekakor v oceni seda- 
njega stanja upoštevati oziroma biti do tega kritičen. 

Prav tako moram reči, da je ta svet ugodno ocenil prizadevanja piedla- 
gatelja, da kolikor je le mogoče vključi v predlog in konkretizira v predlogu za 
izdajo zakona številne norme, ki načelno izhajajo iz zakona o združenem delu, 
zakona o sistemu družbenega planiranja in seveda tudi osnutka zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela. Celo več, Svet je menil, da je predlaga- 
telj, zlasti v zvezi z zakonom o sistemu družbenega planiranja, morda šel naj- 
dalj v poskusu konkretizacije tega zakona. 

Neodvisno od tega pa bo najbrž sedaj, ko bomo verjetno v sorazmerno 
kratkem času prejeli osnutek zakona o družbenem planiranju in o družbenem 
planu SR Slovenije, verjetno treba opraviti dovolj resno primerjavo med enimi 
in drugimi normami in se na podlagi tega opredeliti, kaj naj dokončno ureja 
zakon o zdravstvenem varstvu na tem področju glede dajanja osnov za samo- 
upravno planiranje in kaj naj ureja sistemski, zakon o družbenem planiranju. 

Podobno kot delovna telesa Skupščine SR Slovenije je tudi ta svet menil, 
da bi bilo treba pri pripravi osnutka tega zakona usmeriti večji napor v to, 
da bi prišli do skupnih spoznanj glede opredelitve, kaj je to temeljna organi- 
zacija v zdravstvu. Svet je menil, da je prav odsotnost konkretizacije splošne- 
ga pojma »temeljna organizacija združenega dela«, ki je naveden v zakonu 
o združenem delu, verjetno vplivala na to, da je samoupravna organiziranost 
v zdravstvu dokaj heterogena in da pravzaprav nimamo kolikor toliko enotnih 
pogledov glede opredelitve temeljne organizacije združenega dela v zdravstvu. 
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Svet je tudi poudaril, naj bi zakon bolj določno opredelil funkcije osnov- 
nega zdravstvenega varstva. Podobno kot to velja za preostala področja zdrav- 
stvenega varstva, je svet menil, da bi bilo treba to storiti tudi za osnovno 
zdravstveno varstvo in od tod dalje pravzaprav izpeljati nadaljnjo, nekoliko 
poenostavljeno rečeno, delitev dela v zdravstvu. 

Nekaj podobnega velja tudi za medicino dela, v zvezi s katero smo meni- 
li, da je predvsem to vrsto zdravstvenih dejavnosti šteti kot možnost za naj- 
širši razvoj neposredne svobodne menjave dela, čeprav seveda menimo, da za- 
kon v tem smislu daje formalno pravne možnosti, ne izpeljuje pa te ideje do 
konca v tem smislu, da pravzaprav vendarle omogoča tudi dvojno plačevanje 
tistih, ki se odločijo za tako neposredno menjavo dela. Menili smo., da bi moral 
zakon, če hoče spodbujati razvoj neposredne svobodne menjave dela, izklju- 
čiti možnost, da bi bil tisti, ki se odloči za tako menjavo, namesto, da bi bil 
morda še nagrajen, pravzaprav kaznovan. 

Omenil bom še problem v zvezi z opredelitvijo Sveta do enotnega pro- 
grama zdravstvenega varstva, za katerega ugotavljamo, da obsega 40 "/o pra- 
vic iz zdravstvenega varstva. Menili smo, da se postavlja vprašanje, kdaj na- 
stopi obveznost družbenopolitične skupnosti, da intervenira, ali le takrat, ka- 
dar je ogroženih teh 40 %, rekel bi vsem zajamčenega programa zdravstvene- 
ga varstva, ali pa tudi takrat, ko ne pride do sklenitve samoupravnega spo- 
razuma za preostalih 60 % tega programa, ki se, kot vam je znano, sprejema v 
temeljnih zdravstvenih skupnostih pod imenom »dopolnilni program«. Menili 
smo, da ta dopolnilni program vključuje tudi znaten del preventive oziroma 
znaten del varstva pri delu in da bi se torej predlagatelj moral opredeliti tudi 
do vprašanja, kdaj je družbenopolitična skupnost, kar pomeni občina, dolžna 
intervenirati, če ne pride do sklenitve samoupravnih sporazumov tudi za ta 
preostali del, ne bom rekel ves, ampak vsaj za nekatere dele tega preostalega 
dopolnilnega programa. Torej gre preprosto za to, da je treba opredeliti inter- 
vencijsko vlogo družbenopolitične skupnosti. 

In končno je svet tudi poudaril, da bi kazalo v osnutku zakona razmejiti 
opredelitve glede nadzorstva, ki je lahko upravnega, strokovnega in družbeno- 
ekonomskega pomena, in v tem smislu seveda tudi razdeliti vloge, in sicer na 
pristojni republiški komite, ki je hkrati republiški upravni organ, na strokov- 
ni del, pri katerem bo gotovo imel ustrezno mesto Klinični center ali pa še kdo 
drug, in pa seveda tudi na družbenoekonomski nadzor, kjer se normalno po- 
javljajo tako skupščine družbenopolitičnih skupnosti kot verjetno seveda vsi 
preostali subjekti. Hvala. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Globačnik! Naprej, 
prosim! Ali bo še kdo razpravljal, predvsem o predlogu sklepa? (Nihče.) Ker 
nima nihče več namena razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajam na gla- 
sovanje o predlogu sklepa. Dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga pre- 
jeli na klopi in ki se nanaša na predlog za izdajo zakona o zdravstvenem var- 
stvu. Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep 
k predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdaio 
zakona o kulturnih skupnostih. 
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Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor tega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose, Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem, Komisija 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlog za izdajo zakona in vsa poročila ste prejeli. Sedaj ste prejeli tudi 
predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel zbor po končani obravnavi predloga za 
izdajo zakona. Predstavnik Ižvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je tovariš 
Peter Ogrizek, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Pro- 
sim, besedo ima tovariš Peter Ogrizek! 

Peter Ogrizek: Tovarišice in tovariši delegati! 
V dosedanjih razpravah o predlogu za izdajo zakona o kulturnih skupno- 

stih je bil predlagatelj opozorjen na številne pomanjkljivosti, neustrezne defi- 
nicije, dileme in odprta vprašanja, ki jih vsebuje ta predlog. 

V tej uvodni besedi ne bom poskušal odgovoriti na vse te pripombe, kajti 
celovito mora nanje odgovoriti le osnutek zakona. Menimo, da je treba po- 
jasniti nekatere posebnosti. 

S tem zakonom predlagatelj ne poskuša zakonsko urejati celotnega pod- 
ročja kulturnih dejavnosti niti ne vseh družbenoekonomskih odnosov, ki na- 
stajajo na področju posameznih kulturnih dejavnosti, pač pa le tiste odnose, 
ki so skupni za vsa področja kulturnih dejavnosti. To pomeni, da bodo ali so 
že posebnosti, ki nastajajo v družbenoekonomskih odnosih na posameznih po- 
dročjih kulturnih dejavnosti, predmet zakonskega urejanja v posebnih tako 
imenovanih materialnih zakonih o založništvu, o knjižničarstvu, o odrski de- 
javnosti in tako dalje. Nekatere določbe pa, ki že v tem predlogu opredelju- 
jejo take skupne odnose in zadeve, pa so v tem predlogu za izdajo zakona le 
zato, da je na enem mestu zakonsko določeno, kaj vse štejemo v zakonskem 
smislu za kulturne dejavnosti. 

Vse druge določbe pa so vsebinsko usmerjene predvsem v urejanje od- 
nosov v svobodni menjavi dela, ki jo uresničujejo delavci, delovni ljudje in 
občani neposredno oziroma po samoupravnih interesnih kulturnih skupnostih. 
Od tod tudi občutek nekaterih razpravljalcev, da se predloženi predlog za 
izdajo zakona vse preveč ukvarja z določanjem samoupravne interesne or- 
ganiziranosti, da je torej več govora o oblikah in manj o vsebini omenjenih 
odnosov. 

Druga pomembna pripomba izhaja iz strahu, da bi zakon povzročil pre- 
tirano razdrobljenost samoupravno-interesnih organizacijskih oblik, predvsem 
zaradi tega, ker ni jasno, katere predlaga kot obvezne in katere kot fakul- 
tativne. Predlagatelj je pri pripravi tega predloga poimenoval kot oddelek 
obvezne organizacijske oblike: občinske, mestno oziroma obalno, posebno kul- 
turno skupnost in Kulturno skupnost Slovenije. Vse druge oblike naj bi bile 
fakultativne. 

Reči pa je treba, da tudi s sprejetjem predloga za izdajo zakona razprava 
o tem ni in ne bo zaključena, saj bo tudi v drugih pomembnih delih vplival 
na izdelavo osnutka zakona o kulturnih skupnostih zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. To posebej velja za določbe o posebnih samoupravnih 
skupnostih in o virih. Glede virov pa boste verjetno sprejeli analogno sta- 
lišče oziroma mnenje, kot ste ga sprejeli ob obravnavi predlogov za izdajo 
zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na drugih področjih družbe- 
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nih dejavnosti, in sicer naj bodo določeni z zakonom, osnove in merila pa s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov. 

O vseh sproženih predlogih in pripombah v delovnih telesih zborov Skup- 
ščine SR Slovenije in v Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije pa je mogoče 
reči le to, da jih bo predlagatelj proučil in smiselno vključil v besedilo zakon- 
skega osnutka. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala! Ali bodo predstavniki Odborov 
tega zbora za družbenopolitični sistem in za družbenoekonomske odnose, Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za narodnosti in Zakonodajno-pravne komisije 
dopolnjevali poročila teh teles? (Ne bodo.) Začenjam razpravo. Kdo želi raz- 
pravljati? Delegati, ki delate v odborih tega zbora, bi se pravzaprav morali 
izreči o predlogu sklepa, ker ga niste obravnavali. (Se z njimi strinjate?) (Da.) 
Zaključujem razpravo. Ima kdo namen razpravljati o predlogu za izdajo za- 
kona o kulturnih skupnostih? (Ne.) 

Dajem na glasovanje predlog sklepa k predlogu za izdajo zakona o kul- 
turnih skupnostih. Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog sklepa 
k predlogu za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji.. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenopoli- 
tični sistem in Zakonodajno pravna komisija. 

Piedlog za izdajo zakona in obe poročili ste prejeli. Predstavnik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije je dr. Marjan Premik, republiški podsekretar v 
Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo, ki ima tudi besedo. 

Dr. Marjan Premik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Sedaj veljavni zakon o sanitarni inšpekciji je bil pripravljen v letu 
1972 in sprejet marca 1973. leta. V obdobju sedmih let je naš družbenopolitični 
ter ekonomski razvoj tako napredoval, da ugotavljamo, da sedanji zakon za- 
ostaja za tem intenzivnim razvojem. Da bi uskladili te neskladnosti, predlaga 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Skupščini SR Slovenije, da izvede po- 
stopek za spremembo in dopolnitev zakona o sanitarni inšpekciji. Sprememba 
in dopolnitve so osredotočene predvsem na: 

L novo opredelitev oziroma razmejitev nalog med republiškim organom 
in občinskimi organi sanitarne inšpekcije s temeljnim namenom, da se dejav- 
nost sanitarne inšpekcije čimbolj približa družbenopolitični bazi; 

2. poenostavitev postopka za izdajo poprejšnjih soglasij k določbam o 
lokaciji, h gradbenemu in uporabnemu dovoljenju s posebnim ozirom na iz- 
dajo poprejšnjega soglasja k lokaciji in h gradbenemu dovoljenju. 

Po sedaj veljavnem zakonu se številne naloge združujejo na republiški 
ravni, čeprav menimo, da bi nekatere od teh lahko povsem meritorno in stro- 
kovno opravljali občinski organi sanitarne inšpekcije, še posebno, če se zmanjša 
obseg dela pri izdaji poprejšnjih soglasij, ki naj bi v prihodnje v primerih so- 
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glasij k odločbi o gradbenem dovoljenju temeljili predvsem na tehnološki do- 
kumentaciji. _ v 

Predlagatelj bo ob pripravi osnutka zakona kar najbolj upošteval do- 
sedanje pripombe posameznih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in pri- 
pombe, izrečene na današnji seji zbora, tako da bi bil zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji tak, kakršnega terja sedanja stopnja 
našega razvoja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina To m 1 j e Hvala lepa! Ali bosta predstavnika Od- 
bora tega zbora za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravne komisije 
dopolnila poročili? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati'? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sa- 
nitarni inšpekciji se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva predloge in mnenja, ki so bila oblikovana v razpravah v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije in tega zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

V obravnavi je predlog odloka o razrešitvi in o izvolitvi dveh članov Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se je strinjal s predlogom odloka. Zeli kdo razprav- 
ljati o predlogu tega odloka? (Nihče.) Dajem na glasovanje predlog odloka o 
razrešitvi in o izvolitvi dveh članov Komisije Skupščine SR Slovenije za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je" kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog tega 
odloka. 

S tem sta bila v Družbenopolitičnem zboru razrešena dolžnosti člana 
Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu Franc Gerbec, delegat Gospodarske zbornice Slovenije in Igor Uršič, dele- 
gat Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 

V to komisijo pa sta bila izvoljena za člana delegat Centralnega komi- 
teja Zveze komunistov Slovenije Janez Krnc in kot delegat Gospodarske zbor- 
nice Slovenije Gregor Miklič. 
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Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Ugotavljam, da ne želi nihče postaviti delegatskega vprašanja. 
S tem je izčrpan dnevni red Družbenopolitičnega zbora in zaključujem 

sejo. 

(Seja je bila končana ob 11.20.) 



17. seja 

(23. maja 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 
Preden začnemo 17. sejo Družbenopolitičnega zbora, dovolite, da vas še 

enkrat opozorim, čeprav imate pismena vabila, da imamo danes ob 13. uri 
skupno zasedanje zborov v Skupščini Socialistične republike Slovenije, na ka- 
terem bo razglašena izvolitev članov Predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije in objavljena njegova sestava. 

Pričenjam 17. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: tovariš Roman Albreht, tovariš Ludvik Golob, 
tovariš Dušan Najdič, tovarišica Jožefa Rakun, tovariš Stane Repar, tovariš 
Emil Šuštar, tovariš Jože Globačnik, tovarišica Luisella Ravalico in tovariš 
Vito Habjan. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 16. seje; 
2. predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 
3. osnutek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 

beni lastnini; 
4. predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega 

senata za prekrške, 
5. volitve in imenovanja, 
6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Kot je razvidno iz sklica, daje Družbenopolitični zbor stališča k 2. in 

3. točki dnevnega reda. Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnev- 
nega reda? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda. 
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Prehajamo na i. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
16. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek, dopolnitev 
ali spremembo zapisnika? (Nihče.) 

Dajem osnutek zapisnika na glasovanje. Kdor je za zapisnik, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? i(Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 16. 
seje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog 
zakona so obravnavali: Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose in 
za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila ste 
prejeli. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poslal predlog amandmajev k pred- 
logu zakona, ki jih bo zbor obravnaval na podlagi četrtega odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije kot sestavni del pred- 
loga zakona. 

Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki naj bi jih 
zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 

Danes ste prejeli na klopi-še mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k amandmajem Zakonodajno-pravne komisije. 

Predstavnik predlagatelja tovariš dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno 
in socialno varstvo, bo imel uvodno besedo. Prosim, besedo ima tovariš dr. An- 
ton Fazarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! O temeljnih izhodiščih predlaganega zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela so delegati Skupščine Socialistične republike Slovenije 
razpravljali že novembra 1977. leta. Temeljna izhodišča pa so bila opredeljena 
tudi v gradivu Republiškega sveta za vprašanje družbene ureditve: »Osnove 
družbenoekonomskih odnosov med delavci v družbenih dejavnostih in uporab- 
niki njihovih storitev.« 

V prvi fazi oblikovanja izhodišč za urejanje odnosov v svobodni menjavi 
dela smo upoštevali predvsem izkušnje in spoznanja na področju družbenih 
dejavnosti. Stališča iz prvih razprav, tako v delegatski bazi kot tudi v Skup- 
ščini SR Slovenije, pa so nas napotila, da smo celotno gradivo začeli prouče- 
vati celoviteje. Tako je že osnutek zakona obravnaval skupne osnove in načela 
družbenoekonomskih odnosov, ki se oblikujejo pri svobodni menjavi dela na 
vseh področjih družbene reprodukcije, in se ni omejeval le na področje druž- 
benih dejavnosti. 

Pri oblikovanju zakona so sodelovali številni strokovni in družbeno- 
politični delavci. Razprave o vprašanjih svobodne menjave dela so bile na vseh 
ravneh. Konkretne naloge s tega področja pa so postale tudi sestavni del 
številnih političnih dokumentov. Na ta način je zakon nastajal prav do zad- 
njih dni pred današnjo razpravo. 
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Predlog zakona, ki je danes v razpravi in vam je predložen v sprejetje, je 
v primerjavi z osnutkom jasnejši in v mnogočem izpopolnjen, upoštevajoč re- 
zultate in pripombe številnih razprav o osnutku. 

Predlog zakona bolj celovito opredeljuje področja, na katerih se ures- 
ničuje svobodna menjava dela. Med izvajalce svobodne menjave dela šteje 
predlog zakona tudi delovne ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 
opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno, odvetniško ali drugo po- 
klicno dejavnost. 

Predlog zakona tudi določa, da s svobodno menjavo dela pridobivajo sred- 
stva za opravljanje svoje dejavnosti tudi družbene organizacije in društva, v 
katerih delovni ljudje občani izvajajo programe na področju družbene ali 
druge dejavnosti. 

Dopolnjene ali razčlenjene so določbe o družbenoekonomskih odnosih. 
Natančneje je opredeljen predmet svobodne menjave dela ter tudi obveznosti 
in odgovornosti udeležencev svobodne menjave dela. Izpopolnjene so določbe 
o normativih in standardih, še posebej za primer, ko gre za obvezno enotno 
zagotavljanje pravic, pa tudi določbe o virih, merilih in osnovah za pridobiva- 
nje dohodka s svobodno menjavo dela. 

Razčlenjeni so elementi cene. Natančneje je opredeljena razširjena repro- 
dukcija v skladu z zakonom o razporejanju in delitvi dohodka. Pri tem je dana 
možnost, da delavci temeljnih organizacij izvajalcev združujejo del sredstev 
amortizacije, pa tudi rezerve. Zlasti glede sredstev rezerv je predlagana rešitev 
novost. 

Določbe o solidarnosti so dopolnjene. Natančneje je opredeljeno, kdaj se 
zagotavljajo sredstva solidarnosti. Pri tem pa je osnova v samoupravnih spo- 
razumih in v dogovoru o temeljih plana opredeljeni zagotovljeni program z 
dogovorjenimi normativi in standardi. 

Predlog zakona posebej opredeljuje tudi vzajemnost. Določbe o samo- 
upravnih interesnih skupnostih so dopolnjene, zlasti glede posebnih skupnosti, 
kot tudi glede pristojnosti skupščine samoupravne interesne skupnosti, ki je 
opredeljena kot mesto sporazumevanja in dogovarjanja. V skladu z danimi 
pripombami in predlogi so določbe o pristojnosti skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, ki so del skupščinskega sistema, razčlenjene in dopolnjene. 

Določbe, ki se nanašajo na organiziranje enot ali temeljnih skupnosti v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti, so splošne. Omogočajo pa podrob- 
nejšo razčlenitev v posebnih zakonih za posamezna področja družbenih de- 
javnosti. 

Pomembna novost v predlogu zakona pa so tudi jasnejše določbe o načinu 
soodločanja delegatov uporabnikov v organih upravljanja temeljnih orga- 
nizacij izvajalcev, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena. Z 
vsemi temi dopolnitvami so po mnenju predlagatelja v predlogu zakona upo- 
števane tudi bistvene pripombe, ki so bile izražene v razpravah k osnutku 
tega zakona v odborih zborov in zborih Skupščine SR Slovenije, kot tudi sta- 
lišča, mnenja in predlogi, ki nam jih je posredovala Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije po razpravah v zborih Skupščine SR Slovenije o predlogih 
za izdajo zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na posameznih pod- 
ročjih družbene dejavnosti. 

Predlagatelj vam je v želji, da upošteva vse konstruktivne predloge, ki 
lahko prispevajo h kvaliteti tega zakona, pred desetimi dnevi predložil z amand- 
maji še nekatere dopolnitve in izboljšave, izoblikovane v razpravah o predlogu 
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zakona o odborih zborov Skupščine SR Slovenije. Ti amandmaji predstavljajo 
sestavni del besedila predloga zakona. 

V uvodu v vašo razpravo bi vas želel na kratko opozoriti na bistvene 
amandmaje. Že iz obrazložitve amandmaja k 8. členu je razvidno, da smo v 
tem členu opredelili bistvene elemente samoupravnega sporazuma o temeljih 
planov in poudarili razloček med samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
ter preostalimi samoupravnimi sporazumi oziroma pogodbami. Zaradi celovi- 
tosti in da bi poudarili omenjeni razloček med navedenimi planskimi doku- 
menti smo v ta načelni planski člen vključili tudi določbo, ki udeležence v 
svobodni menjavi dela zavezuje, da v drugih samoupravnih sporazumih ozi- 
roma pogodbah ne morejo sprejemati določb, ki bi preprečevale, da izpolnijo 
obveznosti, sprejete s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. Ob tem 
ugotavljamo, da so vse določbe v predlogu tega zakona, ki Se nanašajo na druž- 
beno planiranje, usklađene z zveznim zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije in v ničemer ne preprečujejo 
natančnejše ureditve teh vprašanj v republiškem zakonu o sistemu družbenega 
planiranja. 

V 26. členu gre za tri spremembe, od katerih sta dve redakcijskega značaja. 
Vsebinsko dopolnitev pomeni le dopolnitev tretje alinee točke a), s katero 
kot element pri ugotavljanju materialnih stroškov ne upoštevamo le obsega, 
ampak tudi kakovost dela. Ker so se tudi v zadnjih razpravah o predlogu 
zakona pojavljale pripombe k 35. členu, v katerem smo v prvotnem besedilu 
navajali tako način uresničevanja svobodne menjave dela kot tudi mesto, kjer 
se ta menjava uresničuje, se je predlagatelj odločil, da ta člen spremeni tako, 
da v njem določi le načine menjave, to je v neposrednih odnosih oziroma v 
ali pa po samoupravnih interesnih skupnostih. Institucionalne oblike o mestu, 
kjer se ta menjava uresničuje, pa kasneje urejajo naslednji členi, v katerih so te 
oblike natančneje razčlenjene. Te določbe so ostale nespremenjene. 

S predlaganim amandmajem je postal jasnejši tudi 42. člen, ki je eden 
izmed uvodnih splošnih členov v poglavju o uresničevanju svobodne menjave 
dela in se nanaša na vsa področja, na katerih se uresničuje svobodna menjava 
dela. 

V razpravah je bilo namreč ugotovljeno, da določbe 49. člena, ki opre- 
deljujejo, kdaj gre za svobodno menjavo dela v samoupravni interesni skup- 
nosti in kdaj po njej na področju družbenih dejavnosti, veljajo tudi za pre- 
ostala področja in je to opredelitev potrebno vključiti že v ta splošni člen. 
Z novim drugim odstavkom, ki vam je bil predložen kot amandma, je tudi to 
opravljeno. 

Amandma k 63. členu pomeni uskladitev z 51. členom ustave, ki v če- 
trtem odstavku določa, kako se zagotovi posebni družbeni interes pri oprav- 
ljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena. Za dosego tega med drugim 
določa tudi soodločanje uporabnikov v izvajalskih temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Popravek v drugem odstavku tega člena je redakcijskega značaja. 
V razpravah smo bili posebej opozorjeni, da je potrebno spremeniti do- 

ločbo četrtega odstavka 66. člena, ker s samoupravnim sporazumom o ustano- 
vitvi samoupravne interesne skupnosti in s statutom ni možno zavezovati 
družbenopolitičnih organizacij in organov družbenopolitičnih skupnosti k sode- 
lovanju v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. 

S predloženim amandmajem smo skušali to pripombo upoštevati. 
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Z amandmajem k 75. členu pa je kot način odločanja v skupščini samo- 
upravne interesne skupnosti vključeno tudi odločanje delegatov po poprejš- 
njem izjavljanju delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih organizacijah 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Ob koncu bi želel opozoriti še na pripombo, ki se je pojavljala v nekaterih 
razpravah v odborih zborov Skupščine SR Slovenije in v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, nanaša pa se na določbo 15. člena predloga zakona. Ta člen 
določa, da se lahko pod določenimi pogoji, in sicer, če je to v skladu z ugo- 
tovljenimi interesi delavcev, delovnih ljudi in občanov, če je to v skladu z 
zastavljenimi osnovnimi cilji družbenega plana in temeljnimi cilji ekonomske 
politike družbenopolitične skupnosti in če s samoupravnim sporazumom ni bilo 
mogoče zagotoviti sredstev ali drugih potrebnih pogojev za izvršitev take na- 
loge oziroma programa, z zakonom naloži obvezna združitev sredstev v ta na- 
men in določijo drugi ukrepi. 

Po mnenju nekaterih razpravljalcev bi morali omogočiti, da se tak ukrep 
lahko določi tudi z odlokom občinske skupščine. Predlagatelj te pripombe ni 
mogel sprejeti iz naslednjih razlogov: 

15. člen pomeni splošno določbo in se torej nanaša na vsa področja de- 
javnosti. Navezuje se na planske člene, ki urejajo načine sporazumevanja in 
dogovarjanja ter usklajevanje skupnih potreb in interesov z materialnimi mož- 
nostmi v procesu srečujočega sočasnega in celovitega planiranja. Zagotavlja 
uresničevanje temeljnih planskih ciljev tudi. takrat, če tega s sporazumevanjem 
ni bilo mogoče doseči. Ta člen temelji na 25. členu ustave Socialistične republike 
Slovenije, ki določa, da se lahko delavcem v temeljnih organijzacijah združe- 
nega dela z zakonom začasno omeji razpolaganje z delom sredstev družbene 
reprodukcije, če je to nujno potrebno zaradi preprečevanja ali odprave večjih 
motenj na trgu, zaradi bistvenega odstopanja od temeljnih ciljev sprejete go- 
spodarske politike ali če to zahtevajo interesi ljudske obrambe. 

Z zakonom se lahko določi obvezno združevanje dela sredstev družbene re- 
produkcije za financiranje tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od 
katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, določe- 
nih v družbenem planu Socialistične republike Slovenije. Vendar pa z obvez- 
nim združevanjem dela sredstev družbene reprodukcije ni mogoče trajno od- 
vzeti pravice delavcem temeljnih organizacij združenega dela glede teh sred- 
stev. 

Podobno govori o združevanju sredstev tudi 89. člen republiške ustave v 
poglavju o družbenem planiranju. Ustava torej predvideva za take primere 
zakon in obvezno združevanje sredstev kot začasen ukrep. 

- Hkrati pa želimo opozoriti na 42. člen predloga tega zakona, ki ureja in- 
tervencijske ukrepe družbenopolitičnih skupnosti v primerih, ko gre za de- 
javnost posebnega družbenega pomena in za uresničevanje tistega dela pro- 
grama, ki je v samoupravnem sporazumu o temeljih plana opredeljen kot 
zagotovljeni program. 

V takih primerih predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela določa, da se obveznost plačevanja prispevkov za izvajanje zagotovljenega 
programa lahko predpiše z zakonom ozirom odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti, ki temelji na zakonu. Upoštevaje to določbo je torej možno 
v določenih primerih in za določene dejavnosti kot ukrep predvideti odlok 
obščinkse skupščine. 

30« 



468 Družbenopolitični zbor 

Na osnovi vsega navedenega predlagatelj meni, da so bile pripombe, ki so 
se nanašale na obveznost združevanja sredstev na podlagi odloka, neutemelje- 
ne in jih v 15. členu predloga zakona ni bilo mogoče upoštevati. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani zakon opredeljuje skupne osnove svobodne menjave dela. Za- 

jema sedanja spoznanja na področju urejanja družbenoekonomskih odnosov in 
organiziranosti subjektov v svobodni menjavi dela in je rezultat skupnih pri- 
zadevanj. Z njegovim sprejetjem bodo dane možnosti za pospešitev dela na 
področjih zakonodaje, ki bo omenila konkretno izpeljavo teh skupnih izhodišč 
na posameznem področju. Šele ko bodo sprejeti zakoni za posamezna področja 
družbenih dejavnosti, bodo namreč dane vse osnove, da se svobodna menjava 
dela tudi v praksi začne hitreje razvijati in uresničevati. To je še posebej po- 
membno, ker smo že sredi priprav za nov srednjeročni plan. 

Novi družbenoekonomski odnosi bodo namreč morali že v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju zaživeti na vseh področjih, kjer se uresničuje svobodna 
menjava dela, in zato morajo dobiti svojo prvo konkretizacijo prav v planskih 
dokumentih, ki jih bomo pripravljali in sprejemali v prihodnjih dveh letih. 

Da bi te naloge lahko uspešno opravili, predlagam v imenu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da sprejmete predloženi zakon o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Fazarinc! Ali bo pred- 
stavnik Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose dopolnil poročilo? 
(Ne.) Predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem tovarišica Vrhovčak? 
(Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Da.) Prosim, tovariš Dino 
Pucer! 

Dino Pucer: Tovarišice in tovariši delegati! K poročilu, ki ste ga že 
prejeli, bom dal nekatere dopolnitve, ki jih predlaga Komisija: 

K 130. členu naj se doda še en odstavek, ki naj se glasi: »To pomeni, da 
kategorije participacije uporabnikov ne moremo enačiti s kategorijo obvez- 
nosti plačevanja prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim v primerih, 
ko je potreben intervencijski zakon«. 

Naslednja dopolnitev pa je k 73. členu na 3. strani, in sicer k prvemu, dru- 
gem, tretjem in četrtem odstavku. To bom v celoti prebral, ker gre za ne- 
koliko širše besedilo: »Glede na sugestije pristojnih odborov vseh treh zborov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, da bi v tem zakonu bolj natančno 
in bolj konkretno opredelili tako enote samoupravne interesne skupnosti kot 
tudi temeljne skupnosti, predlaga Komisija spremenjeno besedilo prvega in 
drugega odstavka tega člena, v katerem so realizirane te pobude odborov. S 
tem je tudi natančnejše opredeljena določba prvega odstavka 68. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije o upoštevanju funkcionalnega oziroma teri- 
torialnega načela pri ustanavljanju enotne samoupravne interesne skupnosti 
oziroma temeljne skupnosti, pri čemer je enota samoupravne interesne skup- 
nosti opredeljena kot tisti del samoupravne interesne skupnosti, v katerem 
se uresničujejo naloge na ožjem področju dejavnosti ali v katerem izvajalci 
in uporabniki izvajajo določen program, temeljna skupnost pa kot tisti del 
samoupravne interesne skupnosti, v katerem uporabniki in izvajalci neposred- 
no uresničujejo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni 



17. seja 469 

menjavi dela v določenem območju ali na določenem področju«. To bi bilo vse, 
tovarišica predsednica. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Preden začnemo razpravo, 
predlagam zboru, da za oblikovanje stališč k predlogu zakona o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela izvoli delovno skupino, ki bi morebiti preobli- 
kovala predlagana stališča na podlagi razprave. Vanjo predlagam: tovariša 
Jožeta Marolta, tovarišico Ivanko Vrhovčakovo in tovariša Srečka Mlinariča. 
Ali ste za ta predlog? (Da.) Predlog o sestavi delovne skupine je tako sprejet. 
Začenjam razpravo! Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Srečko 
Mlinarič! 

Srečko Mlinaric: Tovarišice in tovariši delegati! 
Aktivnost Zveze sindikatov Slovenije je bila usmerjena na razpravo o 

uresničevanju družbenoekonomskih odnosov med udeleženci svobodne menjave 
dela, v obravnavo zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela v vseh 
njegovih zakonodajnih fazah in v oblikovanje stališč Republiškega sveta Zve- 
ze sindikatov Slovenije o pridobivanju in razporejanju dohodka in uveljav- 
ljanju načel delitve po delu. 

V okviru svojih temeljnih nalog, to je krepitve vloge in položaja delavcev 
v družbenoekonomskih odnosih in v političnem sistemu socialističnega samo- 
upravljanja smo v sindikatih spremljali in sodelovali v procesu opiedelitve 
sistemskih družbenoekonomskih in organizacijskih osnov izpeljave načel svo- 
bodne menjave dela. 

V razpravah, predvsem v organizacijah združenega dela s področja gospo- 
darstva, smo ocenjevali stopnjo uresničevanja svobodne menjave dela in spre- 
jeli na seji Republiškega sveta v 1978. letu tudi stališča o svobodni menjavi 
dela med delavci temeljnih organizacij združenega dela in delavci delovnih 
skupnosti za opravljanje zadev skupnega pomena. 

V sklepih kongresa Zveze sindikatov Slovenije smo izoblikovali in spre- 
jeli sklepe, ki nas zavezujejo, da aktivno in odgovorno uresničujemo družbeno- 
ekonomske odnose v svobodni menjavi dela. Pri oblikovanju besedila zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela smo se vključili že v fazi nasta- 
janja delovnega osnutka, ki smo ga obravnavali na podlagi usmeritev in opre- 
delitev o zasnovi, vsebini in namenu zakona, sprejetih v Koordinacijskem od- 
boru Republiškega sveta za vprašanje družbene ureditve januarja 1978. leta. 

V času od objave osnutka, to je v fazi razprave, smo osnutek obravnavali 
v občinskih svetih Zveze sindikatov in v sindikatih dejavnosti. Takratna raz- 
prava je bila usmerjena v seznanjanje z vsebino osnutka oziroma s sistemski- 
mi opredelitvami skupnih osnov družbenoekonomskih odnosov med delavci v 
svobodni menjavi dela v oblikovanje pripomb in mnenj k ponujenim rešitvam 
in v obravnavo stanjia in problemov uveljavljanja svobodne menjave dela, zlasti 
na področju družbenih dejavnosti. 

Na podlagi teh razprav je Sekretariat Predsedstva Republiškega sveta 
zbral mnenja in pripombe k osnutku zakona ter jih posredoval 6. decembra 
1978. leta zborom Skupščine SR Slovenije. Po sprejetju osnutka zakona v 
zborih Skupšine SR Slovenije smo na podlagi ugotovitev in pripomb iz raz- 
prave ter predloga za nadaljnjo obravnavo in dopolnitev osnutka nadaljevali 
razpravo. 
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Zakona sta obravnavala tudi sveta Republiškega sveta za razvoj samo- 
upravljanja ter za izobraževanje znanost in kulturo. Javna razprava v času od 
sprejetja osnutka do objave predloga zakona je tekla vzporedno s tremi v tem 
času naj intenzivnejšimi področji dela sindikatov. To so: oblikovanje in spre- 
jetje stališč Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije o pridobivanju 
in razporejanju dohodka in uveljavljanju načel delitve po delu, obravnava 
zaključnih računov in javna razprava o preobrazbi vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji. 

Vsa ta področja in na njih temelječe akcije in dejavnosti sindikata so vklju- 
čevale tudi urejanje odnosov med udeleženci v svobodni menjavi dela. Tre- 
nutno je samoupravno interesno organiziranje zato tudi bilo podlaga za mnen- 
ja in pripombe k posameznim rešitvam k predlogu zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela v celoti. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je v svoja stališča sprejel na- 
slednje opredelitve svoje prihodnje dejavnosti. Glede na čas bom opredelil tri 
področja. Ta stališča bodo tudi podlaga za uresničevanje predloženega predloga 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, pri čemer se bo Zveza sin- 
dikatov Slovenije vključila v prizadevanje za uresničevanje določb tega za- 
kona, zakonov za posamezna področja ter v priprave za sprejetje planskih 
dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. 

Svet republiškega sveta Zveze sindikatov za razvoj samoupravljanja je 
obravnaval predlog tega zakona ter v razpravi opozoril na nekatere redakcij- 
ske dopolnitve, pa tudi na nekatere vsebinske dopolnitve, ki jih je posredoval 
predlagatelju in odborom zborov Skupščine SR Slovenije. Ker ste seveda de- 
legati s pripombami odborov, ki vsebujejo naše stališče, seznanjeni, vas z njimi 
ne bom podrobno seznanjal. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Menimo, da pomenijo rešitve v predlogu tega zakona zadostno podlago 

za urejanje odnosov svobodne menjave dela v posameznih zakonih, da dajejo 
tudi zadostno podlago za uveljavljanje samoupravnega sporazumevanja med 
udeleženci svobodne menjave dela in za opredeljevanje temeljev skupnega 
plana, izpeljavo pravic, obveznosti in odgovornosti do lastnih temeljnih planov 
in da opredeljujejo potrebne ukrepe za njihovo izpolnjevanje. Zato delegacija 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije podpira sprejetje predloga za- 
kona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Prvo področje, na katerega bom opozoril, je naslednje: 
Pridobivanje dohodka v svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih. 

Zagotoviti moramo enak družbenoekonomski položaj delavcev v družbenih 
dejavnostih, ki pridobivajo svoj celotni prihodek in dohodek s svobodno me- 
njavo dela. Delavci v družbenih dejavnostih bodo svojo pravico do udeležbe 
v dohodku organizacije združenega dela, uporabniki pa svoje interese za za- 
dovoljevanje potreb po storitvah usklajevali in določali s samoupravnimi spo- 
razumi o temeljih planov za srednjeročno obdobje in z letnimi progami dela. 
Uporabniki teh storitev naj terjajo, da jim izvajalci hkrati predložijo v spre- 
jetje predloge planov in programe dela ter da o izpolnjevanju svojih obvez- 
nosti redno poročajo. 

Skupne osnove, merila in vire za udeležbo izvajalcev storitev v dohodku 
temeljne organizacije združenega dela morajo določiti uporabniki in izvajalci. 
Pri tem se bomo zavzemali za to, da v osnovah in merilih bolj upoštevajo 
neposredne interese posameznih uporabnikov, stopnjo izvajanja storitev, pri- 
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spevek izvajalcev storitev k povečanju produktivnosti dela ter dohodkovne 
možnosti in uspešnosti gospodarjenja uporabnikov storitev. 

Pri sporazumevanju o posameznih elementih stroškov, ki bodo osnova za 
oblikovanje cen storitev ali povračil družbenih dejavnosti, naj glede ravni in 
rasti sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavci v družbenih dejav- 
nostih upoštevajo doseženo raven osebnih dohodkov in sredstev za skupno po- 
rabo delavcev v materialni proizvodnji ter njihovo predvideno rast. Z letnim 
programom dela predvidena sredstva temeljne organizacije združenega dela 
družbene dejavnosti so odvisne od izpolnjevanja dogovorjenega osebnega ob- 
sega in kvalitete storitev. Zavzemali se bomo za to, da se oblikujejo čimbolj 
podrobni in stvarni programi opravljanja storitev družbenih dejavnosti, kri- 
teriji in merila za spremljanje njihovega izpolnjevanja ter da se zagotovi sprot- 
no obveščanje in kontrola uporabnikov nad izpolnjevanjem sprejetih obvez- 
nosti izvajalcev. 

Za uresničevanje v planih in sporazumih dogovorjene razširitve materialne 
podlage dela so lahko sredstva zagotovljena deloma v cenah storitev ali po- 
vračil, v primeru večjih posegov pa z namenskim usmerjanjem sredstev. 

Drugo področje: Pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela v go- 
spodarskih dejavnostih posebnga družbenega pomena. 

Dejavnost na tem področju smo začeli in seveda bomo nadaljevali z raz- 
pravami v temeljnih organizacijah združenega dela v delovnih skupnostih 
skupnih služb. 

In tretje področje: Pridobivanje in razporejanje dohodka v delovnih skup- 
nostih. Na tem področju se sindikati seveda zavzemamo, da se bo pri pri- 
dobivanju in razporejanju dohodka v delovnih skupnostih upravnih organov, 
organov družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in drugih 
uveljavilo načelo, da bodo osebni dohodki in skupna poraba teh delavcev od- 
visni od gospodarske uspešnosti občin oziroma republike. 

Ti odnosi morajo seveda biti določeni v samoupravnih sporazumih na pod- 
lagi družbenega dogovora oziroma zakona. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Naprej, prosim! Besedo ima tovariš Mi- 
loš Prosenc! 

Miloš Prosenc: Tovarišice in tovariši! Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije je na seji Republiške konference meseca marca 1979. leta 
sprejela načrt pristopa k organiziranju javne razprave o svobodni menjavi 
dela. S tem so soglašale vse družbenopolitične organizacije, vso podporo pa so 
temu dali na tej konferenci tudi delegati občinskih konferenc Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Želeli smo, da bi se na podlagi osnutka tega zakona razvila kar najbolj 
široka razprava in da bi se pri njej res angažirali vsi politični dejavniki. 

Posredoval vam bom ugotovitev. Ko je Svet za družbenopolitični sistem 
pri Predsedstvu Republiške konference socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije povzel rezultate razprave, je ocenil, da je potekala dokaj poglobljeno, 
predvsem o osnutku zakona, medtem ko je imela razprava o predlogu zakona 
bolj politično-informativni pomen. Razprava o predlogu je potekala predvsem 
v organih družbenopolitičnih dejavnikov posameznih občin, predsedstvih občin- 
skih konferenc Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, njihovih sve- 
tih, občinskih sindikalnih svetih in izvršnih ter strokovnih telesih samouprav- 
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nih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti. Skratka, z razpra- 
vo o predlogu zakona nismo dosegli take širine, kot pri razpravi o osnutku tega 
zakona. 

Veliko manj razprave je tudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. V nekaterih občinah so o predlogu tega zakona razpravljali tudi 
zbori občinskih skupščin. Pri tem je treba poudariti vlogo Zveze sindikatov 
Slovenije, ki se je aktivno vključila v obravnavo zakona v vseh zakonodaj- 
nih fazah, zlasti kot nosilec javne razprave v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih organizacijah na področju materialne proizvodnje. O tem je go- 
voril tovariš Srečko Mlinaric in tega ne bi ponavljal. 

Svet za družbenopolitični sistem ugotavlja, da so v predlogu zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela ter v predlogih amandmajev Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ustrezno opredeljena stališča, pripombe in 
mnenja iz dosedanjih razprav v okviru Sveta za družbenopolitični sistem in 
iz vseh dosedanjih poročil o poteku javne razprave, tako o osnutku predlo- 
ženega zakona kot tudi o osnutku zvezne resolucije o svobodni menjavi dela 
v družbenih dejavnostih. 

Predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ter predlogi 
amandmajev Izvršnega sveta in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije pomenijo ustrezno sistemsko podlago za nadaljnje razvijanje in po- 
glabljanje družbenoekonomskih odnosov svobodne menjave dela. 

V nadaljnji zakonodajni dejavnosti je treba posvetiti posebno pozornost 
pripravi posebnih zakonov, ki bodo podrobneje uredili specifičnosti odnosov 
med udeleženci v svobodni menjavi dela na posameznih področjih družbenih 
dejavnosti, ter pospešiti dejavnost v zvezi s spremembami zakonov s tistih 
področij materialne proizvodnje, kjer delovanje tržnih zakonitosti ni edina 
podlaga za usklajevanje dela in potreb ter seveda za vrednotenja rezultatov 
dela. 

Hkrati je bilo predlagano, da se vsebina osnutka zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije uskladi s predlogom 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Svet za družbenopolitični sistem pri Republiški konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije ob povzemanju javne razprave na podlagi 
ocen iz javne razprave predlaga, da sprejmete predlog zakona o skupnih os- 
novah svobodne menjave dela skupaj s predlogi amandmajev. Tako stališče, 
poleg zahtev iz javne razprave, narekuje predvsem potreba, da priprave za 
prihodnje srednjeročno plansko obdobje izpeljemo na podlagi stabilne sistem- 
ske ureditve kot tudi, da čimprej sprejmemo posebne zakone. 

Ta predlog smo sprejeli tudi z vsemi občinskimi konferencami Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki so bile odgovorne za sintezo 
mnenj po občinah. 

In še tole. Menim, da ne bo odveč, če poudarim to nadaljnjo odgovornost 
za uresničevanje vsebine zakona, ko ga bomo sprejemali. Z našo dejavnostjo 
mora zagotoviti, da se bodo temeljni nosilci samoupravnih pravic v procesu 
svobodne menjave dela čimprej vključili v praktično uresničevanje vsebine 
zakona na posameznih področjih družbenega življenja in dela. 

Neposredna naloga Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in 
Zveze sindikatov Slovenije pri tem je, da res pravočasno še enkrat temeljito 
informirata delavce, delovne ljudi in občane v temeljnih samoupravnih orga- 
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nizacijah in skupnostih o vsebini in temeljnih izhodiščih tega akta in jih na 
tej podlagi mobilizirata za čim hitrejše uresničevanje in razvijanje družbeno- 
ekonomskih odnosov svobodne menjave dela. 

Glede na to, da bodo posebni zakoni podrobneje uredili specifičnosti od- 
nosov med udeleženci v svobodni menjavi dela na posameznih področjih druž- 
benoekonomskih odnosov v združenem delu oziroma na raznih področjih druž- 
bene reprodukcije, morajo organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije in tudi družbenopolitični dejavniki 
v občinah in republiki posvetiti posebno pozornost usmerjanju razprav o os- 
nutkih posebnih zakonov o izobraževalnih skupnostih, o raziskovalni dejavosti 
in raziskovalnih skupnostih, o kulturnih skupnostih, o zdravstvenem varstvu, 
o socialnem varstvu, o socialnem skrbstvu, o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva ter o telesnokulturnih skupnostih, kar je tudi 
v skladu s programom javne razprave o svobodni menjavi dela, ki ga je spre- 
jela Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 
Skratka, delo prav s tega vidika še ni končano in nas čaka še velika skupna 
družbenopolitična odgovornost. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o ml je : Hvala lepa, tovariš Prosenc! Naprej, pro- 
sim! Tovariš Zoran Polič! Ti si dal nekatere redakcijske pripombe k besedilu 
predloga zakona. Bi ti hotel razpravljati? To sprašujem zato, ker oba razprav- 
ljalca pravzaprav nista imela o stališčih pripomb in sicer ne bi bilo potrebe, 
da se delovna skupina sploh sestaja. Ima še kdo od delegatov kakšno mnenje 
k predlaganim stališčem k predlogu zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela? Torej, tovariš Zoran Polič ali bi te pripombe, ki si jih ti dal, lahko 
upoštevali kot redakcijske? 

Zoran Polič: Ne morem razpravljati, ker sem pripombe dal k ori- 
ginalu predloga tega zakona, ki ga nimam pri roki. 

Predsednica Tina Tomlje: Mnenje je tako, da lahko tvoje pripombe 
upoštevamo kot redakcijske. Ce ne bo nihče več razpravljal o predlaganih sta- 
liščih, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Kdor je za predlagana 
stališča, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je družbenopolitični zbor soglasno .sprejel predlog stališč 
k predlogu zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Na podlagi 20. 
člena poslovnika tega zbora bom sprejeta stališča poslala pristojnima zboroma 
in predlagatelju. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Osnutek 
zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. Osnutek zakona in obe poročili ste prejeli. Od- 
bor za družbenoekonomske odnose predlaga v poročilu predlog stališč, ki naj 
bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora. 
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Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun, ki bo dal uvodno obrazložitev. Prosim, tovariš Pacek! 

Jože Pacek: Tovarišice in tovariši delegati! 
2e pri obravnavi predloga za izdajo zakona s tezami v novembru 1978. leta 

je bilo očitno, še bolj pa je očitno pri osnutku zakona o razlastitvi in prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, ki je danes v obravnavi, da pomeni 
ta zakon z vidika zakonodajnega urejanja enega najpomembnejših instrumen- 
tov za izvajanje zemljiške politike. 

To področje ima tudi poseben pomen za skladnejši razvoj celotne druž- 
bene reprodukcije. Hkrati pa gre za področje, ki posega v zelo občutljive, 
z ustavo zajamčene lastninske odnose občanov kot tudi v pravice družbenih 
pravnih oseb pri razpolaganju z nepremičninami. Razvoj družbenega in pro- 
storskega planiranja, kot tudi posamični urbanistični dokumenti terjajo neneh- 
no dopolnjevanje vseh spremljajočih inštitutov, kot je na primer tudi raz- 
lastitev. Celovito revizijo razlastitvenega zakona pa narekuje, poleg ustave in 
predvsem zakona o združenem delu, tudi neposredni razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov, ki morajo temeljiti na teh dokumentih. 

V nasprotnem primeru bi taka ureditev, katere glavni namen je po eni 
strani omogočiti investitorjem čim hitrejšo pridobitev potrebne zemljiške po- 
vršine, po drugi strani pa enostaven in hiter način ugotovitve in plačila pra- 
vične oziroma ustrezne odškodnine, kaj hitro lahko postala zavora pri izva- 
janju sistematične in racionalne zemljiške politike, ki je posebnega pomena 
tudi za prostorsko planiranje. 

Prav rešitve, ki jih prinaša predloženi zakonski osnutek, bodo slej ko prej 
morale omogočati hitrejše in bolj sistematično pridobivanje zemljišč za potrebe 
vseh družbenih oseb, ki nastajajo kot investitorji. 

Naj tudi povem, da predloženi zakonski osnutek v glavnem upošteva vse 
pripombe in stališča, ki so jih dala skupščinska telesa in posamezni delegati 
oziroma skupine delegatov ob obravnavi predloga za izdajo zakona, ki so se 
nanašala že na konkretne rešitve, kot so izhajale iz takrat priloženih tez. Večji 
del pripomb in stališč smo tudi vnesli v besedilo zakonskega osnutka, bodisi 
kot temeljno besedilo bodisi kot variante. Seveda pa ni bilo moč povsem upo- 
števati vseh pripomb oziroma stališč, ki so si bila med seboj v nasprotju ali 
pa sicer iz drugih razlogov neustrezna. O tistih, ki jih nismo sprejeli, je to 
posebej v obrazložitvi osnutka povedano, in dodani so razlogi, zakaj ne. 

V okviru celotne obravnavane problematike naj opozorim, da izstopata 
predvsem dva sklopa vprašanj, in sicer vprašanja v zvezi z ugotavljanjem 
splošnega interesa in tista, ki se nanašajo na odškodnino. Zakon pa je treba 
ocenjevati seveda tudi z vidika poenostavitve postopkov pri razlastitvi in pre- 
nosu pravic uporabe. 

Splošni interes ostaja temeljno načelo, ki pogojuje razlastitev, kar pomeni 
prisilni prenos nepremičnin v družbeni lastnini. Kaj je prava vsebina sploš- 
nega interesa, smo prav zato poskušali v zakonu čim podrobneje opredeliti. Za 
splošni interes pri graditvi objektov ali izvedbi drugih del štejemo tisto, kar je 
z urbanističnim dokumentom predvideno na določenem zemljišču po namenu 
določenega objekta ali pa za izvedbo drugih del. 

Upoštevajoč dejstvo, da mora biti urbanistični dokument usklađen s pro- 
storskim planom kot integralnim delom družbenega planiranja, sodimo, da pri- 
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hajajo po tej poti do izraza tudi načela družbenega planiranja. Ob tem je 
treba poudariti, da moramo jemati predloženo zakonsko ureditev v širšem 
sklopu vprašanj, ki jih bosta urejala zakon o sistemu družbenega planiranja 
in družbenem planu Socialistične republike Slovenije in zakon o urbanističnem 
planiranju. Oba zakona sta že v pripravi in v nadaljevanju priprav za pred- 
ložitev predloga razlastitvenega zakona smo oziroma bomo še upoštevali v 
njih predvidene rešitve tudi v tem zakonu, ki ga danes obravnavamo. Zato 
lahko rečem, da bodo v prihodnje že ob pripravi in sprejemanju urbanističnih 
dokumentov in družbenega plana usklađeni temeljni interesi glede konkretne 
uporabe prostora med različnimi investitorji. S tem bo hkrati zagotovljeno 
bolj načrtno pokrivanje srednjeročnih in dolgoročnih družbenih razvojnih 
potreb po zemljiščih. 

Splošni interes, ugotovljen na način, kot to predvideva osnutek zakona, po- 
meni tudi pomembno skrajšanje celotnega razlastitvenega postopka, kar bo 
v končni posledici tudi prispevalo k neposrednemu obvladovanju morebitnega 
stihijskega delovanja različnih tendenc na področju zemljiške politike. To pa 
pomeni med drugim tudi uresničevanje ciljev, opredeljenih v stališčih, sklepih 
in priporočilih za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške 
politike v Socialistični republiki Sloveniji, ki jih je sprejela Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije pred poldrugim letom. 

Iz novih osnov izhajajo tudi določbe o odškodnini. Ustavni pojem pravične 
odškodnine opredeljuje zakonski osnutek kot korist, ki jo je imel prejšnji 
lastnik od nepremičnine. Pri tem pa določa, da ne more biti osnova za do- 
ločitev odškodnine tista korist, ki je posledica neposrednega ali posrednega 
vlaganja družbenih sredstev v to nepremičnino. 

Načelo pravičnosti terja pri tem po eni strani individualizacijo pri od- 
ločanju odškodnine, kar lahko pomeni za razlaščenca tudi izjemno določanje 
odškodnine, po drugi strani pa tudi upoštevanje družbenih vlaganj, ki razlaščen- 
cu ne pripadajo. Koristi, ki izhajajo iz posameznih vrst nepremičnin, se se- 
veda razlikujejo, zato tudi osnutek loči pri odškodnini različne vrste nepre- 
mičnin, med zemljišči pa še posebej kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča. 
Osnova za določitev odškodnine za kmetijska oziroma gozdna zemljišča je 
še vedno tržna cena. Kmetje so pri tem zaščiteni s splošnimi določbami o od- 
škodnini v predloženem osnutku in z določbami zakona o kmetijskih zemljiščih. 
Stavbna zemljišča pa praviloma niso v pravnem prometu, zato od prometa 
lastninske pravice na stavbnem zemljišču praviloma tudi ni koristi. Korist 
stavbnega zemljišča se izraža predvsem v možnosti gradnje. Razlaščenec naj 
bi torej kot korist, ki jo daje stavbno zemljišče, prejel odmero v taki višini, 
da bi lahko z njo kril ustrezen del kupnine za določeno stanovanjsko površino. 

Glede ustrezne odškodnine za primere prisilnega prenosa nepremičnin 
med družbenimi pravnimi osebami pa prav tako velja načelo, da ima tudi 
družbena pravna oseba za odvzeto nepremičnino pravico do ustrezne odškod- 
nine, pri čemer pa seveda pod pojmom ustrezna odškodnina ne gre razumeti 
tržno ceno zemljišča. Družbeni pravni osebi gre za odvzeto zemljišče načeloma 
odškodnina le za vloženo delo ali sredstva. Le če je zemljišče pogoj za delo, 
ji gre taka odškodnina, ki zagotavlja tej družbeni pravni osebi približno enak 
družbenoekonomski položaj. 

Enako načelo velja glede odškodnine za odvzeto poslovno stavbo ali po- 
slovni prostor. 
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Novost zakonskega osnutka je tudi predlog za učinkovitejšo pravno var- 
stvo družbene lastnine, ki se kaže še posebej v tem, da ima javni pravobra- 
nilec možnost, da se s pravnimi sredstvi vključuje vselej in povsod tam, kjer 
utegne biti družbena lastnina oškodovana, kar pomeni pri sklepanju spora- 
zumov o odškodnini pred upravnim organom, kot tudi pri odločitvah v po- 
stopku pred organom, odgovornim za premoženjsko-pravna razmerja ter tudi 
pri odločanju o odškodnini pred sodiščem. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menimo, da smo s predloženim osnutkom 
opredelili vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z razlastitvijo in s prisilnim pre- 
nosom nepremičnin v družbeni lastnini, skladno s stališči, ki so bila sprejeta 
v obravnavi predloga za izdajo zakona. Zato predlagam Družbenopolitičnemu 
zboru da predloženi osnutek obravnava in da ga z morebitnimi dopolnitvami 
in pripombami, izraženimi v stališčih zbora, tudi sprejme. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Pacek! Želijo besedo 
predstavniki delovnih teles? (Da.) Besedo ima predstavnik Odbora tega zbora 
za družbenoekonomske odnose tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: Tovarišice in tovariši delegati! Bolj bi želel nekaj pred- 
lagati, kot pa dopolnjevati ali pa posebej komentirati predlog stališč, ki jih je 
izoblikoval Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, glede na sedanjo 
uvodno obrazložitev predlagatelja, predvsem pa na nekoliko različna mnenja 
Zakonodajno-pravne komisije in drugih delovnih teles. Glede na stališča, ki jih 
je predložil ta odbor, predlagam, da se takoj na začetku dogovorimo, da po kon- 
čani razpravi omogočimo, da se Odbor tega zbora za družbenoekonomske od- 
nose ponovno sestane in poskuša izoblikovati nov oziroma dopolnjen predlog 
stališč. Glede na posamezne razlike bi želel le nekaj pojasnil, ker menim, da gre 
bolj za razlike v formulacijah kot pa v vsebini, oziroma pojasniti namen, ki 
ga je upošteval tudi Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, ko se je 
opredeljeval za tak predlog stališč. 

Razpravljal bi predvsem na kratko o treh vprašanjih. Gre za 2. točko 
predloga stališč glede 41. člena osnutka zakona. Menim, da bi glede na raz- 
pravo, ki je potekala v Odboru, seveda kazalo razumeti že samo besedilo 41. 
člena zakona, predvsem glede na stanovanjsko reformo in glede na uveljav- 
Ijavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem področju, 
tako, da ne bi verjetno kazalo v predlogu teh stališč in pa v samem zakonu 
urejevati tudi tistih vprašanj, ki se rešujejo na drugačen način. Pri tem mislim 
med drugim tudi na družbeni dogovor o minimalnih standardih in pogojih za 
stanovanja, po katerem se ti posamezni primeri rešujejo. Gre predvsem za 
problem črnograditeljev. Seveda je nemogoče v isti položaj postavljati črnogra- 
ditelja in pa imetnika stanovanjske pravice pri črnograditelju. Kajti tudi ta 
stanovanjska pravica je le ilegalna pravica in gre seveda za povsem prosto- 
voljno razmerje teh dveh in bi seveda morala nositi v končni fazi enake posle- 
dice v primeru razlastitve oziroma porušitve takega objekta. 

Menim pa, da gre predvsem za istovetno zadevo pri 34. členu osnutka za- 
kona, kdaj in v kakšnih primerih se lahko dovoli razlastitvenemu upravičencu, 
da začne z deli, še preden dozoriio posevki in plodovi. Upoštevali smo nekatere 
konkretne primere, ko smo se opredeljevali za takšno stališče. Vendar glede na 
stališča Zakonodajno-pravne komisije, ki jih bo najbrž predstavnik te komi- 
sije bolj podrobno obrazložil, kaže, da že sedanje besedilo daje v nujnih pri- 
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merih v zvezi s tem dovolj možnosti in. ni treba tega še posebej poudarjati 
tako, kot smo v predzadnjem stavku zapisali, da se takšna odločba izda le iz- 
jemoma. Ce je primer nujen, mora seveda tudi ta imeti določene razloge in 
ustrezno utemeljitev in na podlagi te utemeljitve se seveda izda tudi odločba. 
Skratka, šlo bi za ponavljanje enakih opredelitev glede nujnih primerov. 

O 38. členu smo se v 4. točki opredelili. O tem je bilo rečeno tudi nekaj v 
uvodni besedi tovariša Packa. Menim, da bi si morali — poskušal bom to in- 
terpretirati na podlagi razprave v Odboru — vendar opredeliti za večjo var- 
nost ali večjo zaščito razlaščenca v zvezi s 3. alineo 38. člena. Gre za primere, 
glede katerih ne bi smeli že vnaprej govoriti o možnih špekulacijah. Kajti, če 
je lastnik za stavbno zemljišče, ki je bilo prekvalificirano iz kmetijskega zem- 
ljišča, dobil lokacijsko dovoljenje, to pemni, da to dovoljenje ni le zelo eno- 
staven upravni akt, ampak, da predtem obstajajo številni drugi dokumenti, 
predvsem celotna lokacijska dokumentacija s številnimi soglasji, kar seveda 
opredeljuje določeno vrednost takšnega stavbnega zemljišča. Mislim, da bi od- 
škodnina za razlastitev takšne stavbne parcele, glede katere razlaščenec že 
ima lokacijsko dovoljenje, morala temu omogočiti nakup ustrezne druge stavb- 
ne parcele in ga na ta način zaščititi. 

Le še kratek komentar k 5. točki predloga stališč, ki bi jo verjetno kazalo 
preoblikovati. Tudi v Odboru smo o tem razpravljali v dveh smereh, ali po 
45. členu osnutka zakona zagotoviti odškodnino, ki bo omogočala pridobivanje 
približno enakega dohodka, ali zagotoviti približno enake možnosti za oprav- 
ljanje iste ali sorodne dejavnosti, ki jo je opravljal razlaščenec. Menim, da bi 
se morali opredeliti za to drugo. 

Zaključil bi s tem, da bi do predložitve predloga v razpravi poskušali raz- 
jasniti tako ene kot druge predloge, ki so izoblikovani v predlogu teh stališč, in 
kot sem že na začetku omenil, da naj se po končani razpravi na krajšo sejo 
ponovno sestane Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in poskuša 
na podlagi razprave izoblikovati predlog stališč, ki bi ga sprejel Družbenopo- 
litični zbor. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marolt! Prosim za 
razpravo še predstavnika Zakonodajno-pravne komisije. Tovariš Dino Pucer 
ima besedo! 

Dino Pucer: Poročilo o osnutku zakona ste prejeli. Posredoval vam 
bom dopolnitve k poročilu. 

Komisija meni, da so odbori vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije opo- 
zorili na pomembne probleme v osnutku zakona o razlastitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni lastnini, med njimi tudi na probleme, ki so za- 
jeti v točkah 2, 3 in 4 predloga stališč. Vendar bi bilo po mnenju Zakonodajno- 
pravne komisije treba te točke iz stališč izpustiti, in sicer iz naslednjih ra- 
zlogov: 

K 2. točki. Predlog stališč vsebuje misel, da bi bilo treba imetnike stano- 
vanj v črnih gradnjah obravnavati enako kot imetnike stanovanjske pravice 
v stanovanjih v družbeni lastnini. Zakonodajno-pravna komisija meni, da je 
družbeno sicer izredno pomemben problem, kako zgotoviti tudi tem osebam 
primerne stanovanjske prostore, vendar meni, da ni prav, da bi se njihovi sta- 
novanjski problemi reševali v okviru zakona o razlastitvi. Pravni položaj oseb, 
ki uporabljajo stanovanje v nedovoljeni gradnji na podlagi pogodbe z lastni- 
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kom, je namreč odvisen od pravnega položaja lastnika nedovoljene gradnje. 
Treba pa se je seveda zavzemati za to, da bi občinske skupščine pravočasno 
sprejele odloke, s katerimi bi vse nedovoljene gradnje razvrstile v tri skupine, 
kot to predvideva zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 
planiranju iz li97'8. leta. 

K 3. točki. Komisija meni, da tudi to predlagano stališče ni potrebno. 
Določba drugega odstavka 34. člena osnutka zakona je dovolj jasna, ker do- 
pušča, da lahko organ, ki je pristojen za izdajo odločbe o razlastitvi, dovoli v 
nujnih primerih, kar seveda pomeni izjemoma, razlastitvenemu upravičencu na 
njegovo zahtevo, da sme začeti na razlaščenem zemljišču z deli, še preden do- 
zorijo posevki ali plodovi. Hkrati ta določba omogoča prejšnjemu lastniku, da 
uveljavi odškodnino za posevke oziroma plodove in v tem okviru tudi postopke 
za ocenitev in povrnitev nastale škode. Komisija torej soglaša s stališčem Od- 
bora, vendar meni, da je glede na jasno zakonsko določbo dopolnitev 34. člena 
osnutka nepotrebna. 

K 4. točki. Komisija je mnenja, da je treba v zakonu obdržati 3. alineo, 
ki opredeljuje status stavbnega zemljišča tedaj, ko je pristojni organ izdal 
prejšnjemu lastniku lokacijsko dovoljenje in to dovoljenje ob času razlastitve 
ni prenehalo veljati. Prejšnji lastnik mora namreč dobiti v takem primeru od- 
škodnino v višini, da si bo lahko kupil drugo stavbno zemljišče. Treba je 
namreč izhajati s stališča), da želi tisti, ki predlaga izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja, na tem stavbnem zemljišču graditi in da ne pridobiva lokacijskega do- 
voljenja iz Spekulativnih namenov. Zaradi tega naj bi 3. alinea v zakonu ostala. 

Komisija se zavzema za varianto k 38. členu, čeprav se dokončno o tem 
vprašanju ni opredelila. Meni pa, da bi bila s pravnega stališča ustreznejša 
rešitev v varianti, ker ustvarja širši in enotnejši pojem stavbnega zemljišča 
v različnih zakonskih predpisih in ker hkrati upošteva stališče sodne prakse, 
ki narekuje tako širšo opredelitev stavbnega zemljišča. 

Iz vseh navedenih razlogov Komisija predlaga, da vse točke, navedene v 
predlogu stališč, odpadejo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Pucer! Glede na te 
razlike, ki so nastale med predlogom Zakonodajno-pravne komisije in sta- 
liščem Odbora predlagam, da sprejmemo predlog tovariša Marolta in po raz- 
pravi omogočimo, da se Odbor ponovno sestane in predlaga dopolnitve pred- 
loga stališč. 

Nadaljujemo razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim, besedo ima tovarišica 
Majda Naglost! 

Majda Naglost: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija Zveze sindikatov Slovenije v Družbenopolitičnem zboru se je 
sestala in je na svoji seji razpravljala o gradivih za današnjo sejo. Na podlagi 
razprav in pa predloga sindikata delavcev v kmetijstvu in živilski industriji in 
ob sodelovanju Zadružne zveze Slovenije, strokovnega združenja za kmetijstvo, 
živilstvo in prehrano, je oblikovala naslednje stališče, in sicer v zvezi s 3. točko 
dnevnega reda, to je v zvezi z osnutkom zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Splošna ocena delegacije je, da osnutek zakona ponuja ustrezne rešitve, 
tako glede postopka razlastitve kot tudi glede odškodninskih zahtevkov za raz- 
laščeno zemljišče. Vendar pa ima konkretne pripombe k nekaterim členom, in 
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sicer k 37. členu, to je v poglavju »Odškodnina za kmetijska zemljišča«. Na 
koncu četrtega odstavka 37. člena naj bi se dodalo tole besedilo: »ob upošte- 
vanju določb 13. člena zakona o kmetijskih zemljiščih.« 

Ce dovolite, bi vam prebrala, kaj govori četrti odstavek in kaj 13. člen 
zakona o kmetijskih zemljiščih, za lažjo orientacijo: »Ce razlaščenec izkaže 
večjo korist kmetijskega zemljišča, kot je tržna cena, se mu prizna odškodnina 
v višini dokazane koristi ne glede na določbe prejšnjih odstavkov«. 13. člen 
zakona o kmetijskih zemljiščih v prvem odstavku pa pravi takole: »Ne glede 
na posebne predpise o odškodnini pripada kmetu oziroma kmetijski organi- 
zaciji za odvzeto zemljišče poleg odškodnine po predpisih o razlastitvi še na- 
domestilo za zmanjšano možnost pridobivanja na preostalem zemljišču. Na- 
domestilo mora biti tolikšno, da skupaj z odškodnino zadošča po izbiri kmeta 
oziroma kmetijske organizacije bodisi za tolikšno izboljšanje preostalega zem- 
ljišča, da nista prikrajšana pri svojem dohodku, bodisi da si lahko pridobita 
drugo enakovredno zemljišče«. 

Drugi odstavek 44. člena naj bi se dopolnil in se navezal na 13. člen za- 
kona o kmetijskih zemljiščih, in sicer: »Ce je zemljišče ali drugo naravno 
bogastvo pogoj za delo, ima družbena pravna oseba pravico do odškodnine, ki 
ji zagotavlja, da se ta pogoj ne bo poslabšal«. Dodalo naj bi se: »ki zagotavlja 
približno enake možnosti za kmetijsko dejavnost v smislu 13. člena zakona o 
kmetijskih zemljiščih.« 

62. člen, to je povsem na koncu, pa naj bi se dopolnil. In sicer: »Republiški 
sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izda v šestih mesecih po uve- 
ljavitvi tega zakona metodologijo za vrednotenje lesne mase in trajnih nasa- 
dov«. Dodalo naj bi se: »in metodologijo izračuna nadomestila za odvzeto kme- 
tijsko zemljišče«. 

Menim, da je predvsem od zbora odvisno, da oceni, kakšna je povezava 
teh členov, predvsem s 13. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, ki smo ga, 
kot je bilo tudi uvodoma rečeno, dobro sprejeli. Menim, da je zaščita kmeta in 
pa kmetijskih organizacij vsekakor potrebna. V življenju prihaja do vseh mo- 
gočih problemov. Tako mora po eni strani poseči prav javni pravobranilec, v 
zvezi z investitorjem, po drugi strani pa naj bi zaščitili tiste, ki pridobivajo 
dohodek in živijo od kmetijstva, ker gre pač >v največ primerih za kmetijska 
zemljišča, ki se odvzemajo. 

Urbanistični dokumenti so pa, povsem vzeto iz življenja, to kar je bilo 
uvodoma tudi rečeno, raztegljiv pojem, predvsem zaradi tega, ker v glavnem 
nimamo prostorskih planov v občinah. Menim, da je to v sedanjem času, ko 
nimamo tega urejenega, velikokrat vprašljivo po eni in po drugi strani. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Naglost! Naprej, 
prosim! Besedo ima tovariš Ivan Godec! 

Ivan Godec: Dal bom le kratko pojasnilo v zvezi s tem, kar je rekla 
tovarišica Majda Naglost, o sestanku delegacije Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije pred sejo zbora, da ne bi nastal napačen vtis. 

Dogovorjeno je bilo, da bomo poskušali tiste delegate v Družbenopoli- 
tičnem zboru Skupščine SR Slovenije, ki sodelujejo pri delu in ki so bili takrat 
kadrovani po tej poti, čeprav gre seveda za enovito in skupno delegacijo So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in drugih, tudi oborožiti s stališči, 
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katere je Zveza sindikatov Slovenije ugotovila prek politične akcije. Po tej 
poti smo tudi poskušali nekolikokrat že dobiti naš del delegatov na skupno 
sejo. Uspeli smo se trikrat dogovoriti ob pomembnejših sejah. Delegatom smo 
posredovali naša stališča ali pa stališča iz javne razprave, kot je bilo prej po- 
vedano. To pojasnjujem zaradi tega, da ne bi nastal napačen vtis, kot da gre 
za poskus sektašenja, kar pa seveda ni bil naš namen. 

In še to: Pravzaprav gre za stališče Sindikata delavcev kmetijstva in ži- 
vilske industrije in njihove pripombe, pri čemer sta bili prvi dve pripombi v 
bistvu tudi že v današnjem uvodu podobno obravnavani, tretja pripomba pa 
je v bistvu samostojna. Toliko še kot dodatno pojasnilo. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Godec! Besedo ima 
tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! 
Najprej bi se izrekel za predlagani restiktivni pristop k stališčem Druž- 

benopolitičnega zbora, zlasti iz razlogov, ki sta jih navedla tovariša Marolt 
in Pucer. 

Moj prispevek k razpravi pa se dotika dveh vprašanj vsebinskega in ma- 
terialnega značaja, tretjega vprašanja pa se lotevam z vidika povezanosti 
obravnavane materije s funkcijo in vlogo družbenega organa, konkretno jav- 
nega pravobranilstva. Ti prvi dve vprašanji sta naslednji: Gre za vprašanje 
prisilnega prenosa in odškodnine med družbenimi pravnimi osebami, kar je 
urejeno v členih 44, 45 in 46. Zdi pa se, da te določbe niso ustrezno sankcio- 
nirane. Menim, da ne gre za odkrivanje smodnika, če povem, da so znani eks- 
cesi, ko so neupravičeno visoke odškodnine brez ustreznih vlaganj z zlorabo 
zlasti položaja upravičenca ob prenosu določene nepremičnine v družbeni last- 
nini, ki je namenjena za proizvodno delo dejavnosti in podobno. Pri tem ne- 
upravičenem naslovu gre v bistvu le za neupravičeno prelivanje dohodka de- 
lovnih ljudi na kakršenkoli način. 

Pobuda, ki jo dajem, je, da bi morda v naslednji fazi oblikovanja teh re- 
šitev proučili, ali bi se dalo morda v zakon vključiti preventivno delovanje 
zaradi odprave tega ekscesa. Najbrž je jasno, da je možno s tožbo spodbijati 
določeno cenitev, nadomestilo ali zahtevano ceno za upravičen prenos določe- 
nega družbenega sredstva, ki prehaja v roke drugih upravljalcev. 

Morda bi se pri tem na zelo previden način dotaknil predloga, da je funk- 
cija družbenega pravobranilca samoupravljanja morda že upoštevana v zvezi 
s tem problemom, ki ga načenjam, čeprav seveda v ožjem smislu tega ne naj- 
demo v osnutku zakona. Njegova funkcija pa je vendar taka, da je zadolžen 
za varstvo družbene lastnine in samoupravljanja. Konec koncev, če gre za 
končno posledico neupravičenih cenitev, neupravičenih odškodnin, je v bistvu 
vendar prizadet odnos, ki izhaja iz družbene lastnine, morda bolj kot konkre- 
ten, nominalno opredeljen dinar, ki se nanaša na tako cenitev. 

Naj omenim, da je to vprašanje izrecno postavil ob obravnavi letnega po- 
ročila Javnega pravobranilstva javni pravobranilec Socialistične republike Slo- 
venije kot vprašanje, ki se vedno pogosteje pojavlja na terenu v odnosih med 
družbenimi pravnimi osebami, ko se določene proizvodne osnove, kot so zem- 
ljišča in druge naprave in objekti, prenašajo iz naslova večje družbene upra- 
vičenosti, zlasti še, kadar gre za posege v te osnove za proizvodnjo z infra- 
strukturnimi vlaganji, ki so objektivno družbeno pogojeni. 
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V drugem odstavku 41. člena lahko preberemo, da se določa zmanjšana 
odškodnina lastniku stanovanjske hiše za vsako nadomestno stanovanje, ki ga 
razlastitveni upravičenec nudi njemu kot lastniku in tistim, ki so v njegovi 
stavbi imeli stanovanjsko pravico. Problema ni, dokler gre za enega ali dva 
razlaščenca. Problem nastane, ko gre za več stanovanjskih upravičencev, in 
seveda postane ekstremen, ko gre za več kot tri razlaščence, ko se zmanjša od- 
škodnina, ko je družba ali pa upravičenec dal nadomestno stanovanje, ko 
zmanjšanje odškodnine presega 100 odstotkov in bi, če lahko za šalo rečem, 
moral tisti, ki je razlaščen, še nekaj prispevati, da bi lahko bil razlaščen. 
Menim, da je verjetno narejena, računsko in logično gledano, napaka, ko se 
znesek pomeša z odstotkom. Ce so štirje razlaščenci in če je za določeno stavbo 
treba dati štiri nadomestna stanovanja, odškodnine dejansko ni več oziroma je 
že pri treh razlaščencih le se 10-odstotna. Menim, da je treba ta zbor opozoriti, 
da smo to spremembo ravnokar vključili v osnutek tega zakona in da je se- 
veda problematična v tem, da se pravzaprav pravica do odškodnine izniči iz 
preprostega razloga, ker je ureditev taka, da se računstvo pojavi nad logiko 
upravičenega nadomestila za odvzeto nepremičnino. Gre pa praviloma le za 
stanovanjske stavbe, v katerih stanuje poleg zasebnika in dveh do treh dru- 
žinskih članov še četrta stranka, stavba pa se mora podreti, ker se zanjo zahteva 
tudi razlastitev. 

No, gre tudi za tretje vprašanje, ki ga navajam bolj kot opozorilo. Gre za 
problem varovanja družbenih interesov pri razlastitvah. Pri tem gre praviloma 
seveda za prehod zasebne lastnine v družbeno, in to glede na pristojnosti jav- 
nega pravobranilstva. 

Naj spomnim ta zbor, da smo pred dvema letoma novelirali zakon o jav- 
nem pravobranilstvu in da je javni pravobranilec opredeljen kot zakoniti za- 
stopnik družbenopolitične skupnosti, njenih organov, organizacij in skupnosti 
ter, kot izjema, krajevnih skupnosti. V tem zakonu se javni pravobranilec po- 
javlja trikrat oziroma na treh mestih. Prvič v 48. členu, po katerem je na po- 
budo premoženjsko-pravnega organa, to je organa družbenopolitične skupnosti, 
v vlogi, da presoja pravilnost odškodnine za razlaščeno nepremičnino. Ta vloga 
je pravzaprav povsem v skladu z vlogo javnega pravobranilstva, ker pač za- 
stopa državni organ oziroma premoženj sko-pravni organ občinske skupščine 
oziroma ustrezen organ republike, ko presoja določene razlastitvene cenitve in 
pravično odškodnino, ki gre razlaščencu. 

Še v dveh členih najdemo javnega pravobranilca, to je v 57. in 58. členu, 
po katerih presoja pogodbe in cenilni zapisnik, kadar stranki, to je na eni 
strani zasebnik na drugi strani pa določena družbena pravna oseba, skleneta 
pogodbo namesto razlastitvenega postopka. Pri tem pa se seveda odpre pro- 
blem v tem smislu, da po ureditvi v teh dveh členih ena izmed strank kot 
družbeni upravičenec ni več družbenopolitična skupnost oziroma ni noben iz- 
med organov, glede katerih zakon o javnem pravobranilstvu pooblašča jav- 
nega pravobranilca, da jih uradno zastopa, ampak se pojavi lahko povsem ne- 
znana družbena pravna oseba, za katero javni pravobranilec nima pooblastila, 
da jo zastopa. Predlagam, da se to prouči v tem smislu, ali ni morda 
to vendar skozi zadnja vrata pripeljana razširitev pristojnosti javnega pravo- 
branilca, za katerega smo ob razpravi o njegovi vlogi in pristojnosti bili zelo 
restriktivni, glede na to, da bi težko družbenim pravnim osebam nasploh za- 
gotovili državnega advokata, kar v bistvu je javni pravobranilec. 'Nerodnost je 
še v tem, da se v ta razmerja, ker je seveda dolžan takšno pogodbo na podlagi 
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razmerja obeh strank predložiti le družbeni pravni subjekt, kar na vsem lepem 
vključi javni pravobranilec oziroma nastopi kot edini varuh družbene lastnine, 
kadar seveda gre za prehod zasebne lastnine v družbeno lastnino iz naslova 
razlastitve. Menim, da je ta ureditev nekoliko nerodna, zlasti ker smo imeli 
ob zakonu o javnem pravobranilstvu očiten namen, da javnega pravobranilca 
ne opredelimo za iz proračuna plačanega vsesplošnega javnega državnega ad- 
vokata po starem zakonu o pravni pomoči in ker daje novi zakon o pravni po- 
moči možnost za organiziranje tudi oblik pravne pomoči za tovrstno varstvo, če- 
prav si apriori vedno znova postavljam vprašanje ustrezne razlage, ustrezne 
funkcije in seveda tudi usposobitve družbenega pravobranilca samoupravljanja, 
ker gre praviloma v denarnih tokovih družbene lastnine vedno bolj ali manj 
tudi za družbenoekonomski položaj oziroma za dohodkovni položaj delavcev, ki 
morajo na kakršenkoli način prispevati za določeno nepremičnino v razlasti- 
tvenem postopku. 

Predlagam, da ti moji predlogi ne postanejo sestavina predloga stališč, ker 
so najbrž že prepodrobni in preveč posamično izstopajo. Tako bi se vrnil k iz- 
hodiščni pobudi, da naj bomo restriktivni v družbenopolitičnem smislu in se 
te podrobnosti bolje proučijo in morda pojasnijo v naslednji zakonodajni fazi. 
Torej ne predlagam, da se to vključi v predlog stališč. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Gošnik! V prvem delu svoje raz- 
prave si verjetno mislil na družbenega pravobranilca samoupravljanja? 

Miro Gošnik: Javni pravobranilec SR Slovenije je le opozoril, da to 
ni urejeno in da se na sedežih medobčinskih javnih pravobranilcev množijo 
vprašanja, kako ocenjevati pogodbe med družbenimi pravnimi osebami. Na- 
slova za to, da javni pravobranilec ocenjuje, ali je določena odškodnina upra- 
vičena ali ni, ni. Zakon o združenem delu, v zvezi s katerim smo pravkar obrav- 
navali javno objavljeno vprašanje glede spornih ocenitev, kaj se lahko pri 
prenosu družbene lastnine zaračuna novemu imetniku pravice do upravljanja, 
je pravzaprav znan. Ne bi izhajal iz primera »TAM«. Vemo pa, da nekdo, ki 
je v stiski in zida šolo, pravzaprav ne plačuje nekemu kmetijskemu kombinatu 
za njegova vlaganja v zemljišče, na katerem bo stala šola, ampak za številne 
druge postavke, čeprav je morda ta kmetijski kombinat dobil zemljišče na 
podlagi nacionalizacije ali kakšnega drugega naslova. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Gošnik! Naprej, pro- 
sim! Tovariš Pacek, imaš morda namen razpravljati? (Ne.) Se bo še kdo oglasil? 
Prosim, besedo ima tovariš Igor Uršič! 

Igor Uršič: Ne bom razpravljal o teh odprtih vprašanjih, toda glede 
na sedanji potek razprave se bomo tudi znotraj Odbora zelo težko odločali, ker 
nismo dobili pravzaprav niti enega podrobnejšega navodila, v katero smer 
naj bi bila usmerjena naša razprava, in predvsem zato, ker so bila različna sta- 
lišča o posameznih vprašanjih med Zakonodajno-pravno komisijo in Odborom. 
Zato predlagam, da Družbenopolitični zbor sprejme vsaj splošno mnenje o tem, 
v katero smer naj bi šla razprava, sicer bomo isti postopek ponovili čez pol ure. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši, ki se bolj razumete na pravna 
vprašanja in pravni sistem, dobro bi bilo, da se vsaj načeloma opredelite, kako 
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bomo oblikovali stališča, ali tako, kot jih je prvotno predlagal Odbor, ali pa 
menimo, da je v stališčih Zakonodajno-pravne komisije tudi nekaj političnih 
sestavin. Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Ni mi povsem jasno, zakaj naj bi se moral zbor dokonč- 
no opredeliti. Odbor nam je predlagal stališča. Zakonodajno-pravna komisija 
se z nekaterimi izmed točk predloga stališč ne strinja. Kolikor sem poslušal 
predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, ne morem reči, da je ugotavljal, 
da je kaj protiustavno ali protizakonito itd. Menil je le, naj ne bi reševali 
v smislu, kot je navedeno v teh točkah. Menim, da je bolj prav, da soglašamo 
s takim predlogom in ga posredujemo pristojnima zboroma hkrati z mnenjem 
Zakonodajno-pravne komisije, v nadaljnji razpravi v delovnih telesih pa pro- 
učimo ali je treba upoštevati stališča Zakonodajno-pravne komisije ali pa so- 
glašamo s stališči, ki jih je predložil Odbor, ob predlogu zakona pa dokončno 
rešimo to dilemo, ne pa, da danes to rešujemo in s tem pravzaprav že končno 
oblikujemo predlog. Hvala. 

Predsednica Tina T o ml je : Hvala lepa! Naprej, prosim? Besedo ima 
tovariš Milan Kučan! 

Milan Kučan: Glede na tvoj poziv, da bi se morali oglasiti tovariši, 
ki poznajo pravo in pravni sistem, naj povem, da ne sodim mednje. Oglašam 
se zato, da podprem predlog tovariša Poliča. Moram pa najprej reči, da ne ugo- 
tavljam, po tem, kar sta govorila tovariša Marolt in Pucer, nasprotij med sta- 
lišči Zakonodajno-pravne komisije in stališči Odbora. Zakonodajno-pravna ko- 
misija le glede nekaterih stališč Odbora meni, da so nepotrebna, ker bodisi že 
samo temeljno besedilo zakona to dovolj natančno izraža ali pa so ta vprašanja 
urejena ali pa jih je treba urejati z drugimi predpisi. 

Rad bi najprej spregovoril o predlogu tovariša Gošnika, ki ga je pravkar 
posredoval glede prehoda pravice upravljanja s sredstvi v družbeni lastnini 
med organizacijami združenega dela oziroma med družbenimi subjekti. Menim, 
da lahko gre za problem. Menim pa, da ne bi bilo dobro, da s tem zakonom 
poskušamo nase prevzeti odgo-vornost, da vse te pravne situacije v življenju 
rešujemo. Iz splošnih načel, ki so pa dovolj konkretna, ustave SR Slovenije de- 
jansko izhajajo povsem natančni odgovori na ta vprašanja. 27. člen ustave SR 
Slovenije ureja v drugem odstavku, v kakšnih primerih je možna odškodnina 
za zemljišče, ko gre za vlaganja, za delo in sredstva, ki jih je organizacija vlo- 
žila v zemljišče ali drugo naravno bogastvo. Drugi odstavek 17. člena ustave 
SR Slovenije določa, da si delavci v združenem delu ne morejo pri uresniče- 
vanju pravice dela z družbenimi sredstvi pridobivati materialnih koristi in 
prednosti, ki ne temeljijo na njihovem delu. V takem primeru pa bi šlo za 
pridobivanje materialnih koristi, ki evidentno ne temeljijo na njihovem delu. 

Končno gre tudi za 20. člen, ki se lahko analogno uporablja tudi za ta pri- 
mer, kar pomeni, da vse dohodke, ki so rezultat dela v izjemnih naravnih 
okoliščinah ali ki so rezultat drugih izjemnih ugodnosti, med te bi lahko šteli 
tudi te, ne morejo delavci uporabljati za nič drugega, kot za razvoj organiza- 
cije združenega dela, v kateri so bili doseženi, oziroma za razvoj materialne 
osnove združenega dela v občini in v republiki. Iz tega izhajajo tudi nekatere 
konkretne izpeljave zakona o združenem delu, ki ga pa jaz žal nimam s seboj, 
da bi lahko povedal, za katere konkretne primere gre. Tako se mi zdi, da gre 
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pri tem za urejanje konkretnih odnosov in razmerij in da za to seveda ni pri- 
stojen družbeni pravobranilec samoupravljanja ampak javni pravobranilec, ki 
mora dobiti pogodbo v potrditev. 

Spregovoril bom nekoliko o spornih členih, in sicer najprej o 14. členu. 
Gre za predlog, ki ga je tudi tovariš Marolt podprl, namreč, da bi lahko drugi 
odstavek brez škode odpadel. Gre pravzaprav za dve pravni situaciji in ne za 
tri pravne situacije. V primerih, ki jih ureja 14. člen, gre za situacijo, ko je 
z urbanističnim dokumentom na določenem zemljišču predvidena gradnja po 
namenu, ki je skladen ne le z urbanističnim dokumentom, ampak tudi s sploš- 
nim interesom, in se takrat to rešuje, kot je navedeno v tem členu. 

Druga situacija je v 15. členu, ko je treba ta splošni interes šele ugotoviti. 
Ugotovi ga skupščina občine s splošnim aktom. Kadar pa konkretna lokacija, 
t'o kar naj bi bil smisel in vsebina drugega odstavka, ni določena z urbanistič- 
nim načrtom, je najustreznejše in skladno z zagotavljanjem možnosti konfron- 
tacije vseh interesov in posebej tudi odgovornosti izvršnega sveta in upravnih 
organov, to zagotoviti po enakem postopku, ki je lahko hiter, kot se zahteva za 
spremembo in dopolnitev tega temeljnega urbanističnega dokumenta, to je ur- 
banističnega načrta. Gre dejansko za 30 dni, kar pomeni rok, ki je hkrati po- 
treben za sklic občinske skupščine, ki naj po enakem postopku, kot je spre- 
jela urbanistični načrt, sprejme tudi predlog za dopolnitev oziroma konkretiza- 
cijo urbanističnega načrta. Vse druge situacije so pa rešljive po 15. členu. Zato 
je po mojem mnenju odveč razprava o tem, ali naj to ugotavlja izvršni svet 
ali naj to ugotavlja skupščina občine. 

Zelo pomemben se mi zdi 45. člen. Menim, da bi bilo prav, če bi popravili 
določbo prvega odstavka tega člena skladno s splošnimi načeli, ki veljajo za 
upravljanje z družbeno lastnino in za temeljne pravice, ki izhajajo iz pravice 
delati s sredstvi v družbeni lastnini, da ne bi zagotavljali le enakih možnosti 
za dejavnost, za katero je določena družbena pravna oseba uporabljala odvzeto 
nepremičnino, ampak tudi za druge dejavnosti, s katerimi se delavcem v tej 
družbeni pravni osebi omogoča uresničevanje približno enakega družbeno- 
ekonomskega položaja. Vem, da je v enem in drugem'primeru dejanska rešitev 
zelo težka. Menim, da gre v tem členu predvsem za načelo, ki ga želimo ures- 
ničiti. 

Glede pripomb, ki jih je dala tovarišica Naglost v dveh točkah in ki se 
nanašajo na 13. člen zakona o kmetijskih zemljiščih, menim, da bi bilo prav 
te pripombe upoštevati in uskladiti te zakone med sabo, še posebej, če upošte- 
vamo, da so bili ti zakoni, tudi zakon o kmetijskih zemljiščih, v zelo dolgi1 in 
kvalificirani javni razpravi. 

Se en člen je lahko sporen. To je tisti člen, ki se nanaša na črnograditelje 
in na razmerje, ki ga je treba urejati med črnograditeljem in najemniki oziroma 
podnajemniki v objektu, ki je zgrajen brez potrebne dokumentacije. Menim, 
da bi bilo primerno sprejeti stališče, da je najprej treba urediti, in k temu 
so zavezane občine, problem črne gradnje, v primerih, ko gre za rušenje, pa 
odgovornost za urejanje medsebojnih razmerij prenesti na črnograditelja in 
najemnika, kot je to tovariš Marolt tudi že v tem zboru dejal. 

Zdi se mi, da bi vse to lahko bili približni predlogi, v kateri smeri naj pred- 
lagatelj proučuje, kakšne bi bile dejanske posledice takšne ali drugačne re- 
šitve. Zato ne bi bilo treba dokončno sprejemati stališč. In oglasil sem se prav 
zato, da podprem predlog tovariša Poliča. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Vseeno prosim, če sprejmete predlog, da prekinemo to točko dnevnega 
reda, da bi se lahko sestal Odbor. Časa imamo dovolj, tako da ne bi smeli biti 
nestrpni. 

Tovariš Marolt ali soglašaš, če še kdo izmed delegatov sodeluje na seji 
Odbora? (Da.) Menim, da je lahko seja Odbora kar v dvorani. 

Prekinjam sejo zbora. Časa prekinitve ne morem opredeliti, menim pa, 
da bo trajala več kot 30 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši! Odbor tega zbora 
za družbenoekonomske odnose je imel sejo in daje predlog stališč k osnutku za- 
kona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Prosim tovariša Jožeta Marolta, če nas seznani z novim predlogom stališč, 
Besedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: Upoštevajoč predloge iz razprave, že dane pobude Za- 
konodaj no-pravne komisije in pa delegatov v zboru je Odbor izoblikoval nov 
predlog stališč. Gre za nova stališča v tem smislu, da ugotovitve o nekaterih 
določbah izmed tistih, za katere smo ugotovili, da so že dovolj jasne v samem 
osnutku zakona, izpuščamo, dodajamo pa nekaj novih ugotovitev. 

Odbor predlaga naslednje: 
1. 1. točka predloga stališč naj bi se razdelila na dve točki, in sicer naj 

se prva glasi: »Družbenopolitični zbor meni, da je treba določbe tega zakona, 
zlasti tiste, ki urejajo ugotavljanje splošnega interesa, uskladiti z zakonom 
o sistemu družbenega planiranja, glede določanja odškodnine za kmetijska 
zemljišča pa tudi z zakonom o kmetijskih zemljiščih.« S tem smo upoštevali 
tudi predloge tovarišice Majde Naglost iz današnje razprave. 

2. Drugi del prejšnje 1. točke bi se glasil takole: »Rešitev, ki je predvidena 
v drugem odstavku in varianti k 14. členu, ni ustrezna. Primere, ki jih ureja 
drugi odstavek iz variante k 14. členu, je treba reševati po redni poti s spre- 
membami oziroma dopolnitvami urbanističnih dokumentov, pri čemer pride 
povsem do izraza tudi odgovornost izvršnih svetov skupščin občin in občin- 
skih upravnih organov. Vse druge primere pa je možno reševati po določbah 
15. člena osnutka zakona«. 

3. 3. točka predloga stališč se nanaša na določbo 45. člena osnutka zakona 
in naj bi se glasila: »Družbenopolitični zbor meni, da bi morala biti odškod- 
nina za odvzeto poslovno stavbo ali poslovni prostor taka, da bi omogočila 
družbeni pravni osebi približno enake možnosti za izvajanje dejavnosti, za 
katero je odvzeto nepremičnino uporabljala, ali druge dejavnosti, s katero se 
delavcem zagotavlja približno enak družbenoekonomski položaj«. 

Sprememba se nanaša, kot smo prej rekli, na »približno enak dohodek«. 
Sedaj pa pravimo: »enak družbenoekonomski položaj« in »enake možnosti za 
izvajanje dejavnosti«. 

Dodali bi besedilo nove 4. točke, ki bi se glasila: »Pri pripravi predloga 
zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči tudi druge predloge, 
mnenja in stališča, izražena v razpravi na seji zbora in na sejah delovnih 
teles«. 
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S tem smo zavezali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da upošteva pri 
določanju predloga zakona tudi vse tisto, kar je bilo izraženo v prejšnjih sta- 
liščih oziroma v osnutku stališč Odbora in pa v današnji razpravi. 

Kot lahko ugotovite, smo izpustili besedilo prejšnje 2., 3. in 4. točke, ker 
menimo, da sam osnutek zakona glede črnograditeljev in glede odškodnine za 
kmetijsko zemljišče, za katero si je lastnik že pridobil lokacijsko dovoljenje, 
to že ureja na tak način, kot je to določeno v temeljnem besedilu in v varianti 
k tema členoma. 

Predlagam, da zbor sprejme predlog stališč, ki ga je izoblikoval Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Marolt! 
Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Dajem na glasovanje predlog stališč k osnutku zakona o razlastitvi in o 

prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 
Kdor je za predlog, ki ga je dal tovariš Jože Marolt, naj prosim dvigne 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k osnutku zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini. 

Na podlagi 20. člena poslovnika tega zbora bom sprejeta stališča poslala 
pristojnima zboroma in predlagatelju zakona. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog 
odloka sta obravnavali- Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje in 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlog odloka in obe poročili ste prejeli. Zeli besedo predstavnik pred- 
lagatelja? (Ne želi.) Predstavnik Komisije za pravosodje? (Ne želi.) Predstav- 
nik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi 

števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 

o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za pre- 
krške v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. Pričenjam razpravo. 
Želi kdo besedo? (Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 
sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani. 
S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru ponovno izvoljen Jurij Čerček za 
sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Doslej ni nihče izmed delegatov postavil niti predloga niti delegatskega 
vprašanja. Zeli kdo storiti to sedaj? (Ne.) 

Na prejšnji seji pa je postavil vprašanje tovariš Viktor Stopar. Danes bo 
nanj odgovoril član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo tovariš dr. Anton Faza- 
rine. To vprašanje se nanaša na steklino. Besedo ima tovariš dr. Anton Fa- 
zarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Na delegatsko vprašanje tovariša Viktorja Stoparja, ki se glasi: »Za- 
kaj v ogroženih krajih ni zdravila proti steklini in zakaj so bila zdravila pri 
preganjanju stekline v Prekmurju neučinkovita?-«, dajem naslednji odgovor. 

V skladu z zveznim pravilnikom o imunoprofilaksi in z navodili iz imuni- 
zacijskega programa, ki ga vsako leto posebej sprejme Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo, se cepljenje proti steklini izvaja le v anti- 
rabični ambulanti v zavodih za socialno medicino in higieno. 

Zavodi za socialno medicino in higieno v SR Sloveniji imajo cepiva po 
Hempt-Nikoliču vedno dovolj na zalogi. V lekarnah tega cepiva ne shranjujejo. 
V primeru, ki ga navaja delegat, je zdravnik iz zdravstvenega doma Tržič, ki 
je izvajal cepljenje proti steklini, uporabil drugačno pot in drugačno vrsto ce- 
piva, ki je bilo takrat dostopno le v tujini. Sedaj imajo poleg domačega cepiva 
po Hempt-Nikoliču zavodi za socialno medicino in higieno na zalogi tudi ce- 
pivo »Merieux« iz uvoza, tako da tudi tega cepiva v Sloveniji ne manjka. 

Na drugo vprašanje, »Zakaj so bila zdravila pri preganjanju stekline v 
Prekmurju neučinkovita?«, je pa Republiška veterinarska uprava posredovala 
naslednji odgovor: »S trditvijo, da je bilo preganjanje stekline neučinkovito, 
bi se težko strinjali, ker so prav v občini Murska Sobota vzorno izvajali ukrepe 
za zatiranje stekline pri lisicah. 

Uspešnost zatiranja se kaže tudi v tem, da se bolezen ni razširila čez Muro 
in da so stekle živali le izjemoma poškodovale ljudi. 

Ce je kot neuspešnost mišljeno, da bolezni ni bilo mogoče izkoreniniti, je 
treba povedati, da se to pri divjih živalih ni posrečilo še nikjer na svetu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Fazarinc! 
Tovariš Stopar, ali si zadovoljen z odgovorom? (Da.) 
Ali bo kdo postavil še kakšno delegatsko vprašanje? (Nihče.) 
Dnevni red 17. seje Družbenopolitičnega zbora je s tem izčrpan. Zaklju- 

čujem sejo. 
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Nekaj bi rada še povedala. Danes je ob razglasitvi izvolitve za člana Pred- 
sedstva SR Slovenije prenehal mandat delegatu v tem zboru tovarišu Stanetu 
Markiču. 

On sicer na današnji seji ni več navzoč. Nekaj nas je bilo, ki smo se 
ustrezno poslovili od njega. Menim pa, da me lahko ta zbor pooblasti, da se 
mu v imenu zbora ponovno zahvalim za njegovo delo v tem zboru in mu pri 
novi dolžnosti želim čimveč uspeha ter se mu v vašem imenu priporočam za 
sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 11.40.) 



18. seja 

(25. junija 1979) 

Predsedovala: Tina T o ml je, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednica Tina Tomi je : Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
18. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili: Stane Gavez, Vlado Janžič, Tone Krašovec, 
Luisella Ravalico in Vito Habjan. 

Tovariš podpredsednik je trenutno zadržan in se bo udeležil seje po uvodni 
besedi, zato ni potrebno, da bi volili delegata, ki bi mi pomagal voditi sejo. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije naš Zbor ni pristojen za 
obravnavo in sklepanje o osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
osnutku zakona o osnovni šoli in o predlogu za izdajo zakona o davkih ob- 
čanov. Zato predlagam, da o teh zakonih razpravljamo na podlagi 88. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predlagam, da Zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo te zakone obravnaval v skladu 
z 88. členom poslovnika. Kdor je za moj predlog, prosim, da dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obrav- 
naval osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, osnutek zakona 
o osnovni šoli in predlog za izdajo zakona o davkih občanov v skladu z 88. 
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 17. seje Zbora, 
2. obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih ures- 

ničevanja ustavnosti in zakonitosti, 
3. osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih, 
4. osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, 
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5. osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva, 
6. osnutek zakona o socialnem skrbstvu, 
7. osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 

varstva, 
8. osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih, 
9. osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 

10. osnutek zakona o osnovni šoli, 
11. poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena 

in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978. 
12. osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini, 
13. osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 

družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, 
14. razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji, 
15. predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR 

Sloveniji, 
16. predlog za izdajo zakona o davkih občanov, 
17. predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov, 
18. volitve in imenovanja, 
19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Kot je razvidno iz sklica, daje Družbenopolitični zbor k 12. in 15. točki 

dnevnega reda stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. 
členu poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ali to pomeni, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Tovariše delegate obveščam, da sta me predsednik Zbora združenega dela 

m predsednica Zbora občin z dopisi z dne 23. in 24. 5. 1079 obvestila, da sta 
zbora na sejah dne 23. maja obravnavala in sprejela predlog zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela z amandmaji Zakonodajno-pravne ko- 
misije k 5., 8., 9., 19., 26., 30., 36., 37. in 42. členu, k podnaslovu pred 60. členom 
m k 62., 64. in 73. in 94. členu ter osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 

Družbenopolitični zbor je sodeloval v postopku sprejemanja teh zakonov 
tako, da je na seji dne 23. maja sprejel stališča na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da Zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, 
da sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela predlog zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela in osnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini v skladu s stališči Družbenopolitič- 
nega zbora, ki jih je ta sprejel na svoji seji 23. maja 1979. 

Kdor je za ta sklep, prosim, da 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 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 17. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšne popravke, dopolnitve 
ali spremembe zapisnika? (Ne.) 
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Odobritev zapisnika dajem na glasovanje. Kdor je za, prosim, da dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrzal. 
(Nihče.) • -i -m 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 17. seje 
Zbora. , , , „„ 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in z Zbo- 
rom občin poslušali uvodno besedo predsednika Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije dr. Jožeta Brileja k obvestilu Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju m 
problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti. Zato prekinjam sejo Druž- 
benopolitičnega zbora in vabim delegate v veliko dvorano Skupščine SR Slo- 
venije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in pro- 
blemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložilo v obravnavo Ustavno sodišče 
SR Slovenije. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopoli- 
tičnega zbora, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Po- 
ročila smo prejeli. v , ... 

Z dopisom z dne 23. 5. smo prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupscme bK 
Slovenije. 

Uvodno besedo k poročilu smo pravkar poslušali. Predstavnik Ustavnega 
sodišča SR Slovenije je dr. Majda Strobl. Zeli predstavnik Ustavnega sodišča 
poročilo dopolniti? (Ne.) • , . v 

Želijo poročevalci Odbora dopolniti poročilo. (Ne želijo.) Poročevalci Ko- 
misije? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! 
Ekspoze predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije me je spodbudil, da 

spregovorim par besed. Na sejah delovnih teles smo — zlasti v Odboru za druž- 
benopolitični sistem — zelo skrbno proučili poročilo in skušali ugotoviti, ah je 
delovna usmeritev Skupščine in našega Zbora v skladu s sprejetimi stališči, 
ki jih je Skupščina sprejela pred več kot dvema letoma, ko je obravnavala ob- 
vestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije. Ugotovili smo, da so ta stališča še vedno 
aktualna. Zato v Odboru za družbenopolitični sistem nismo čutili potrebe, da 
bi predlagali Zboru kakšne posebne akcijske sklepe. Očitno pa je, da se sta- 
lišča, sprejeta v Skupščini SR Slovenije, pa tudi usmeritev Ustavnega sodišča 
SR Slovenije, prepočasi uresničujejo in da se nekateri družbeni problemi in 
protislovja, ki nastajajo v vsakdanjem življenju, kljub opozorilom Ustavnega 
sodišča vendarle prepočasi in ne dovolj učinkovito razrešujejo. 

Glede na navedeno menim, da je potrebno, da naš Zbor v svojem sklepu 
opozori na nujnost, da vsi družbeni subjekti, in ne samo nekateri organi, ki 
so za to posebej zadolženi, občasno obravnavajo uresničevanje ustavnosti in 
zakonitosti ter s tem v zvezi uresničevanje družbene preobrazbe na osnovi 
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novih sistemskih ureditev in ustave. To bi bilo tudi v skladu s sklepi 11. kon- 
gresa Zveze komunistov Jugoslavije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema obvestilo Ustavnega sodišča SR Slo- 
venije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti. 

2. Zbor ocenjuje, da so pobude Ustavnega sodišča SR Slovenije za spre- 
membe in dopolnitve nekaterih predpisov oziroma za novo zakonsko ureditev 
nekaterih področij tehtne, saj bo njihova uresničitev prispevala k nadaljnjemu 
dograjevanju pomembnih področij ter h krepitvi ustavnosti in zakonitosti in 
s tem k hitrejšemu razvoju socialističnih samoupravnih odnosov. 

3. Zbor ugotavlja, da je urejanje nekaterih vprašanj, na katera opozarja 
Ustavno sodišče SR Slovenije, zajeto v programu Skupščine SR Slovenije 
oziroma je že v zakonodajnem postopku v republiki, nekatera pa so se začela 
reševati v organih federacije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči, katere pobude bi bilo po- 
trebno in možno vključiti v zakonodajni program za letošnje leto, katere pa v 
program za naslednje leto. 

4. Zbor ugotavlja, da so stališča, ki so jih sprejeli zbori Skupščine SR Slo- 
venije ob obravnavi obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije oktobra 1976 
še vedno aktualna in iz njih še vedno izhajajo konkretne naloge na področju 
uresničevanja ustavnosti in zakonitosti. 

Glede na pobudo tovariša Ludvika Goloba predlagam, da 3. točko tako 
predlaganega sklepa dopolnimo. V tej točki sklepa bi dodali še en odstavek, 
s katerim bi Družbenopolitični zbor pozval predvsem družbenopolitične orga- 
nizacije — kar je glede na položaj Zbora sicer nekoliko nenavadno, da naj 
v samoupravni bazi spodbujajo analiziranje stanja ustavnosti in zakonitosti 
v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in seveda 
v občinah. 

Vprašala bi tovariša Ludvika Goloba, če je s tako dopolnitvijo zadovoljen? 

Ludvik Golob: Dopolnitev sem predlagal zato, ker je dosedanja 
praksa pokazala, da se je o vprašanju uresničevanja ustavnosti in zakonitosti 
razpravljalo le ob poročilih Ustavnega sodišča SR Slovenije ter predvsem le 
v organih, ki že po svoji funkciji spremljajo uresničevanje ustavnosti in za- 
konitosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče) 
Ima kdo pripombe k celotnemu sklepu? (Ne.) Lahko predlagani sklep s smisel- 
no dopolnitvijo tovariša Goloba dam na glasovanje? (Da.) 

Kdor je za sklep, prosim, da dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Preden preidemo na obravnavo zakonov o samoupravnih interesnih skup- 

nostih s področij družbenih dejavnosti, naj vas opozorim, da smo na podlagi 
razprav v delovnih telesih Zbora pripravili predlog skupnih pripomb k osnut- 
kom zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih de- 
javnosti, ki smo ga dobili danes na klop. 



18. seja 493 

Pri tem vas opozarjam, da gre v bistvu samo za štiri skupne probleme, za 
katere smo. sodili, da ni racionalno, da jih ponavljamo pri vsakem sklepu pri 
osnutku zakona. 

V prvi točki bi opozorili na to, da osnutki zakonov niso še v celoti uskla- 
đeni z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in v celoti še ne 
upoštevajo opredelitev, ki izhajajo iz pripravljajočega se zakona o družbenem 
planiranju. To se kaže predvsem pri opredelitvah samoupravnih interesnih 
skupnosti, zlasti njenih temeljnih skupnosti in enot, in družbenoekonomskih 
odnosov, ki naj bi se v teh organizacijskih oblikah izvajale. 

V 2. točki skupnih pripomb priporočamo Izvršnemu svetu, da naj vire za 
posamezne družbene dejavnosti, za katere je v zakonu o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela določeno, da jih določajo zakoni osnutki zakonov temu 
sicer sledijo, vendar zelo na široko postavljajo vire v celoti še enkrat prouči, 
upoštevajoč pri tem položaj vsake družbene dejavnosti v družbeni reprodukciji. 

V tretji točki skupnih pripomb opozarjamo na problematiko samouprav- 
nih sodišč združenega dela pri samoupravnih interesnih skupnostih. Predla- 
gatelj naj bi bil konkretnejši glede mreže, pa tudi glede opredelitev pristoj- 
nosti teh sodišč, ki naj bi se ustanavljala. 

V 4. točki teh skupnih pripomb opozarjamo, da je treba ponovno proučiti 
problematiko strokovnih služb, zlasti glede učinkovitosti in organizacijske 
mreže, pa tudi glede opredelitve dejavnosti v delovnih skupnostih v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Na vsebino teh skupnih pripomb sem vas opozorila, ker ste dokument s 
temi pripombami dobili na klop. Te pripombe naj bi bile sestavni del sklepa, 
ki ga bomo sprejeli pri vsakem zakonu. Predlagam, da imenujemo delovno 
skupino delegatov, ki bo spremljala obravnavo in na podlagi razprave pred- 
lagala morebitne spremembe in dopolnitve predloženih skupnih pripomb, pa 
tudi konkretnih pripomb k posameznim zakonom. 

Sklepe k posameznim zakonom bomo sprejemali po končani obravnavi vseh 
zakonov, ko bo skupina delegatov predložila poročilo. Predlagam, da poslu- 
šamo uvode k vsakemu zakonu, da razpravljamo o vsakem posebej in da na 
koncu, ko se bomo opredelili za te skupne pripombe k vsem šestim zakonom, 
sprejmemo tudi sklepe k posameznim osnutkom zakona. 

V delovno skupino predlagam Teodoro Krpan, ki je tudi poročevalka Od- 
bora za družbenopolitični sistem in Jožeta Marolta, ki je poročevalec Odbora 
za družbenoekonomske odnose, hkrati prosim, če k skupini pristopi še tovariš 
Miro Gošnik. Sta za predlagano delovno skupino? (Da.) 

Se strinjate s takim načinom dela pri obravnavi teh šestih zakonov? 

Zoran Polič: Morda dopolnilni predlog. Če se že predlaga, da najprej 
nastopijo vsi poročevalci in da naj bi šele nato bila razprava, zakaj naj bi tudi 
razprava glede teh točk ne bila skupna. Menim, da so nekateri problemi glede 
samoupravnih interesnih skupnosti istovrstni oziroma enaki. Tako bi se ob 
koncu razprave lažje odločili, ali naj sprejmemo glede teh zakonov skupen ali 
posamične sklepe. 

Predsednica Tina Tomlje: Lahko se tudi za to odločimo. Bojim pa 
se, da bi pri taki obravnavi navedenih šestih zakonov v preveliki meri mešali 
posamezno problematiko. Ste za predlog tovariša Poliča? (Da.) Dobro. Gremo 
torej po poti, ki jo je predlagal tovariš Polič. 
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Kljub vsemu mislim, da je glede na raznoliko materijo vendarle najbolje, 
da poslušamo najprej posamezne uvodne besede predstavnika predlagatelja ter 
hrati tudi razpravljamo ob posameznih osnutkih zakonov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
izobraževalnih skupnostih. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek so obravnavali: Odbor 
za družbenopolitični sistem in Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
Zbora ter Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila 
smo prejeli. Predstavnik predlagatelja je tovarišiea Majda Poljanšek, pred- 
sednica Komiteja za vzgojo, in izobraževanje* ter članica Izvršnega sveta, kateri 
dajem besedo. 

Majda Poljanšek: Tovarišiea predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih je predlagatelj pripravil v 
skladu z zasnovo, opredeljeno v predlogu za izdajo zakona. Osnutek zakona 
izpopolnjuje dosedanji načeli organiziranja samoupravnih interesnih skupno- 
sti za vzgojo in izobraževanje, in sicer teritorialno v občinskih izobraževalnih 

, skupnostih ter funkcionalno po posameznih področjih združenega dela. Skup- 
nosti za usmerjeno izobraževanje so po tem zakonu samoupravne interesne 
skupnosti, organizirane po posameznih področjih združenega dela oziroma za 
posamezne sorodne usmeritve usmerjenega izobraževanja. Zakon je v skladu 
z razpravo ob predlogu za izdajo zakona ohranil že vpeljan naziv »posebna 
izobraževalna skupnost«. Uporabniki in izvajalci se prek občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnosti združujejo v Izobraževalno skupnost Slovenije, zlasti 
za oblikovanje celovite izobraževalne politike, usklajevanje razvoja, vzgoje in 
izobraževanja ter uresničevanje skupnih nalog. Zaradi specifičnega položaja 
in vloge, ki jo ima planiranje izobraževanja v planiranju celotnega družbenega 
razvoja, zakon posebej nalaga vsem nosilcem planiranja, da obvezno upošteva- 
jo posebnosti; to pa so poleg neposrednih tekočih in razvojnih potreb tudi po- 
trebe, ki izhajajo iz dolgoročnih usmeritev družbenega razvoja, razvoja zna- 
nosti, tehnologije in organizacije dela, potreb razvijanja in poglabljanja samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov ter potreb kulturnega razvoja. Osnu- 
tek zakona predvideva solidarno zagotavljanje sredstev za uresničevanje ob- 
veznega osnovnega šolanja v obsegu, določenem z zakonom, v vseh območjih 
Socialistične republike Slovenije, kot obvezno skupno nalogo pa opredeljuje 
tudi uresničevanje obveznosti Socialistične republike Slovenije do šolstva na- 
rodnosti in dopolnilnega šolanja otrok naših delavcev na začasnem delu v 
tujini. 

Usmerjeno izobraževanje zagotavljajo uporabniki in izvajalci, združeni 
v posebnih izobraževalnih skupnostih tako, da vsak uporabnik v svoji skupno- 
sti ugotavlja svoje celotne izobraževalne oziroma kadrovske potrebe, tako tiste, 
ki jih zagotavlja v okviru svoje skupnosti, kot tudi tiste, ki jih zagotavlja po 
svoji skupnosti v okviru drugih skupnosti, ki organizirajo ustrezno izobraže- 
vanje. Osnutek zakona predvideva kot variantno rešitev možnost, da bi Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije kljub ustanovitvi vseh posebnih izobraževalnih 
skupnosti zagotavljala kot skupno nalogo nekatere smeri usmerjenega izobra- 
ževanja, ker bi bilo zanje nesmotrno ustanoviti posebne izobraževalne skup- 
nosti oziroma jih vključiti v obstoječe. Takšna rešitev se je v dosedanjih raz- 
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pravah pokazala kot sprejemljiva, vendar pod pogojem, da zakon to izjemno 
možnost jasno opredeli s posebnimi kriteriji. Zakon nalaga vsem posebnim izo- 
braževalnim skupnostim obveznost, da uskladijo svoje plane v Skupščini Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije in se pri tem sporazumejo tudi o medsebojnih 
obveznostih. Zakon naj bi določil obveznost izvajalcev, da pri delegiranju de- 
legatov v organe izobraževalnih skupnosti zagotovijo ustrezno zastopanost de- 
legatov, učencev in študentov, podrobno pa naj se njihovo soodločanje v izo- 
braževalnih skupnostih ureja s samoupravnimi akti teh skupnosti. Za zava- 
rovanje pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju 
izobraževanja pa se predvideva poseben način odločanja v občinskih izobraže- 
valnih skupnostih v območjih, kjer te živijo, in njihovo sodelovanje pri odlo- 
čanju o določenih zadevah v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Skladno z določbami, predloženimi v osnutkih zakona o usmerjenem izo- 
braževanju in zakona o osnovni šoli, se predlaga sestava, način imenovanja in 
delovno področje strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje Socialistične 
republike Slovenije kot organa republike za opravljanje z zakonom določenih 
nalog na področju vzgoje in izobraževanja. Strokovni svet bi s tako ureditvijo 
dobil drugačen, samoupravni organiziranosti vzgoje in izobraževanja primer- 
nejši položaj, hkrati pa bi omogočil ustrezen vpliv republike kot družbenopoli- 
tične skupnosti na usmerjanje vsebinskega razvoja vzgoje in izobraževanja 
in odločanje o nekaterih vprašanjih najširšega pomena, kot so zlasti vsebinske 
usmeritve osnovne šole, skupne vzgojno-izobraževalne osnove v usmerjenem 
izobraževanju in načela za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov. 

Zakon o izobraževalnih skupnostih, skupaj z zakonom o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok, zakonom o osnovni šoli in zakonom o usmerjenem izobraže- 
vanju tvori enovito zasnovo celotne normativne ureditve vzgoje in izobraže- 
vanja, zasnovano na enotnih načelih samoupravne preobrazbe vzgoje in izo- 
braževanja. Predlagatelj meni, da bi se s tako ureditvijo omogočil neposreden 
vpliv samoupravno organiziranih uporabnikov na celotnem področju vzgoje 
in izobraževanja, hkrati pa nudi tudi zadostne možnosti za zavarovanje najšir- 
ših interesov Socialistične samoupravne družbe, upoštevajoč pri tem tudi uve- 
ljavljanje posebnih potreb kulturnega razvoja slovenskega naroda in uresniče- 
vanje ustavnih pravic vsakega posameznika, da si pod enakimi pogoji pridobi- 
va znanje in izobrazbo. 

Obravnava osnutka zakona o izobraževalnih skupnostih je že pokazala, da 
bo v zakonu zlasti treba dopolniti določbe, ki urejajo organiziranje enot in te- 
meljnih skupnosti, uskladiti določbe, ki urejajo planiranje, natančneje oprede- 
liti odločanje v skupščini izobraževalnih skupnosti in bolje opredeliti naloge 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki se v njej uresničujejo na podlagi zakona 
kot originalne naloge in tiste, ki so skupnega pomena za občinske in posebne 
izobraževalne skupnosti. 

Doslej predlagane rešitve, ki so se izoblikovale v razpravah v odborih Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije in tudi v Skupščini Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije ter današnja razprava delegatov bodo omogočile najti naj- 
ustreznejše rešitve o tem, kako oblikovati predlog zakona. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Želijo predstavniki delovnih teles Skup- 
ščine dopolniti pismena poročila? Odbor za družbenoekonomske odnose? 
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Vili Vindiš: Tovarišice in tovariši! Glede splošnih in načelnih pri- 
pomb, ki smo jih člani Odbora dali na seji, menim, da so zajete v predlogu 
skupnih stališč; zaradi tega teh stvari ne bi ponavljal. 

Ce sem prej prav razumel, bomo sprejeli skupna stališča in pripombe do 
posameznih osnutkov zakonov o interesnih skupnostih. Zato bi želel predvsem 
opozoriti na štiri .konkretne pripombe, ki jih je Odbor izoblikoval k osnutku 
zakona o izobraževalnih skupnostih. Predlagam tudi, da naj Zbor na koncu 
razprave o osnutku zakona o izobraževalnih skupnostih tudi te štiri pripombe 
sprejme kot svoja stališča. 

Odbor je poudaril, da je z zakonom potrebno zagotoviti enakopravnost 
učencev in študentov v procesu samoupravnega oblikovanja izobraževalnih 
skupnosti v vseh oblikah organiziranja izobraževalnih skupnosti. 

Odbor je tudi menil, da bi bilo potrebno, da se v programih vzgojno-izo- 
braževalnih storitev opredelijo in upoštevajo tudi zahteve oziroma potrebe pro- 
gramov izobraževanja s področja ljudske obrambe in družbene samozaščite. V 
tem smislu je potrebno dopolniti tudi sam osnutek zakona. 

Odbor nadalje meni, da bo potrebno dopolniti določbe o posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih z določbami o uresničevanju in zagotavljanju obštudijskih 
dejavnosti učencev in študentov. 

Kot zadnjo pripombo omenjam opozorilo Odbora, da je sam sistem organi- 
ziranja izobraževalnih skupnosti zelo zapleten. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Vindiš! Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi razpravljati? Tovarišica Krpan ima besedo! 

Teodora Krpan: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! Vsi navedeni osnutki zakonov in tudi osnutek zakona o izobraževalnih 
skupnostih so bili kljub relativno kratkemu času v široki javni obravnavi. To 
potrjujejo številne pripombe in predlogi, ki so bili dani k osnutku zakona v 
občinah, v družbenopolitičnih organizacijah ter v telesih Skupščine SR Slove- 
nije. Večino pripomb lahko strnemo v nekaj skupnih odprtih nerešenih vpra- 
šanj. Eno izmed takih je tudi nedorečena opredelitev enot in temeljnih skup- 
nosti. Dokončno je treba proučiti, ali so tudi te nove oblike organiziranja res- 
nično potrebne kot redna oblika dogovarjanja izvajalcev in uporabnikov vzgoj- 
no-izobraževalnih storitev. Proučiti je tudi treba, v kakšnem odnosu do enote 
nastopa svet vzgojno-izobraževalne organizacije kot organ upravljanja v tri- 
domni sestavi. Z zakonom je potrebno doreči vlogo enot oziroma temeljnih 
skupnosti, njihovo vsebino in mesto, nosilce nalog v njih, funkcijo delegatov 
ter njihovo materialno bazo. Menim, da rešitev vseh teh odgovornih in nedore- 
čenih vprašanj ne moremo prepuščati samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi interesnih skupnosti. Do oblikovanja predloga zakona .naj predlagatelj po- 
novno prouči vse dileme, ki se pojavljajo v zvezi s tem, ter ponudi čimbolj 
jasno rešitev. 

Nadalje bi izpostavila tudi vlogo Izobraževalne skupnosti Slovenije kot 
asociacijo občinskih in posebnih izobraževalnih skupnosti. Občinske in posebne 
izobraževalne skupnosti bodo združevale sredstva za skupne naloge v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije. Nedvomno je takšna organiziranost zagotavljanja 
skupnih nalog racionalna, vendar se zastavlja hkrati tudi vprašanje, kako bo- 
do lahko uresničevale svoje pravice in dolžnosti posebne izobraževalne skup- 
nosti, če bo iz racionalnih razlogov osredotočeno vse obračunavanje sredstev 
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med uporabniki in izvajalci v strokovni službi Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije, zlasti če bo zakon pooblastil Izobraževalno skupnost Slovenije tudi za us- 
klajevanje odnosov oziroma obveznosti med posebnimi izobraževalnimi skup- 
nostmi. Ali ne bo odločanje odtujeno posebnim skupnostim? Glede na družbe- 
nopolitične ocene sedanjega stanja samoupravnih interesnih skupnosti in nji- 
hove vloge v našem samoupravnem sistemu se zastavlja tudi vprašanje razvr- 
ščanja strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti. 

Zato bi bilo v zvezi s 53. členom osnutka zakona o izobraževalnih skupno- 
stih potrebno proučiti, ali naj zakon spodbuja koncentracijo strokovnih služb v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije ali pa bodo različna gradiva, analize in stro- 
kovne vzgojno-izobraževalne programe pripravljale razvitejše strokovne služ- 
be v velikih delovnih organizacijah tudi za potrebe posebnih izobraževalnih 
skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naslednji, prosim. Tovariš 
Vili Vindiš ima besedo! 

Vili Vindiš: Tovarišice in tovariši! Nova samoupravna organizira- 
nost na področju vzgoje in izobraževanja je pomembna, ker bo predstavljala 
možnost za uresničevanje novih odnosov in bo institucionalizirala neposredne 
povezave med uporabniki in izvajalci. Ob tem opozarjamo na to, da mora pri 
novi samoupravni organiziranosti biti vodilo tudi racionalnost. V obstoječih 
družbenoekonomskih razmerah je nesprejemljivo, da bi že sam obstoj novift 
samoupravnih mehanizmov pomenil dodatno breme za združeno delo. Obstaja 
nevarnost, da bi zapleten sistem postal celo ovira za samoupravno dogovarja- 
nje. Zato menim, da je nujno uskladiti delo raznih organov in organizacij s 
področja vzgoje in izobraževanja. Uveljavljanje nove samoupravne organizira- 
nosti ne sme v prvi vrsti pomeniti samo povečanje same administracije. Po- 
trebno je zagotoviti, da bodo učenci in študenti voljeni v vse oblike organizi- 
ranja izobraževalnih skupnosti, kot del delegacij izvajalcev vzgojno-izobraže- 
valnega programa. Razlog za to je, ker enakopravno prevzemamo odgovornosti 
za samo izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa, tako delavci kot študenti 
in ker študent in učenec nista predmet svobodne menjave dela, ampak je pred- 
met svobodne menjave dela program, ki ga bi morala oblikovati oba, vsak s 
svojega vidika. Student in učenec imata namreč interes delovati v svobodni 
menjavi zaradi zagotavljanja študijskih pogojev programov financiranja in- 
teresnih dejavnosti, zagotavljanja bivalnih pogojev in podobnega. Ves sistem 
oblik in povezovanja v sistem izobraževalnih skupnosti je težko razumljiv in 
nejasen. Zdi se celo, da delitev pristojnosti med občinske izobraževalne skup- 
nosti in posebno izobraževalno skupnost pomeni, da se bodo občinske izobra- 
ževalne skupnosti ukvarjale samo z osnovnim šolstvom, posebne izobraževalne 
skupnosti pa z vsem ostalim šolstvom. Ne vem, če je to najbolj ustrezno. 

Nadalje bi opozoril na 12. člen osnutka zakona. Ne morem se strinjati, da 
je materialna osnova tako direktno postavljena tudi kot osnova za izobraže- 
valno politiko, ker je tak pristop zelo omejen. Sistem vzgoje in izobraževanja 
mora biti postavljen v skladu z dolgoročnimi družbenimi potrebami. 

Pri 20. členu je pomembno, da pri določanju števila učencev oziroma štu- 
dentov, ki se bodo izobraževali, upoštevamo tudi potrebe širše družbe s so- 
odgovornostjo za razvoj izobraževalne dejavnosti in za dvig izobrazbene ravni 
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vsega prebivalstva. Če ta določba v tem členu pomeni administrativno omeje- 
vanje vpisov, potem menim, da bi to bilo potrebno črtati. 

Glede 23. člena me zanima, kakšne so razširjene pravice učencev, ki so 
v njem navedene. 

Končno naj omenim še 25. člen, glede katerega menim, da bi bilo potrebno 
v njem dodati povračila za izvajanje obštudijske dejavnosti; dodati pa je po- 
trebno tudi alineo, ki bi govorila o združevanju sredstev za nadaljnjo gradnjo 
študentskih in dijaških domov. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Vindiš! 
Mislim, da je vprašanje, ki ga je načel med drugimi tovariš Vindiš, glede 

določanja, katere potrebe in interesi naj se uresničujejo v občinskih izobraže- 
valnih skupnosti, kaj v posebnih izobraževalnih skupnostih in kaj na ravni 
republiške izobraževalne skupnosti, v osnutku gotovo ostalo odprto. Osnutek 
zakona predvideva, da bi občinske izobraževalne skupnosti skrbele le za pro- 
gram osnovnošolskega izobraževanja, medtem ko bi se v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih uveljavljali interesi glede usmerjenega izobraževanja. Glede 
usmerjenega izobraževanja obstaja celovit nacionalni interes, zato ni primerno, 
da ne bi, vsaj splošnega dela usmerjenega izobraževanja, uresničevali že v ob- 
činskih izobraževalnih skupnostih. Posebni interesi na tem področju pa bi se 
lahko uresničevali v posebnih izobraževalnih skupnostih. 

Mislim, da so to problemi, o katerih smo že razpravljali ob sprejemanju 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, le da se tukaj pojavljajo 
bolj konkretno. Zato predlagam, da bi se vendar opredelili tako, da usmer- 
jeno izobraževanje skupaj z osnovnošolskim izobraževanjem tvori celoto, ki se 
mora zagotavljati že preko občinskih izobraževalnih skupnosti, samo posebni 
interesi na področju usmerjenega izobraževanja pa prek posebnih izobraže- 
valnih skupnosti. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati o osnutku 
zakona o izobraževalnih skupnostih, zaključujem razpravo in po našem do- 
govoru odlagam sklepanje o osnutku tega zakona. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek so obravnavali: Odbor 
za družbenopolitični sistem in Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
zbora ter Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa po- 
ročila smo prejeli. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Andrej Caserman, svetovalec pred- 
sednika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. Tovariš Caserman 
ima uvodno besedo! 

Andrej Caserman: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Predlagani osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskoval- 
nih skupnostih ureja v okvirih, ki smo jih začrtali s predlogom za izdajo 
zakona, ključna področja delovanja raziskovalne dejavnosti, od katerih bosta 
v naslednjem obdobju odvisna poglabljanje in krepitev samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov in podružbljanje procesov oblikovanja politike raz- 
voja raziskovalne dejavnosti, hitrejše uveljavljanje raziskovalne dejavnosti 
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kot integralnega dela celovitega združenega dela ter hitrejši razvoj, modernim 
pogojem ustrezajoče strukture in organiziranosti raziskovalnega dela. 

Pri tem izhajamo iz ustavne opredelitve, da je raziskovalna dejavnost, 
njen razvoj in njeno trajno in intenzivno povezovanje z vsemi področji dela 
in družbenega življenja, temeljni pogoj za širjenje in izmenjavo novih idej, 
spoznanj, delovnih metod in drugih ustvarjalnih dosežkov in s tem temeljni 
pogoj za osvobajanje dela in človeka. Osnutek predlaganega zakona zato'med 
drugim uveljavlja načelo, da naj raziskovalna dejavnost razvija tista nova 
znanja, ki bodo tako gospodarstvu kot družbenim dejavnostim omogočila, da 
svoj razvoj grade zlasti na domačem znanju. S svojim celotnim delom naj bi 
raziskovalci vse bolj prispevali k razvoju ustvarjalnega vzdušja v vseh de- 
lovnih okoljih. 

V osnutku zakona skušamo ustvariti, kar se da široke možnosti za nadalj- 
nji razvoj raziskovalne dejavnosti na podlagi ugotovljenih skupnih potreb in 
interesov ter po poti samoupravnega sporazumevanja. Natančneje osnutek 
opredeljuje samo tista področja oziroma vprašanja raziskovalne dejavnosti, kjer 
želimo zagotoviti enotno uresničevanje konkretno opredeljenih družbenih ciljev 
in med njimi zlasti pogoje za ustanavljanje in organiziranje raziskovalnih or- 
ganizacij, izhodišča za urejanje družbenoekonomskih odnosov med udeleženci 
svobodne menjave dela v raziskovalni dejavnosti ter opredelitev skupnega 
raziskovalnega programa. Osnutek zakona posveča enako pozornost vsem trem 
vrstam raziskovalnih organizacij, raziskovalnim enotam organizacije združe- 
nega dela, zlasti v materialni proizvodnji, ter raziskovalnim temeljnim in de- 
lovnim organizacijam. Zlasti enakopravna vključitev raziskovalnih enot v si- 
stem raziskovalne dejavnosti bo nesporno pomembno prispevala k razrešitvi 
in krepitvi naše raziskovalne dejavnosti. 

Za uveljavitev nove vsebine in kvalitete družbenoekonomskih odnosov 
tudi v raziskovalni dejavnosti daje dovolj podlage in usmeritev že pravkar 
sprejeti zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Z osnutkom pred- 
laganega zakona jih le še naprej razčlenjujemo, konkretiziramo in prilagajamo 
specifičnim razmeram raziskovalne dejavnosti. 

Iz tega sklopa predlaganih rešitev naj posebej opozorim zlasti na ceno razi- 
skovalnih storitev, v katero vključujemo tudi potrebna sredstva za znanstveno 
izpopolnjevanje raziskovalcev, za objavo rezultatov raziskovalnega dela in tudi 
informacijsko-dokumentacijsko dejavnost. Opozarjam tudi na opredelitev pred- 
meta svobodne menjave dela, kamor vključujemo sedaj poleg raziskovalnih 
nalog tudi usmerjene raziskovalne programe in raziskovalne projekte. Ta opre- 
delitev ni samo formalno-pravne narave. Z zakonsko opredelitvijo usmerjenega 
raziskovalnega programa in raziskovalnega projekta želimo pospešiti proces 
povezovanja sedaj močno razdrobljenih raziskovalnih nalog. 

Osnutek zakona izhaja iz opredelitve, da bodo uporabniki in izvajalci pre- 
težni del potrebnih interesov po raziskovalni dejavnosti zadovoljevali nepo- 
sredno ali pa prek občinskih in posebnih raziskovalnih skupnosti. Vendar pa 
obstajajo tudi raziskave, pri katerih ni mogoče kot uporabnika označiti posa- 
mezne delovne organizacije, področje ali ožje območje in je zanjo zainteresi- 
rana družba kot celota. Mednje sodijo zlasti raziskave na področju tako imeno- 
vanih nacionalnih ved, pa tudi temeljne raziskave, ki bodo šele dolgoročno 
dale podlago za neposredno uporabo. Take raziskave bodo našle mesto v skup- 
nem raziskovalnem programu Raziskovalne skupnosti Slovenije. Osnutek za- 
kona ta program podrobno definira, ker se želimo izogniti morebitnim posku- 
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som, ko bi nekateri, zlasti med izvajalci, hoteli od primera do primera uteme- 
ljevati nujnost, da se njihovo področje vključi v skupni raziskovalni program, 
in se tako izogniti odgovornosti za neposrednejše urejanje medsebojnih od- 
nosov. 

Vključenost samoupravno organizirane raziskovalne dejavnosti v organi- 
ziran sistem prizadevanj za doseganje planiranih ciljev družbenega in gospo- 
darskega razvoja zahteva, da se raziskovalne skupnosti izrazito akcijsko orga- 
nizirajo kot mesto, kjer bo potekal neprekinjen proces akcijskega dogovarjanja, 
planiranja, izvajanja akcij in vrednotenja doseženih rezultatov. Ob tem naj še 
posebej opozorim na poudarjeno in okrepljeno vlogo občinskih raziskovalnih 
skupnosti in še posebej posebnih raziskovalnih skupnosti, ki bodo kot uporab- 
nike povezovale delavce interesno in zlasti dohodkovno v družbeni reproduk- 
ciji povezanih organizacij združenega dela, kot izvajalce pa delavce tistih razi- 
skovalnih organizacij, ki lahko zadovoljijo raziskovalne potrebe in interese teh 
uporabnikov. To pa pomeni bistveno novost glede na sedanje stanje, ko so 
področne raziskovalne skupnosti pretežno oblikovane po znanstvenih disci- 
plinah in uporabnikom otežujejo zadovoljevanje njihovih celovitih potreb in 
interesov po raziskovalni dejavnosti, predvsem pa otežujejo tudi razvijanje 
sistematičnega večdisciplinarnega sodelovanja. 

V opisanem okviru vidimo tudi mehanizem, ki naj bi dolgoročno vplival na 
postopno spreminjanje strukture raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, kar se 
da usklađeno z dolgoročnimi potrebami Slovenije in njenega združenega dela 
in z najmanjšimi možnimi pretresi in težavami na strani raziskovalne dejav- 
nosti. 

Dosedanje razprave o predlaganem osnutku v raziskovalnih organizacijah, 
skupnostih ter v Svetu za znanost pri predsedstvu RK SZDL so podprle te- 
meljno zasnovo zakona, danih pa je bilo tudi nekaj konkretnih pobud za nje- 
govo dopolnitev. Skupaj z razpravami v skupščinskih delovnih telesih in z da- 
našnjo razpravo v zborih Skupščine bodo dragocen prispevek pri nadaljnjem 
oblikovanju zakona. Zato Izvršni svet predlaga, da predloženi osnutek zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih sprejmete. 

Predsednica Tina Tomi je: Ali boste poročevalci Odbora dopolnili 
pismena poročila? (Ne.) Poročevalci Komisije tudi ne? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo. Odločanje o osnutku smo odložili, dokler ne kon- 
čamo obravnavo vseh šestih zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih s 
področja družbenih dejavnosti. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnostih socialnega varstva. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora ter Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa 
poročila smo prejeli. Predstavnik predlagatelja je dr. Dominik Komadina, re- 
publiški podsekretar v Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno var- 
stvo, ki ima uvodno besedo. Prosim! 

Dr. DominikKomadina : Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Rešitve, ki jih prinaša osnutek zakona o skupnostih socialnega var- 
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stva, izhajajo iz predloga za izdajo zakona in pripomb, danih k predlogu za 
izdajo zakona. Vse pripombe smo temeljito proučili ter jih upoštevali pri ob- 
likovanju osnutka zakona. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva se 
nekoliko razlikuje od ostalih osnutkov zakonov, ki urejajo organiziranost, na- 
loge in pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti. Značilnost te skupnosti opredeljuje tudi njeno posebno vlogo, ki je 
v tem, da se v njej usklajujejo socialnovarstveni vidiki in posamezne so- 
cialne pravice ter da skrbi za uresničevanje enotne in integralne socialne po- 
litike. Zato bo zakon o skupnostih socialnega varstva opredelil pristojnosti in 
naloge skupnosti v skladu z njeno usklajevalno vlogo ter tako omogočil, da 
bodo delovni ljudje in občani celovito odločali o svojih po-trebah na področju 
socialnega varstva in določali politiko ter prednostne naloge in interese. Sicer 
pa osnutek vsebuje naslednje temeljne značilnosti: 

V skupnosti socialnega varstva se bodo, po svojih programih dela, ob- 
vezno vključevale samoupravne interesne skupnosti socialnega skrbstva, otro- 
škega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, starostnega zava- 
rovanja kmetov, zaposlovanja ter stanovanjske skupnosti. Osnutek zakona pred- 
videva tudi aktivno vključevanje in sodelovanje zdravstvenih, izobraževalnih 
in drugih samoupravnih interesnih skupnosti, kadar se uporabniki in izvajalci 
teh skupnosti dogovarjajo o socialnovarstvenih delih programov in kadar me- 
nijo, da bi se o osnovah in merilih za posamezne pravice, ki vsebujejo so- 
cialnovarstvene elemente, morali uskladiti z udeleženci svobodne menjave dela 
v samoupravnih interesnih skupnostih s področja socialnega varstva. 

Z istim namenom vključuje zakon o skupnostih socialnega varstva tudi 
usklajevanje nalog za izboljšanje materialnega položaja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov ter civilnih invalidov vojne. Osnutek zakona opredeljuje nuj- 
nost usklajevanja in opredeljevanja socialno-varstvenih vidikov že v organi- 
zacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, tako da bi zadeve, ki bi jih 
obravnavale skupščine skupnosti socialnega varstva, na skupnih sejah obrav- 
navali delegati vseh delegacij s področja socialnega varstva. Na ta način bi za- 
gotavljali enoten pristop in usklađenost izhodišč s področja socialnega var- 
stva v skupnostih, ki se vanjo vključujejo. Izhajajoč iz celovitosti proble- 
matike socialnega varstva delovnega človeka in občana osnutek zakona določa 
tudi vsebino področja, ki zahteva obvezno predhodno usklajevanje in dogovar- 
janje v skupnostih socialnega varstva, da bi se izognili uveljavljanju delnih 
interesov posameznih skupnosti v sistemu programiranja in financiranja po- 
treb na tem področju. Osnutek zakona je oblikovan tako, da bo dogovarjanje 
in usklajevanje v skupnostih socialnega varstva zajelo celovit sistem socialnih 
pravic, in sicer tako, da bi se na tem mestu delavci in drugi delovni ljudje in 
občani dogovarjali za skupne osnove in merila za uveljavljanje teh pravic. S 
tem bi imeli možnost spremljati delovanje socialnih korektivov, omogočeno 
bi bilo celovito in učinkovito izvajanje socialne politike, kar bi vsekakor po- 
menilo velik vsebinski premik glede na sedanje stanje, ko imamo na tem 
področju različne in včasih tudi parcialne pristope ter merila za uresničevanje 
socialno varstvenih pravic. 

Posebej moramo opozoriti na 8. člen osnutka zakona o skupnostih social- 
nega varstva. Menimo, da bi bilo primerneje in bolj dosledno ter skladno z 
usklajevalno vlogo, ki jo ima Skupnost socialnega varstva Slovenije, da ta po- 
vezuje samo ustrezne republiške samoupravne interesne skupnosti in ne tudi 
občinske skupnosti socialnega varstva, kakor je predvideno v varianti k 8. čle- 
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nu. Gre za to, da se izognemo dvojnemu povezovanju v Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije. Taka organizirana Skupnost socialnega varstva Slovenije bo 
po našem mnenju tudi ustrezneje uresničevala svojo osnovno, to je usklaje- 
valno nalogo. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Komadina! Imate po- 
ročevalci odborov morda drugačno stališče kot ga ima predstavnik predla- 
gatelja? 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! Ne vem za kateri člen točno 
gre, vendar se predlagatelj tu pred Zborom izjavlja o varianti, ki jo je sam 
ponudil. Moram reči, da se na seji našega odbora, kjer smo podprli sprejetje 
variantne rešitve, predstavnik predlagatelj a,.ni opredelil glede variante. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Emil Šuštar ima besedo! 

Emil Šuštar: Mislim, da je očitno, da imata dva naša odbora vsak 
svoje stališče glede variante k 8. členu. 

Predsednica Tina Tomlje: Ludvik Golob ima besedo! 

Ludvik Golob: Tudi v razpravi v našem odboru smo se pri 8. čle- 
nu opredelili za varianto. Pri tem smo izhajali iz opredelitve skupnosti social- 
nega varstva v 2. členu osnutka zakona. Če se varianta pri 8. členu ne sprej- 
me, potem se mora po našem mnenju spremeniti tudi 2. člen zakona, in sicer 
tako glede vsebine kakor tudi glede pristojnosti te skupnosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naprej, prosim? Tovariš Ku- 
čan ima besedo! 

Milan Kučan: Problematika v zvezi z 8. členom oziroma njegovo 
varianto je pravzaprav problematika, ki jo poznamo že iz dosedanje ureditve. 
Zato je potrebno, da z današnjo razpravo pomagamo predlagatelju. Slednji 
je danes podprl osnovno besedilo 8. člena. Menim, da moramo za izhodišče vze- 
ti ustavno opredelitev, da je nosilec politike za zadovoljevanje interesov in po- 
treb tudi na področju socialnega varstva v celoti, kakor tudi na posameznih 
področjih, delavec oziroma občan v temeljni organizaciji združenega dela in v 
krajevni skupnosti. Tu planira svoje potrebe in interese in seveda tudi za nji- 
hovo realizacijo zagotavlja potrebna sredstva, ki jih združuje z drugimi v ok- 
viru samoupravnih interesnih skupnosti, ki so ustanovljene na posameznih po- 
dročjih socialnega varstva. Predlagam, da se odločimo za osnovno besedilo 
v 8. členu. Za to pa bo potrebno vzeti za osnovo 6. člen in v skladu z njim kori- 
girati 1. in 2. člen. To pa zlasti zato, ker je 6. člen povezan s 5. členom tega 
zakona. 6. člen govori o tem, da se samoupravni sporazumi o temeljih planov 
opredeljujejo na podlagi elementov socialne politike, ki so dogovorjeni v skup- 
nostih socialnega varstva. To je po mojem mnenju načelna opredelitev, ki 
govori o tem, da se v teh skupnostih, ki imajo izrazito koordinativno vlogo, za- 
radi celovitosti socialne politike določajo elementi socialne politike, ki se po- 
tem vgrajujejo v delne socialne politike na posameznih področjih. Ob tej na- 
čelni opredelitvi pa bo, kot že rečeno, potrebno uskladiti tudi prvi in drugi 



člen s 6. členom. Potem bi nam bilo jasnejše, da imajo te skupnosti socialnega 
varstva dve funkciji. Prva je njihova koordinativna in usklajevalna funkcija 
pri določanju skupnih elementov socialne politike, seveda glede na dogovore 
o temeljih družbenega plana oziroma samoupravne sporazume o temeljih pla- 
nov posameznih skupnosti socialnega varstva. Druga pa je v tem, da to pod- 
ročje skupaj kot celota, znotraj sebe, usklađeno nastopa v odnosu do skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, kadar gre za vprašanja, ki so v skupnem interesu 
in o katerih je potrebno odločiti na pretežno oblastni način. Tako bi iz teh 
opredelitev bilo jasnejše, za kakšno naravo skupnosti gre. Mislim, da gre tu za 
ustavno možnost, da delovni ljudje ustanavljajo samoupravne interesne skup- 
nosti prek samoupravnih interesnih skupnosti. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Želi še kdo od članov Odbora razpravlja- 
ti? Tovariš Globačnik ima besedo! 

Jože Globačnik: Prej se nisem izrekel, zakaj se je Odbor za druž- 
benoekonomske odnose opredelil za varianto. Moram reči, da iz zelo praktič- 
nih razlogov. Izhajali smo ravno iz te koordinativne funkcije te interesne 
skupnosti, pri čemer smo seveda računali s tem, da predlagatelj zakona v 10. 
členu opredeljuje, na katerih področjih in za katere cilje naj se opravi v tej 
skupnosti obvezna koordinacija. Med to obvezno koordinacijo seveda štejem 
kot najpomembnejši dokument sporazum o temeljih planov, ki ga seveda spre- 
jema vsaka interesna skupnost samostojno-, vendar pa se njegova vsebina prej 
usklajuje v skupnosti socialnega varstva. Lahko bi našteval še druge razloge, 
ampak to najbrž ni potrebno. Naše izhodišče je, da so ti konkretni interesi, ki 
se v tej skupnosti socialnega varstva tako ali drugače izražajo, odraz poznava- 
nja stanja in sredine, od koder delegati prihajajo. Tako na primer, kadar se v 
sporazumu o temeljih planov dogovarjamo za enotne programe na teh pod- 
ročjih posameznih skupnostih, ki se združujejo v skupnost socialnega varstva, 
potem ima najbrž delegat, ki prihaja v skupnosti socialnega skrbstva iz SIS v 
republiki drugačen odnos do prelivanja sredstev, kot pa tisti, ki bo prihajal v to 
skupnost iz razvite ali manj razvite občine. Znano je, da smo že doslej imeli 
mnogo nasprotovanja in razhajanja glede obsega solidarnostnega prelivanja, 
ko gre za enotne programe. Seveda ne mislim, da je slabo, če do takih nespora- 
zumov prihaja, gre le za to, da jih razrešimo na demokratičen način. Ko smo 
se izrekli za varianto, smo hoteli zagotoviti zlasti to, da bi bili delegati sez- 
nanjeni z vsemi možnimi problemi, ki se pojavljajo, tako z vidika interesov 
občine kot tudi z vidika interesov posamezne interesne skupnosti. 

Moram reči, da je tudi pri nas bil prisoten pomislek, da organiziranost te 
skupnosti postaja zelo zapletena in da je pravzaprav vprašljivo, koliko bi ta 
institut bilo moč do kraja izpeljati. Kolikor bi sama organiziranost pomenila 
poseben problem, pa menim, da bodo pri njegovem reševanju morali sodelo- 
vati zlasti predstavniki skupnosti socialnega varstva. 

Predsednica Tina Tomi je : Naprej, prosim! Ce ne bo nihče več raz- 
pravljal o osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva, zaključujem raz- 
pravo o tem zakonu. 

Prehajamo na 6. t o č ko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
socialnem skrbstvu. 
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Osnutek zakona je pripravil Izvršni svet. Osnutek smo prejeli. Osnutek 
sta obravnavala Odbora za družbenopolitični sistem, in Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose našega zbora ter Komisija za pravosodje in Zakonodajno-prav- 
na komisija. Vsa poročila smo prejeli. 

Predstavnik predlagatelja za ta zakon je dr. Komadina, ki ga prosim za 
uvod. 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati Osnutek zakona o socialnem skrbstvu temelji na izhodiščih, ki jih 
je vseboval predlog za izdajo zakona o socialnem skrbstvu, ki so ga zbori Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavali in sprejeli na sejah dne 27. februarja 1979. Te- 
meljno izhodišče pri pripravi predloženega osnutka je bilo zagotoviti mož- 
nosti za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov na področju social- 
nega skrbstva, torej postaviti okvir za urejanje medsebojnih odnosov pri ures- 
ničevanju dejavnosti socialnega skrbstva, tako v samih organizacijah združe- 
nega dela kot v krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih. 
Osnutek zakona o socialnem skrbstvu, v skladu s pripombami iz razprave, kon- 
kretneje ureja odnose med uporabniki in izvajalci socialnoskrbstvenih stori- 
tev, določa načela za organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti social- 
nega skrbstva in za samoupravno organiziranost izvajalcev teh storitev. 

Osnutek vsebuje tudi določbe o dejavnosti in načinu uresničevanja poseb- 
nega družbenega pomena in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovni de- 
lavci, ki delajo na področju socialnega skrbstva. Storitve, opravila in ukrepi 
socialnega skrbstva so raznovrstni in namenjeni vsem občanom, vendar je bilo 
treba upoštevati, da so nekatere motnje in težave pogostejše, zato je potrebno 
posebej podpirati tiste aktivnosti, ki te težave in motnje preprečujejo ali od- 
pravljajo. Temu ustrezno se spreminjata tudi vsebina in način dela na pod- 
ročju socialnega skrbstva, tako da so v ospredju vedno bolj preventivne in 
svetovalne oblike dela, kot na primer pomoč pri urejanju odnosov med zakon- 
cema v družini itd. Med drugimi oblikami pomoči pa poudarjamo predvsem 
tiste, ki spodbujajo prejemnike k lastni aktivnosti. 

Iz dosedanje razprave in pripomb delovnih teles Skupščine SR Slovenije 
izhaja, da bo predlagani osnutek potrebno uskladiti še z nekaterimi določbami 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ter rešitvami, ki jih naka- 
zuje osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenega plana v 
SR Sloveniji. 

Predsednica Tina Tomlje: Poročevalci Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose, Odbora za družbenopolitični sistem in komisij, ali boste dopolnili 
svoja poročila? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o 
družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva. 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Komadina. Prosim! 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva temelji na rešitvah, ki so bile predlagane v predlogu za izdajo 
zakona. Upoštevana so tudi mnenja, stališča, priporočila ter predlogi, izraženi 
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ob razpravi o predlogu za izdajo zakona v delovnih telesih Skupščine ter na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predvideno je, da bosta področja družbenega varstva otrok še vnaprej 
urejala, tako kot doslej, dva ločena zakona. V skladu s tem je predlagatelj pri- 
pravil ločeno osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnosti otroš- 
kega varstva ter osnutek zakona o predšolski vzgoji in varstvu otrok, ki pa 
skupaj tvorita vsebinsko celoto. 

Z družbenim varstvom otrok zagotavljamo pogoje za socialno varnost ma- 
tere in otroka ter za zaščito standarda novorojenca, podaljšani porodniški do- 
pust za otrokovo rast in razvoj v prvem letu življenja, podaljšani porodniški 
dopust za matere z več hkrati rojenimi otroki in matere s težje prizadetimi 
otroki. 

Z otroškimi dodatki delavci solidarno zagotavljajo družbeno pomoč vsem 
otrokom, ki jih družina ne more zagotavljati v zadostni meri. Najpomembnejša 
prvina družbenega varstva otrok pa je vsekakor vzgojno-varstvena dejavnost 
za predšolske otroke, ki jo ločeno ureja poseben, prej omenjeni zakon. 

Predšolska vzgoja in varstvo otrok predvsem predstavljata tudi pomemben 
del enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in se naj navezuje- 
ta, hkrati pa imata tudi svojo posebnost. Gre za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok v vzgojno-varstvenih organizacijah, zaradi česar je primerno, da se 
ureja v posebnem zakonu. 

Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva pa ureja ostala vprašanja družbenega varstva otrok, ki se nanašajo na 
vse otroke, in sicer od rojstva pa vse, dokler imajo priznan status otroka. 

Z osnutkom zakona so določene naslednje družbeno zagotovljene oblike 
varstva otrok: pomoč za opremo novorojenca, otroški dodatek, in sicer za vse 
otroke, katerih družine ne dosegajo dogovorjenega dohodka na družinskega 
člana, ne glede na to, ali so to otroci zaposlenih staršev, kmetov ali pa otroci 
staršev, ki nimajo nobenih virov dohodka. Podaljšani porodniški dopust za 
vse matere delavke v združenem delu ter daljši podaljšani porodniški dopust 
sta določena z zakonom o delovnih razmerjih in ju ni potrebno posebej ureja- 
ti s tem zakonom. 

Osnutek zakona ureja delo in organizacijo skupnosti otroškega varstva, v 
katere se združujejo delavci in drugi delovni ljudje in občani z namenom, da 
bi zadovoljili svoje osebne in skupne potrebe in interese ter usklajevali delo 
na področju otroškega varstva, tako da bi zagotovili enake možnosti za skladen 
duševen, oseben in telesni razvoj otrok, pa tudi prispevali k produktivnejšemu 
delu staršev v združenem delu. 

Pomembna novost, ki jo prinaša osnutek, je, da se v skupnosti otroškega 
varstva kot izvajalci vključujejo tudi delegati društev in družbenih organiza- 
cij, kadar z izvrševanjem svojih programov zadovoljujejo potrebe in interese 
uporabnikov po vzgojno-varstvenih dejavnostih in pridobivajo sredstva za 
uresničevanje teh programov s svobodno menjavo dela z uporabniki. 

Dosedanje razprave so opozorile, da je potrebno jasneje opredeliti vsebi- 
no družbenoekonomskih odnosov, ki se bodo uresničevali v enoti skupnosti 
otroškega varstva, kakor tudi druge elemente svobodne menjave dela. 

Predsednica Tina Tomlje: Poročevalci obeh odborov in obeh komisij, 
ali želite besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Tovarišica 
Teodora Krpan ima besedo! 
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Teodora Krpan: Slovenski sindikati so posebej zainteresirani za 
razvoj družbene skrbi za otroke, prek katere naj bi zagotavljali celovito var- 
stvo vsem otrokom. Tej problematiki se v okviru sindikalne dejavnosti posveča 
velika pozornost. Zavzemamo se, da bi bila solidarnostna sredstva, namenjena 
za dosego enakopravnega položaja vseh otrok, tako porazdeljena, da bi zago- 
tavljala del vzgoje ter družbeno skrb, ki jo v danem trenutku zmoremo, vsa- 
kemu otroku. S tem bi zagotovili tudi skladnejši razvoj vzgojno-varstvenih 
zmogljivosti ter zmanjšali razlike med otroki iz bolj ali manj razvitih ob- 
močij. 

Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega var- 
stva predstavlja s sedanjo vsebino dober korak naprej, glede na predlog za 
izdajo zakona. Jasneje opredeljuje vlogo samoupravnih interesnih skupnosti, 
saj njihovo dobro delovanje zagotavlja hitrejše in boljše reševanje družbene 
skrbi za otroka ter hitrejše uresničevanje potreb delavcev po vzgoji in varstvu 
njihovih otrok. Predloženi osnutek skuša nakazati zagotavljanje vseh oblik 
družbene skrbi za otroka od časa pred rojstvom pa do tedaj, ko je sam sposo- 
ben skrbeti zase. Pomoč otrokom tako ni pogojena s starostjo, pač pa je pogo- 
jena z njegovimi naravnimi prirojenimi zmožnostmi. 

Večkrat je bilo v razpravah izpostavljeno vprašanje, ali ne bi odločanje 
o delitvi denarnih pomoči otrokom prenesli na občinske skupnosti otroškega 
varstva in bi se v zvezi skupnosti dogovarjali le za enotne kriterije delitve ter 
za solidarnostno pokrivanje posameznih programov. Jasneje bi bilo potrebno 
opredeliti položaj društev, ki se pojavljajo kot izvajalci nekaterih dejavnosti 
otroškega varstva, ter njihovo vključevanje v svobodno menjavo dela. 

Tudi v tem zakonu so položaj, funkcija in vloga enot otroškega varstva 
nedorečeni. Potrebno jo je jasneje opredeliti in doreči. Naj neposredne j še oblike 
menjave dela so možne najbolj na področju otroškega varstva, zato naj bodo 
oblike in metoda tega dogovarjanja jasno opredeljene. Proučiti bi bilo potreb- 
no, za uresničevanje katerih programov naj se ustanavljajo enote ter kateri 
organ upravljanja bi deloval za uspešno uresničevanje take menjave dela. 

Ne nazadnje bi se morali opredeliti glede določbe 22. člena tega zakona, 
ki predvideva, da se enote vpisujejo v sodni register. Zakaj take določbe ni v 
ostalih zakonih, ki urejajo organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti? 

Predloženi osnutek bo potrebno dopolniti tudi z nekaterimi rešitvami, ki 
so že sprejete v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela, oziroma ki 
še bodo sprejete v bodočem zakonu o družbenem planiranju. Jasno opredelje- 
ni družbenoekonomski odnosi bodo zagotavljali poleg ustavnosti in zakoni- 
tosti tudi ustrezno družbeno skrb za otroke, za katero smo vsi delovni ljudje 
in občani osebno in neposredno zainteresirani. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Ce ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo o osnutku zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih 
otroškega varstva. 

Prehajamo na 8, t o č k o dnevnega reda, na osnutek zakona o te- 
lesnokulturnih skupnostih, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Obravnavala sta ga oba odbora našega zbora, Komisija za pravosodje in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. 
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Predstavnik predlagatelja je tovarišica Majda Poljanšek, predsednica Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, ki ima uvodno besedo. Prosim 
tovarišica Majda Poljanšek! 

Majda Poljanšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih je predlagatelj zasnoval 
tako da se tudi skupnosti za telesno kulturo oblikujejo skladno z zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela tako, da so kot izvajalci telesnokul- 
turne dejavnosti poleg delavcev na tem področju opredeljeni zlasti delovni 
ljudje in občani, ki organizirani v telesnokulturnih organizacijah z amaterskim 
delom zadovoljujejo osebne in skupne potrebe in interese po telesni kulturi m 
izvajajo telesnokulturno dejavnost. 

Osnutek zakona konkretizira svobodno menjavo dela na področju telesne 
kulture in določa obvezno vsebino samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
občinskih telesnokulturnih skupnosti in Telesnokulturne skupnosti Slovenije. 
Pri tem je osnutek upošteval tudi predvidene možnosti, da se v Telesnokultur- 
ni skupnosti Slovenije in po njej v bodoče uresničujejo tudi nekatere naloge, 
ki so se v tem planskem obdobju še zagotavljale s proračunom. 

Glede na poseben pomen, ki jih imajo za celotno telesnokulturno dejav- 
nost telesnokulturni objekti in naprave, osnutek predvideva nekatere posebne 
ukrepe za uveljavljanje dogovarjanja in sporazumevanja o vzdrževanju m 
uporabi le-teh. 

Osnutek zakona razvija funkcijo občinske telesnokulturne skupnosti kot 
temeljnega nosilca sporazumevanja in dogovarjanja o uresničevanju telesno- 
kulturnih interesov. Glede na to, da se pomembni pogoji za uresničevanja teh 
interesov zagotavljajo tudi v drugih samoupravnih interesnih skupnostih — 
na področju izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva itd. — osnutek zako- 
na predvideva obvezno sodelovanje telesnokulturnih skupnosti s temi skup- 
nostmi zaradi usklajevanja dela in dogovarjanja o skupnih nalogah m njiho- 
vem uresničevanju. 

Da bi omogočili neposredno prisotnost vseh organiziranih interesov na pod- 
ročju telesne kulture, osnutek zakona predvideva, da v zboru izvajalcev Tele- 
snokulturne skupnosti Slovenije poleg delegatov ustreznih zborov občinskih 
telesnokulturnih skupnosti sodelujejo tudi delegati republiških strokovnih or- 
ganizacij in zvez, ki jih ti delegirajo prek zvez telesnokulturnih organizacij 
Slovenije. Taka ureditev naj bi omogočila, da bi se v oblikovanje celovite te- 
lesnokulturne politike vključila vsa področja telesne kulture in imela mož- 
nost predstaviti svoja stališča, oblikovana v okviru svoje strokovne oziroma 
posebne interesne organiziranosti. Tako bi Telesnokulturna skupnost Slovenije 
lahko postala mesto za dogovarjanje o politiki uresničevanja celovitih telesno- 
kulturnih interesov, hkrati pa tudi nosilec dogovarjanja z drugimi socialistič- 
nimi republikami in avtonomnima pokrajinama o skupnem povezovanju in iz- 
vajanju tistih nalog, ki imajo pomen za Jugoslavijo kot celoto in urejanje od- 
nosov v mednarodni športni dejavnosti. 

Iz dosedanjih razprav sledi zahteva, da bomo morali pri oblikovanju pred- 
loga zakona o telesnokulturnih skupnostih zlasti dodelati oblikovanje enot in 
dopolniti določbe, ki urejajo načine odločanja v skupščinskih telesnokulturnih 
skupnostih. 
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Predsednica Tina Tomlje : Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati 
o tem zakonu? Tovariš Zoran Polič ima besedo! 

Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! Zdi se mi, da obstajajo pri vseh 
samoupravnih interesnih skupnostih, katerih organiziranost in delovanje danes 
obravnavamo, nekateri istovrstni problemi. Odločil sem se, da o teh problemih 
spregovorim pri obravnavi osnutka zakona o telesnokulturnih skupnostih. Pro- 
sim, da sprejmete načelne pripombe k temu zakonu, tudi kot pripombe k osta- 
lim zakonom, ki urejajo organiziranost in delovanje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti. 

Kot izhodišče za današnjo razpravo sem si vzel določbo 1. člena osnutka 
zakona, v povezavi z 2. členom oziroma z opredelitvijo, da je dejavnost telesne 
kulture in telesnokulturnih skupnosti dejavnost posebnega družbenega po- 
mena. 

Za razliko od ostalih danes obravnavanih osnutkov zakonov, ki urejajo 
organiziranost in delovanje samoupravnih interesnih skupnosti, lahko za os- 
nutek zakona o telesnokulturnih skupnostih rečemo, da je razprava o njem v 
okviru SZDL bila široka. Poleg tega je to tudi področje, ki je že sicer podrob- 
no opredeljeno v ustavi in tudi v različnih dokumentih Zveze komunistov. Za- 
to mislim, da se bomo do tega osnutka zakona danes lažje kritično opredelje- 
vali. 

Predvsem moram poudariti, da zakona ne sprejemamo zgolj zaradi formal- 
nega usklajevanja z novim sistemom družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju. Zakon tudi ne sme biti propagandistični akt, ki naj samo potrdi neke 
splošne parole na določenem področju. Će je potreben, mora po mojem mnenju 
jasno, vsem razumljivo določati tisto neposredno aktivnost, ki jo želimo ali 
celo moramo čim enotneje usmerjati, da bi bil skupni uspeh večji; tudi to 
usmerjanje mora v bistvu prehajati iz usklajevanja različnih mnenj v enotno 
obveznost. Zakon mora zato opredeliti vse tisto, kar naj bo enotno urejeno. Po- 
sreduje naj le tam, kjer dogovarjanje samo po sebi ni dovolj. Zakon mora biti 
še posebno natančen tam, kjer mora določati elemente, ki bistveno vplivajo 
na urejevanje področja; ne sme pa dajati kakršnekoli pravice nekomu, ki 
takih pravic po ustavi in naših zakonih ne more imeti. 

Mislim, da je, kar se tega tiče, funkcija samoupravnih interesnih skupnosti 
povsem jasna. V njih oziroma prek njih naj se uveljavlja dogovor uporabnikov 
in izvajalcev. Kakršnokoli upravno razpolaganje s sredstvi pa po mojem mne- 
nju ne bi bilo sprejemljivo. Z drugimi besedami, samoupravna interesna skup- 
nost mora biti mehanizem, s pomočjo katerega se uporabniki in izvajalci de- 
javnosti sporazumevajo o izvajanju nalog te dejavnosti, pri tem pa niso nika- 
kršni gospodarji te dejavnosti niti razpolagalci s sredstvi, namenjenimi za to 
dejavnost. Ob taki ugotovitvi pa bi rad opozoril na tri načelna vprašanja. 

Prvo vprašanje je, kje se odvija osnovna dejavnost — tu sedaj predvsem 
mislim na telesno kulturo, četudi velja prav isto za nekatera druga področja 
— in kdo vse naj sodeluje v skupščinah teh skupnosti. Ob tem se pojavlja tudi 
vprašanje glede položaja strokovno-izvršilnih organov. 

Pri določanju mesta, kjer se odvija osnovna dejavnost, moramo izhajati 
iz opredelitve, ki je dana že v 73. členu ustave SR Slovenije. Slednji določa, 
da je to krajevna skupnost. Tako je izhodišče tudi zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, zakaj osnu- 
tek zakona o telesnokulturnih skupnostih o tem molči. Dovolite mi, da ob tej 
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priložnosti omenim tudi tovariša Kardelja. V svojem delu Svobodno združeno 
delo pravi: »V praksi obstaja potreba, da se v samoupravni interesni skupnosti 
organizirajo tudi temeljne skupnosti, ki bodo osnovni nosilci dejavnosti teh 
skupnosti.« Možna sta dva tipa temeljnih skupnosti. Ene so organizirane 
na funkcionalnem, druge pa na teritorialnem principu. Res je, da temeljne in- 
teresne skupnosti in enote niso posebna oblika organiziranja in interesnega 
povezovanja, kot pravi tudi eden od naših odborov; so pa sestavni del inte- 
resnega organiziranja. 

Tovarišice in tovariši! Zdi se mi, da smo zakonu o telesnokulturnih skup- 
nostih, s tem ko v njem nismo opredelili položaja in vloge krajevne skup- 
nosti na področju telesne kulture, odvzeli njegovo udarno moč. Ob tem pa 
opozarjam, da je predlog za izdajo tega zakona izrecno določil kot mesto ne- 
posredne svobodne menjave dela tudi krajevno skupnost. 

Drugo vprašanje, na katerega bi rad opozoril, je vprašanje sodelovanja 
različnih družbenih faktorjev v vseh teh samoupravnih interesnih skupnostih, 
zlasti če pravimo, da je dejavnost teh skupnosti dejavnost posebnega druž- 
benega pomena. Na ta problem je opozorila že tovarišica Krpanova ob obrav- 
navi osnutka zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega var- 
stva. Tudi Tovariš Kardelj je opozarjal, da morajo v samoupravnih interesnih 
skupnostih na primeren način sodelovati kot enakopraven faktor z ostalimi 
tudi družbenopolitične skupnosti, sindikati in drugi zainteresirani družbeni 
faktorji. S svojo prisotnostjo in vplivom bodo slednji vnašali širše poglede in 
višjo kvaliteto v delo in odločanje samoupravnih interesnih skupnosti. Zato je 
potrebno vlogo družbenopolitičnih, znanstvenih in drugih organizacij pri de- 
lovanju samoupravnih interesnih skupnosti, ki imajo poseben družbeni pomen, 
še posebej razčleniti. 

Vprašljivo je, ali lahko prepuščamo odločitev o tem, kateri od navedenih 
družbenih faktorjev bo sodeloval, le samoupravnemu sporazumu oziroma ka- 
kšnemu drugemu aktu. Dovolite mi, da ob obravnavi tega vprašanja posebej 
opozorim na 31. člen osnutka zakona o telesnokulturnih skupnostih. Varianta 
k drugemu odstavku tega člena je nesprejemljiva. Njeno sprejetje bi pomenilo 
to, da bi Zveza telesnokulturnih organizacij v zboru izvajalcev skupščine Te- 
lesnokulturne skupnosti Slovenije postala ne enakopraven temveč odločilen 
činitelj kar pa v bistvu pomeni uvajanje samostojnega mehanizma odločanja 
izven sfere dogovarjanja in sporazumevanja. Zdi pa se mi, da tudi osnovno 
besedlo drugega odstavka 31. člena osnutka tega zakona ni primerno. Slednji 
— med drugim — določa, da se republiške strokovne organizacije prek Zveze 
telesnokulturnih organizacij vključujejo v delovanje Telesnokulturnih skup- 
nosti Slovenije. Mislim, da je osnovni faktor vodenja politike organizacij za 
telesno kulturo zveza organizacij za telesno kulturo, tako v občini kot v re- 
publiki. V interesni skupnosti mora zato ona imeti svoje predstavništvo. 

Kot 3. načelno vprašanje — torej ne velja samo za osnutek zakona o te- 
lesnokulturnih skupnostih, bi izpostavil vprašanje položaja in vloge strokov- 
no-izvršilnih organov in teles v samoupravnih interesnih skupnostih. Doseda- 
nja praksa je pokazala, da bi bilo potrebno njihov položaj in vlogo opredeliti 
že v zakonu, zlasti glede na dejansko moč teh organov. Od danes'obravnavanih 
zakonov, ki urejajo organiziranost in delovanje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti, le nekateri vsebujejo tudi določbe o 
teh organih. To so osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih (65. člen), osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva (15. člen) 
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in osnutek zakona o socialnem skrbstvu (32. člen). Ne vem, če se strinjate z 
mano, vendar se mi zdi, da so strokovno-izvršilni organi in telesa postala po- 
nekod celo odločujoči faktor v samoupravni interesni skupnosti. Zato moramo 
biti zelo previdni in precizni, da ne bi zaradi premalo točno opredeljenega po- 
ložaja in vloge teh organov tudi same samoupravne interesne skupnosti izgu- 
bile svoj karakter. Zato se mi zdi, da je boljše, če že v zakonu rečemo, da ne 
more nihče prevzeti nase kompetence, pravic in obveznosti skupščine samou- 
pravne interesne skupnosti. Tako Se bomo lahko izognili situaciji, da ti organi 
— kar se danes sicer često dogaja — dostikrat samostojno odločajo celo o raz- 
deljevanju sredstev. 

Tovarišice in tovariši! Na koncu bi rad izpostavil še eno pomembno načel- 
no vprašanje ■— to je vprašanje povečevanja administrativnih delavcev v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. To vprašanje se mi zdi še najbolj pereče 
pri telesnokulturnih skupnostih. V okviru le-teh se kot administrativni delavci 
zaposlujejo celo trenerji, ker tako pridejo do boljših osebnih dohodkov. Me- 
nim, da večanje administracije pri telesnokulturnih skupnostih ni sprejemljivo, 
saj lahko ta opravila opravljajo službe ustreznih strokovnih zvez. 

Dovolite še nekaj konkretnih pripomb k osnutku zakona o telesnokultur- 
nih skupnostih: 

V 3. členu osnutek zakona opredeljuje, kaj so to telesnokulturne organi- 
zacije. Mislim, da je to sicer že samo po sebi razumljivo in zato tu ni potrebna 
ta opredelitev. Ce pa že vztrajamo pri zakonski opredelitvi, potem se mi 
zdi, da je predlagana opredelitev nesprejemljiva. Za njo izločamo iz vseh 
pravic v telesnokulturnih organizacijah vse tiste strokovne delavce, zdravnike, 
trenerje, psihologe, ki bodo v bodoče morali delati na tem področju v telesno- 
kulturnih organizacijah, saj pravimo, da se lahko združujejo samo tisti, ki z 
amaterskim delom opravljajo in zadovoljujejo svoje osebne potrebe. To velja 
za tiste, ki so deležni telesne kulture, ne pa za izvajalce, ki so prav tako enako- 
pravni člani telesnokulturnih organizacij. Zato se mi zdi, da je treba črtati 
v 2. in '3. členu pogoj amaterskega dela. Lahko pa se doda nov tretji odstavek, 
ki naj določa, da se vključujejo delovni ljudje in občani v telesnokulturne or- 
ganizacije na amaterski podlagi, strokovni delavci, ki se vključujejo v te orga- 
nizacije, pa delujejo ali izvršujejo svoje naloge v smislu zakona o združenem 
delu na podlagi tega zakona in drugih predpisov. 

V 7. členu govorimo o predmetu svobodne menjave dela. Nisem prepričan 
da je predmet svobodne menjave dela program telesnokulturnih storitev, kajti 
svobodna menjava dela obstaja med dvema, med uporabnikom in izvajalcem. 
Izvajalci nudijo program, uporabniki pa morajo nuditi sredstva in pogoje za 
delo, ki se pa izražajo v skupnem programu, tako da je treba ta člen v prvem 
odstavku po mojem mnenju nekoliko razširiti. 

Glede na to, da v 8. členu osnutka govorimo, da določajo uporabniki in iz- 
vajalci osnove in merila za ugotavljanje cene storitev, je potrebno to upošte- 
vati tudi v uvodnem stavku 9. člena. 

Neustrezna se mi zdi tudi 4. alinea 9. člena osnutka tega zakona. Zdi se mi, 
da je jasneje, če bi rekli, da med osnovami in merili za določanje in opravlja- 
nje programa storitev štejemo tudi sredstva, s katerimi se — če je to v samo- 
upravnem sporazumu ali družbenemu dogovoru določeno — amaterskim de- 
davcem izvajalca nadomešča osebni dohodek oziroma dajejo občasne nagrade. 

V dO. členu bi biLo treba kot podlago za izdelavo standardov in normati- 
vov vključiti — poleg zakona — družbeni dogovor. Pri pripravi standardov 



18. seja 511 

in normativov morajo namreč sodelovati ne samo dejavniki s področja telesne 
kulture, temveč tudi širši iz ostalih interesnih skupnosti, pa tudi arhitekti in 
drugi. 

V 15. členu opozarjam na zadnjo alineo. Če govorimo o tem, da se v občin- 
skih telesnokulturnih skupnostih-dogovarjajo o večjih prireditvah, se mi zdi, 
da se vmešavamo v pravice tistih, ki naj odločajo o teh večjih prireditvah, če 
pravimo, da smejo sredstva biti samo v določenem razmerju. Mislim, da je to 
stvar konkretne opredelitve in zagotovitve sredstev. 

Na koncu mi dovolite če pripombo o pravicah uporabnikov in izva- 
jalcev v republiški telesnokulturni skupnosti. Zdi se mi, da kot eden najpo- 
membnejših faktorjev pri vzgoji kadrov, ki naj delujejo na tem področju, Vi- 
soka šola za telesno kulturo ne more biti izven tega področja. Zdi se mi, da 
morajo uporabniki in izvajalci v republiški telesnokulturni skupnosti tudi 
razpravljati o usmerjenosti izobraževanja kadrov, ki naj na tem področju de- 
lujejo. Zato morajo imeti pravico razpravljati tudi o Visoki šoli. Zakon je po- 
trebno dopolniti tudi v tem smislu. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Ima delovna sku- 
pina kakšen predlog, zlasti glede 31. člena osnutka zakona o telesnokulturnih 
skupnostih? 

Ce ne želi nihče več razpravljati, odrejam 30 minut odmora. V tem času 
upam, da bo delovna skupina končala delo. Tovariše delegate bi opozorila, da 
ne zapuščate seje, da bi sejo danes lahko zaključili. V nasprotnem primeru 
bomo morali sejo nadaljevati jutri. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.05 uri in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši in tovarišice! Skupina priprav- 
lja korigirane sklepe. Prehajamo h glasovanju o sklepih k osnutkom zakonov 
iz točke od 3 do 8. Prosim poročevalca skupine tovariša Jožeta Marolta, da po- 
roča! 

Jože Marolt: Tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina, ki je spremljala razpravo, je svoje delo opravila v dveh delih: 

prvič glede na skupne pripombe k osnutku zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih na področju družbenih dejavnosti in drugič konkretno k posamez- 
nemu osnutku zakona iz tega paketa šestih osnutkov zakonov. Skupina pred- 
laga, da ta zbor sprejme v enotnem sklepu skupne pripombe k osnutkom za- 
konov o samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavno- 
sti v obliki, v kateri vam je bil predložen oziroma vam je bil danes razdeljen 
na klopi, in sicer iz naslednjih razlogov: 

Tako iz uvodnih obrazložitev predlagatelja predvsem pa iz same razprave 
izhaja, da so v teh štirih točkah zapopadene tiste ključne pripombe, ki so skup- 
ne vsem osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na podro- 
čju družbenih dejavnosti. 

Naj samo na kratko ponovim, da v 1. točki govorimo o temeljnih skupno- 
stih in enotah, kar je v vseh osnutkih zakonov posebno vprašanje, pri čemer je 
rešitve temeljne skupnosti in enote treba iskati v že sprejetem zakonu o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela, ki je v tem pogledu relativno zelo re- 



512 Družbenopolitični zbor 

striktiven in jasno opredeljuje, kje in kdaj se ustanavljajo enote in temeljne 
skupnosti. 

V 2. točki govorimo o tem, da je treba proučiti na vseh področjih tiste do- 
ločbe, ki opredeljujejo vire sredstev za posamezne družbene dejavnosti, zlasti 
glede na njihov položaj v družbeni reprodukciji. Menim, da ta pripomba velja 
za vse družbene dejavnosti. V 3. točki, ki govori o uveljavljanju posebnih so- 
dišč združenega dela, naj bi se v zadnjem stavku te točke, v kateri navajamo, 
da se je treba pri ureditvi postopkov za uveljavljanje in varstvo pravic v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih izogibati povečanju števila instanc, dodalo 
besedilo: »izogibati nepotrebnem povečanju števila instanc«. 

O 4. točki ki govori o opredelitvi strokovnih služb v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, predvsem zaradi njihove večje racionalnosti, ni bilo v raz- 
pravi nobene pripombe. Zato, kot že rečeno, predlagam, tovarišica predsednica, 
da se zbor izreče o tej dopolnitvi. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste predlog dopolnitve skupnih pri- 
pomb, ki se nanašajo na osnutke zakonov, ki urejajo samoupravne interesne 
skupnosti. 2eli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, prosim 
delegate, da se z glasovanjem opredelijo do skupnih pripomb. Dajem na glaso- 
vanje predlog skupnih pripomb k osnutku o samoupravnih interesnih skupno- 
sti na področju družbenih dejavnosti z dopolnitvijo. 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 skupne pripombe. Prosim tova- 
riša Marolta, če poroča dalje. 

Jože Marolt: Glede osnutka zakona o izobraževalnih skupnostih sku- 
pina predlaga na podlagi predlogov, danih v razpravi, predvsem tovariša Vin- 
diša in tovarišice Krpanove, da zbor sprejme takle sklep: 

V predlog zakona o izobraževalnih skupnostih naj predlagatelj pri samo- 
upravni organiziranosti in pri določitvi družbenoekonomskih razmerij vgradi 
takšno rešitev, ki bo v okviru občinskih izobraževalnih skupnosti zagotovila 
delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnim ljudem in 
občanom v krajevnih skupnostih uveljavljanje pravic in odgovornosti za splo- 
šne potrebe tudi na področju usmerjenega izobraževanja. Le-to namreč skupaj 
z osnovnošolskim izobraževanjem tvori enoten izobraževalni sistem, znotraj 
katerega se oblikuje enotna izobraževalna politika. 

Poleg tega menim, da bi se morali v zboru opredeliti, da predlagatelj za- 
kona upošteva tudi vse konkretne predloge in pripombe, ki so dane v poroči- 
lih skupščinskih delovnih teles oziroma obeh odborov zbora in v poročilih 
komisij Skupščine SR Slovenije. 

To je predlog skupine delegatov. 

Predsednica Tina Tomlje: Kot ste slišali, je tovariš Marolt prebral 
glavno vsebinsko pripombo k osnutku zakona o izobraževalnih skupnostih. 
Poleg tega imamo tudi sklep, ki nalaga izdelavo predloga zakona, in sklep, 
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri izdelavi predlogov zakona upo- 
števa mnenja, ki so bila izražena v skupščinskih delovnih telesih in v razpravi. 
Želi kdo razpravljati o vsebini predlaganega sklepa? Prosim. Besedo ima to- 
variš Vili Vindiš. 
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Vili Vindiš': Predlagam, da bi zbor spejel kot stališče, da bi bilo 
treba zagotoviti v enotni delegaciji izvajalcev tudi delegate študentov in učen- 
cev pri oblikovanju vseh dejavnosti izobraževalne skupnosti. Utemeljitve sem 
dal že prej. Ne vem, zakaj tega zbor ne bi mogel sprejeti kot stališče. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Sli- 
šali ste predlog tovariša Vindiša. Besedo ima tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Naj opozorim, da to v bistvu ureja zakon o volitvah 
in delegiranju delegacij. Menim, da ni potrebno, da v posameznem izmed teh 
zakonov status posameznega dela delegacij znova urejamo. V zakonu je ure- 
jeno, da v delegaciji študentje sodelujejo s tretjino svojih delegatov. Menim, 
da je v zvezi s tem nepotrebno ponavljanje. To bi bilo tudi v neskladju z reso- 
lucijo o temeljih zakonodajne politike republike. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Emil Šuštar! 

Emil Šuštar: Glede na pripombe tovariša Vindiša bi opozoril le na 
to, da je Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem v svojem poročilu 
zboru k osnutku tega zakona uvodoma predlagal v bistvu smiselno to, kar terja 
tovariš Vindiš. Menim, da je ta pripomba tovariša Vindiša že upoštevana v po- 
ročilu tega odbora. Kot sem razumel tovariša Marolta, naj bi sestavni del skle- 
pov in priporočil tega zbora bila tudi poročila vseh skupščinskih delovnih teles 
in obeh odborov tega zbora. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali želi še kdo govoriti na isto temo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: V delovni skupini smo izhajali iz dveh iztočnic. Ena je 
ta, da je to vprašanje že zapopadeno v poročilu Odbora tega zbora za druž- 
benopolitični sistem, druga je pa v tem, kot je tovariš Gošnik že pojasnil, da 
je to vprašanje urejeno v volilnem zakonu. Tako menim, da kljub temu, da 
smo o tem sedaj razpravljali, ne bi kazalo tega v sklepu zbora še posebej 
poudariti. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali želi še kdo razpravljati? (Da.) Be- 
sedo ima tovarišica Majda Poljanšek! 

Majda Poljanšek: Če dovolite, bi le pojasnila, zakaj smo v 42. 
členu v zvezi z delegiranjem delegatov vzgojno-izobraževalnih organizacij v 
zbore izvajalcev določili, da je treba zagotoviti ustrezno zastopanost učencev 
oziroma študentov. Izhajali smo iz tega, da zakon o volitvah predvideva glede 
volilne pravice študentov in glede njihove pravice sodelovanja v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, da je to treba urejati v posebnem zakonu. Menili 
smo tudi, da je dovolj, da zagotovimo afirmiranje učenca in študenta kot su- 
bjekta vzgoje in pa kot soodgovornega za uresničevanje programov. Vprašu- 
jem pa tovariše, ki so predlagali, da bi bilo treba to še bolj natančno opre- 
deliti, če bi bilo zadosti, da dodamo v 42. členu, da so študenti in učenci tudi 
delegati, ne le v zboru izvajalcev občinske oziroma posebne izobraževalne 
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skupnosti, ampak da se njihova delegatska funkcija uresničuje v vseh organih 
te skupnosti. 

Nadaljnje podrobnejše določbe pa bi kljub vsemu urejali statuti in drugi 
samoupravni splošni akti. 

Predsednica Tina Tomlje: Se kdo želi razpravljati? (Nihče.) Pred- 
lagam zboru, da v zvezi z osnutkom zakona o izobraževalnih skupnostih sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva skupne pripombe k osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih na področjih družbenih dejavnosti, ki so sestavni del tega sklepa. 

4. V predlog zakona o izobraževalnih skupnostih naj predlagatelj pri 
samoupravni organiziranosti in določitvi družbenoekonomskih razmerij vgradi 
takšno rešitev, ki bo v okviru občinskih izobraževalnih skupnosti zagotovila 
delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnim ljudem in 
občanom v krajevnih skupnostih uveljavljanje pravic in odgovornosti za sploš- 
ne potrebe tudi na področju usmerjenega izobraževanja. Le-to namreč skupaj 
z osnovnošolskim izobraževanjem tvori enoten izobraževalni sistem, znotraj 
katerega se oblikuje enotna izobraževalna politika. 

5. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteva tudi predloge, dane v poročilih skupščinskih teles, ter razpravo na 
seji zbora. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Prosim tovariša Marolta, če še naprej poroča. 

Jože Marolt: O osnutku zakona o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih ni bilo nobene razprave in delovna skupina nima nobenih 
dodatnih predlogov ali pripomb. 

Predsednica Tina Tomlje: Glede osnutka zakona o raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva skupne pripombe k osnutku zakonov o samoupravnih interesnih skup- 
nostih na področjih družbenih dejavnosti, ki so sestavni del tega sklepa, in 
predloge, dane v poročilih skupščinskih delovnih teles. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tega sklepa? (Nihče.) Ker 
nihče ne predlaga nobene spremembe, dajem sklep na glasovanje. Kdor je za 
ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? i(INihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Prehajam na sklepanje o osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Prosim, tovariš Marolt, da poročaš! 
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Jože Marolt: Glede tega osnutka zakona je bilo največ razprave 
predvsem o 8. členu oziroma varianti, ki je predložena k 8. členu. Delovna 
skupina je temeljito pretehtala tako obrazložitev, ki jo je predlagatelj osnutka 
zakona dal na današnji seji zbora, predvsem pa vsebino vseh razprav, in se na 
koncu zedinila, da predlaga zboru, da sprejme približno takle sklep: 

1. Pri izdelavi predloga zakona o skupnostih socialnega varstva naj pred- 
lagatelj v uvodni določbi »1. in 2. člena natančneje opredeli usklajevalno 
funkcijo skupnosti, ki je v preostalih členih že pravilno razčlenjena. Menim, da 
gre za izhodišče v 6. členu. Glede na to seveda varianta v 8. členu ni sprejem- 
ljiva oziroma je nepotrebna. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Zeli kdo razpravljati o predlogu delovne 
skupine? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam zboru glede os- 
nutka zakona o skupnostih socialnega varstva naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o skupnosti socialnega varstva se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva skupne pripombe k osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih na področjih družbenih dejavnosti, ki so sestavni del tega sklepa. 

4. Pri izdelavi predloga zakona o skupnostih socialnega varstva naj v 
uvodnih določbah 1. in 2. člena natančneje opredeli usklajevalno funkcijo 
skupnosti, ki je v preostalih členih že pravilno razčlenjena. Glede na to tudi 
varianta k 8. členu ni sprejemljiva. 

5. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteva tudi predloge, dane v poročilih skupščinskih teles ter razpravo na 
seji zbora. 

Ali ima kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog k prebranemu 
sklepu? (Nihče.) 

Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! 
(Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor spejel predlagani sklep z večino glasov. 
Prehajamo na osnutek zakona o socialnem skrbstvu. 
Prosim tovariša Marolta, da poroča! 

Jože Marolt: Glede osnutka zakona o socialnem skrbstvu so se vse 
pripombe nanašale na vsebino 3. točke skupnih stališč zbora, ki jih je zbor 
že sprejel. Zato skupina predlaga, naj zbor ne sprejme nobenih dopolnilnih 
sklepov. 

Predsednica Tina Tomlje: Ker smo razpravo zaključili, predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva skupne pripombe k osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih na področju družbenih dejavnosti, ki so sestavni del tega sklepa, 
ter predloge, dane v poročilih skupščinskih teles. 

Ali predlaga kdo kakšno spremembo k temu sklepu? (Nihče.) 
33» 



516 Družbenopolitični zbor 

Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Prehajam na glasovanje o osnutku zakona o družbenem varstvu otrok in 

o skupnostih otroškega varstva. 
Tovariš Marolt, ali imate kakšno pripombo? (Ne.) 
Ker ni bilo k temu osnutku zakona nobene razprave, predlagam zboru 

naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 

varstva se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva skupne pripombe k osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih na področju družbenih dejavnosti, ki so sestavni del tega sklepa, 
in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles ter razpravo na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tega sklepa? (Nihče.) 
Prosim, da glasujete o predlaganem sklepu! Kdor je za ta sklep, naj prosim 
dvigne roko! '(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ostaja nam še osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih. 
Prosim, tovariš Marolt, da poročaš! 

Jože Marolt: K osnutku zakona o telesnokulturnih skupnostih je 
bilo danih več predlogov. Skupina delegatov je vse te predloge pretehtala in 
meni, da bi kazalo vključiti med sklepe naročilo predlagatelja zakona, da pro- 
uči možnost vključitve Visoke šole za telesno kulturo v samoupravno interes- 
no skupnost na tem področju, seveda ne neposredno na republiški ravni, ampak 
prek občinske samoupravne interesne skupnosti za telesno kulturo. 

V zvezi z drugimi vprašanji pa skupina delegatov meni, da smo se glede 
položaja oziroma vloge izvršnega organa v samoupravni interesni skupnosti 
že opredelili ob sprejemanju zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
in da ti organi ne smejo biti nikakršni centri moči. Zato ne bi kazalo tega 
ponovno poudarjati. 

Glede sodelovanja sindikata in mladine v samoupravnih interesnih skup- 
nostih meni delovna skupina, da je v prvi vrsti, kako svoja stališča in interese 
uveljavljajo v samoupravnih interesnih skupnostih, v pristojnosti teh organi- 
zacij samih in jih tudi same opredeljujejo v svojih statutih, niso pa po že 
sprejetih zakonih v zvezi s tem konstitutiven element posamezne samoupravne 
interesne skupnosti. 

Tretje vprašanje, o katerem se je razpravljalo zelo na široko, je vprašanje, 
ki se nanaša na krajevno skupnost. Delovna skupina delegatov meni, da de- 
lovni ljudje in občani, organizirani v samoupravnih interesnih skupnostih, če 
za to obstajajo interesi in pogoji, lahko ustanavljajo enote oziroma temeljne 
skupnosti, kar pomeni, da tudi v krajevni skupnosti. To pa je vgrajeno v vseh 
osnutkih zakonov oziroma že sprejeto v zakonu o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. To so predlogi delovne skupine. 
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Predsednica Tina Tomlje: Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče razpravljati, predlagam glede osnutka zakona o telesnokulturnih 
skupnostih naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva skupne pripombe k osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih na področju družbenih dejavnosti, ki so sestavni del tega sklepa, 
in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles ter razpravo na seji zbora. 

4. Predlagatelj naj prouči možnost vključitve Visoke šole za telesno kul- 
turo v telesnokulturne skupnosti. 

Zeli kdo razpravljati o predlaganem sklepu? Besedo ima tovariš Zoran 
Polič! 

Zoran Polič: Predlagam, da se zadnji sklep ne bi tako glasil, ker to 
ne bi bilo dobro. Ne gre za vključitev Visoke šole v samoupravno interesno 
skupnost, kajti to bi pomenilo povsem nove odnose v samoupravni interesni 
skupnosti, ampak za to, da so problemi Visoke šole tudi predmet razprav v 
samoupravni interesni skupnosti in da ima samoupravna interesna skupnost 
na podlagi svojih odločitev možnost vplivanja na vzgojo kadrov v visoki šoli, 
kar je pa povsem nekaj drugega, kot pa vključevanje Visoke šole v samouprav- 
no interesno skupnost. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Besedo ima tovariš Milan Kučan! 

Milan Kučan: Naj omenim glede slednjega vprašanja, da se lahko 
po konceptu danes obravnavanega osnutka zakona o izobraževalnih skupnostih 
ustanovi tudi posebna samoupravna izobraževalna interesna skupnost. Najbolj 
bo možno ta predlog ali intencijo tovariša Poliča upoštevati v posebni skup- 
nosti za izobraževanje telesnokulturnih kadrov, v katero bosta neposredno 
vključeni tudi sama telesnokulturna skupnost in šola, in sicer v vse odnose, 
vključno s programiranjem dela in z načrtovanjem politike. 

Predsednica Tina Tomlje: Kaj predlagaš v zvezi s tem? 

Milan Kučan: Predlagam, da se sklep ustrezno preformulira. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali bi mi lahko nekoliko pomagal pri 
oblikovanju besedila tega stavka! 

Milan Kučan: Gre za vključevanje telesnokulturne skupnosti ter za 
ustanavljanje in delo samoupravnih interesnih skupnosti za izobraževanje 
telesnokulturnih kadrov. 

Predsednica Tina Tomlje: Če se sama vključim v razpravo, mislim, 
da je to nova tema. Menim, da nismo povsem dosledni, če ob osnutku zakona 
o telesnokulturnih skupnostih razpravljamo o organiziranju posebnih izobraže- 
valnih skupnosti. Treba je rešiti vprašanje, ali Visoko šolo za telesno kulturo 
kot izvajalca posebej povezujemo v telesnokulturno skupnost ali omogočimo 
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programiranje prek njenega izvajalskega sveta, v katerem so tudi predstavniki 
družbene skupnosti. 

Prosim za razpravo. Kaj menite o tem vprašanju? Ali bomo ostali pri tem, 
da tp predlagamo v sklepu? Prosim, besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Imam predlog. Ce je že za preostale pripombe iz raz- 
prave rečeno, naj jih upošteva predlagatelj, zakaj je treba potem še posebej 
poudariti pripombo o Visoki šoli. V svoji razpravi sem navedel razne druge 
predloge. O teh se ne izrekamo, pač pa to prepuščamo predlagatelju zakona. 
Prav to šolo pa na tak način, ki pa ni v redu, vključujemo v besedilo sklepa. 
Naj se to prouči, kot se bodo proučile ostale pripombe in predlogi iz razpra- 
ve, ki so jih dali odbori za nadaljnjo sestavo ali končno formulacijo predloga 
zakona. V tem sklepu pa se to ne upošteva. 

Predsednica Tina Tomlje: Predlagam tak sklep, kot sem ga pre- 
brala, brez dodatnega stavka, ki se nanaša na Visoko šolo za telesno kulturo. 

Ima še kdo kakšen predlog za dopolnitev ali spremembo sklepa? (Nihče.) 
Ker nima nihče nobenega predloga, predlagam, da glasujete o predlaganem 
sklepu brez navedbe problematike visokošolske organizacije za telesno kul- 
turo. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zakon 
so obravnavali: odbor tega zbora za družbenopolitični sistem in za družbeno- 
ekonomske odnose, Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti in Zako- 
nodaj no-pravna komisija. Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog stališč 
in predlogov tega zbora k osnutku tega zakona. Prejeli ste tudi gradivo Sveta 
za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki se nanašajo na osnutek zakona o osnov- 
ni šoli in osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Vse to gradivo 
ste prejeli šele danes na klopi. 

Predstavnik predlagatelja pri osnutku tega zakona je tovarišica Majda 
Poljanšek, predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in 
članica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki bo imela uvodno besedo. 
Prosim, besedo ima tovarišica Majda Poljanšek! 

Majda Poljanšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V dosedanjih razpravah o preobrazbi vzgoje in izobraževanja je bila 
večkrat poudarjena misel, da ne gre za klasično šolsko reformo, ampak za 
proces družbene preobrazbe, v katerem je treba zagotoviti celovitost preobraz- 
be vzgojno-izobraževalnega sistema. Na podlagi takih izhodišč vključujemo v 
proces preobrazbe vzgoje in izobraževanja tudi vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok kot nepogrešljivo sestavino enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v 
Socialistični republiki Sloveniji, saj predšolska vzgoja kot organizirana druž- 
bena vzgoja dopolnjuje vzgojo v družini in z usmerjanjem in spodbujanjem 
otrokove aktivnosti prispeva k oblikovanju celovite in vsestransko raz- 
vite osebnosti v skladu z vrednotami naše samoupravne socialistične družbe. 
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Na teh spoznanjih, ki so bila ponovno poudarjena tudi v Skupščini Socialistične 
republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok, temelji tudi predloženi osnutek zakona. 

V skladu s spoznanji o pomembnostih družbeno organizirane predšolske 
vzgoje in v skladu s programsko usmeritvijo Zveze skupnosti otroškega varst- 
va Slovenije, izraženo v programu razvoja otroškega varstva v Socialistični 
republiki Sloveniji za obdobje 1976-1980, postavlja osnutek zakona kot te- 
meljno nalogo te dejavnosti zagotovitev družbeno organizirane predšolske 
vzgoje za vsakega otroka in pri tem enakovredno obravnava različne oblike 
vzgojno-varstvene dejavnosti, ki jih bomo razvijali v skladu z materialnimi 
možnostmi naše družbe in potrebami delovnih ljudi in občanov. 

Taka usmeritev pa postavlja pred vzgojnovarstvene organizacije nalogo, 
da hitreje prerastejo iz pogosto še preveč zaprtih institucij za dnevno varstvo 
predšolskih otrok v odprte centre za predšolsko vzgojo v krajevni skupnosti 
in se v povezavi z družbenimi organizacijami in društvi ter drugimi nosil- 
ci organizirane družbene skrbi za otroka postopoma izoblikujejo v središča 
družbeno organizirane predšolske vzgoje krajevnih skupnosti. Zato osnutek 
zakona posveča posebno pozornost načrtovanju dela v vzgojno-varstveni or- 
ganizaciji in zagotavlja uporabnikom in staršem v svetu vzgojno-varstvene 
organizacije in v skupnostih otroškega varstva neposreden vpliv na oblikovanje 
vsebine in organizacije dela v vzgojno-varstveni organizaciji, ki morata izhajati 
iz temeljnih družbenih vzgojno-izobraževalnih smotrov, zajetih v vzgojnem 
programu, ki ga sprejme Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje Socialistične 
republike Slovenije, in iz potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 
nosti. 

Za uresničitev takega sistema načrtovanja dela pomeni osnutek tega za- 
kona skupaj z osnutkom zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
z osnutkom zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varst- 
va podlago za uveljavitev takih družbenoekonomskih odnosov, ki bodo na 
podlagi svobodne menjave dela omogočili izpolnjevanje dogovorjenih pro- 
gramov in zagotavljali tudi delavcem v vzgojno-varstvenih organizacijah enak 
družbenoekonomski položaj z drugimi delavci v združenem delu. 

Med oblikami organizirane predšolske vzgoje ima posebno mesto orga- 
nizirana priprava otrok ob vstopu v osnovno šolo, ki je že doslej v obliki tako 
imenovane male šole zajela skoraj vse predšolske otroke in prispevala k izrav- 
navanju razvojnih razlik med otroki pred vstopom v osnovno šolo. S tem da 
organiziramo pripavo otrok na vstop v osnovno šolo, uzakonjujemo kot obvez- 
no sestavino predšolske vzgoje, ki postaja za vse otroke brezplačna, del zago- 
tovljenega programa, ki ga uporabniki in izvajalci v skupnostih otroškega 
varstva solidarno zagotavljajo vsem predšolskim otrokom v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji v letu pred vstopom v šolo. 

Ze dosedanje razprave v organih Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije so opozorile na nekatere pomanjkljivosti in nedorečenosti v osnutku 
tega zakona, ki jih bo treba natančno proučiti in ta zakon izpolniti ter uskla- 
diti z drugimi zakoni. 

Ocenjujemo pa, da predloženi osnutek tega zakona skupaj z osnutkom za- 
kona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva pomeni 
okvir za samoupravno organiziranje vzgoje in varstva predšolskih otrok, po- 
vezuje vzgojno-varstveno dejavnost v enoten vzgojno-izobraževalni sistem, 
ustvarja podlago za programsko povezanost predšolske vzgoje za osnovno šolo 
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in s tem za nepretrgan proces vzgoje in izobraževanja in družbene skrbi za 
otroka. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Poročevalci odborov tega zbo- 
ra za družbenopolitični sistem in za družbenoekonomske odnose, ali boste do- 
polnili pismena poročila? (Ne.) Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti? 
(Ne.) Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) 

Začenjam razpravo. Preden preidemo na razpravo, predlagam, da usta- 
novimo za vsak primer še delovno skupino. Predlog stališč je sicer pipravljen. 
Prosim tovariša Jožeta Globačnika, tovarišico Teodoro Krpan in tovariša Sta- 
neta Reparja, da spremljajo razpravo, za primer, če bi bilo potrebno predlog 
stališč k osnutku zakona popraviti za sprejemanje v zboru. Se strinjate, da so 
ti trije v skupini? (Da.) 

Kdo želi razpravljati o osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok? Besedo ima tovariš Dušan Najdič! 

Dušan Najdič: Predsedstvo Zveze socialistične mladine je sicer ob- 
bravnavalo oba osnutka zakonov, tako osnutek zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok kot tudi osnutek zakona o osnovni šoli. Zato bi se v tej raz- 
pravi najprej opredelil le do prvega, ki je sedaj na dnevnem redu, in potem 
bi obravnaval še drug osnutek zakona. 

Kot načelno stališče je Predsedstvo sicer sprejelo mnenje, da morajo vsi 
dejavniki vzgoje in izobraževanja z enotno in sistematično akcijo zagotavljati, 
da bo že v vzgojno-varstvenih ustanovah in v osnovni šoli prišlo do takšnih 
sprememb vsebine, metod in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela, ki naj 
mlademu človeku omogoča razvijati osebnost ter ga navaja na delo, samo- 
upravne odnose in pa ustvarjalno izrabo prostega časa. 

Mnenja smo, da predlagano gradivo ne navaja temeljnega izhodišča za 
preosnovo vzgojno-izobraževalnega sistema, hkrati pa menimo, da mora biti 
navedeno gradivo dostopno čim širšemu krogu občanov oziroma delovnih 
ljudi. Zato tudi predlagamo, da se objavi v dnevnem časopisju kot priloga, da 
bo s tem lahko tudi razprava čimbolj demokratična. Rokovnika ne bi pred- 
lagal. Menim, da se je tudi dokument Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije delno opredelil do teh nalog. 

Konkretne pripombe, ki jih predlagam, so pa naslednje: 
V lil. členu predlagamo variantni predlog, s tem, da se upošteva varianta 

o celoletni organizirani pripravi otroka za vstop v osnovno šolo. Glede dru- 
gega odstavka 24. člena, ki se opredeljuje do vzgojno-varstvene organizacije, 
ki organizira dnevno varstvo otrok do tretjega leta starosti tudi v družinah, 
smo mnenja, da bi najbrž bilo primerno v zakonu natančneje opredeliti tudi 
tako imenovane varstvene družine. 

K 33. členu, ki opredeljuje normative glede števila otrok v oddelkih in 
skupinah, smo mnenja, kar je tudi stališče našega predsedstva, naj bi te nor- 
mative opredelili že v zakonu in da ne bi tega prepustili le uporabnikom ozi- 
roma izvajalcem in skupnostim otroškega varstva. 

K 40. členu smo mnenja, da je zlasti ustreznejši variantni predlog z zah- 
tevo, da bi se proučilo tudi vprašanje statusa višje izobrazbe za vzgojitelja 
oziroma vzgojiteljico. 

Na koncu smo tudi želeli, da se morebiti o upoštevanju teh pripomb dala 
tudi obrazložitev v predlogu tega zakona. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Naprej, prosim? Besedo ima tovarišica 
Teodora Krpan! 

Teodora Krpan: Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok je bil v sedanjem obdobju dejansko v javni razpravi le v določenih kro- 
gih. Verjetno zato, ker je bil za razpravo predviden izredno kratek čas. Zato 
podpiram predlog tovariša Najdiča, naj bi šel v širšo javno razpravo, tako 
da bi bili dejansko seznanjeni vsi delovni ljudje z novimi rešitvami, ki jih 
predvideva glede varstva in vzgoje predšolskih otrok. 

Kar precej je bilo danih konkretnih predlogov k osnutku tega zakona v de- 
lovnih telesih in odborih zborov Skupščine SR Slovenije ter v Svetu za vzgojo 
in izobraževanje pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije in v stro- 
kovnem sindikatu. Menim, da so bili precej upoštevani na samih sejah, na 
katerih so bili izoblikovani, in da jih bo predlagatelj lahko dejansko upošteval 
pri oblikovanju končnega besedila v predlogu zakona. 

Sama bi se danes rada vključila v razpravo predvsem o predlogu stališč, 
ki jih danes sprejema ta zbor. Namreč, predšolska vzgoja je s tem osnutkom 
zakona dejansko vključena v enoten vzgojno-izobraževalni sistem ter v re- 
formo, ki se odvija na tem področju. Osnutek tega zakona prinaša bistveno 
drugačen pristop k vzgoji predšolskega otroka. Spoznanje, da je treba stro- 
kovno voditi že majhnega otroka, da bo odrasel v svojim sposobnostim pri- 
merno osebnost, je dobilo široko podporo v osnutku tega zakona. Predvideva 
se, naj bi bil vsak otrok deležen določene oblike predšolske vzgoje ter da bi bil 
vključen v obvezno pripravo za vstop v šolo. 

Socialistična predšolska vzgoja vsebuje vzgojne smotre za pravilno obli- 
kovanje mlade osebnosti. Vzgojno-varstvene organizacije pa kot glavne orga- 
nizatorje in koordinatorje dejavnosti osnutek zakona zavezuje k izvajanju 
zelo odgovorne naloge, da vključijo vsakega predšolskega otroka v določeno 
vzgojno obliko. 

Vzgojitelje, ki bodo vodili pripravo otrok za vstop v osnovno šolo, postavlja 
zakon o osnovni šoli v novo, odgovorno vlogo pri preverjanju otrokove zre- 
losti za vstop v šolo. To nalogo so doslej opravljali strokovnjaki z visoko izo- 
brazbo, ki so bili za to posebej usposobljeni. Vzgojno-izobraževalno delo s 
predšolskimi otroki, poznavanje otroških sposobnosti in razvoja otrok v pred- 
šolskem obdobju bosta morala biti še bolj poglobljena in tudi strokovno bodo 
morali biti vodene vse te nove naloge. 

Dosedanje naloge ter nove, ki se še vedno postavljajo pred strokovne de- 
lavce oziroma vzgojitelje, terjajo dobro usposobljenega in izobraženega vzgoji- 
telja. Miselnost, da je potrebna za manjšega otroka manjša izobraženost vzgo- 
jitelja oziroma za večjega otroka višja usposobljenost, je znanost že zdavnaj 
ovrgla. 

3. točka predloga stališča ponovno odpira dolgotrajno in mučno polemiko 
o izobraževanju vzgojiteljev, ki je potekala v tem letu. 

Predlagam, naj bi se besedilo zadnjega stavka 3. točke preoblikovalo, saj 
menim, da niso potrebne ponovne strokovne utemeljitve o potrebnosti večjega 
znanja za naloge, ki so postavljene pred vzgojitelja v današnji dobi. Druž- 
benoekonomske posledice pa tudi niso bistveno drugačne od posledic po do- 
sedanjem sistemu izobraževanja vzgojiteljev. Za razliko, ki bi nastala tudi 
na tem področju, menim, da se splača, saj gre za vzgojo človeka, ki je v naši 
družbi največja vrednota. 
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Svojo razpravo v zvezi s to točko predloga stališč opiram tudi na to, da 
ni bilo posebnih razprav v nobenem delovnem telesu naše skupščine o tem, 
da se ta dilema ne bi ponovno načenjala. Hkrati pa menim, da je prav, da se 
enakopraven položaj delavcev na tem področju postavi tudi v razmerje do 
drugih delavcev v združenem delu, in sicer glede prizadevanja za več znanja. 

Predlagam, naj se v 1. točki predloga stališč v .četrti vrsti namesto »pred- 
šolskega varstva« napiše »predšolske vzgoje«. Iz osnutka tega zakona je raz- 
vidno, da gre za preobrazbo predšolske vzgoje, ki je bo deležen vsak otrok. 
Varstvo pa bo v glavnem ostalo žal v nespremenjenem obsegu in pod takimi 
pogoji in oblikami kot doslej, kljub novim ponujenim zakonskim rešitvam. 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje : : Naprej, prosim? Treba se bo opredeliti, 
ker gre za nekatere različne poglede na isti problem. Kako je z ostalimi druž- 
benopolitičnimi organizacijami? Predstavnik Zveze socialistične mladine Slo- 
venije se je opredelil do nekaterih vprašanj. V gradivu Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije za to ni podlage. Ali nima namena nihče razprav- 
ljati? Ali bomo to prepustili skupini? Besedo ima tovariš Igor Uršič! 

Igor Uršič: Ne bom razpravljal, kot si ti pozvala, kot predstavnik 
družbenopolitične organizacije. O teh vprašanjih — o nekaterih je predvsem 
govoril tovariš Najdič, smo imeli v Odboru izčrpno razpravo, in sicer tako o 
vprašanju strokovne usposobljenosti kot tudi o vprašanju variante k 11. členu. 
V Odboru smo bili v razpravi mnenja, da je seveda smotrno, da si prizadeva 
naša samoupravna socialistična družba, da bi čimprej imeli organizirano pri- 
pravo otroka za vstop v osnovno šolo, ki bi zajela slehernega otroka. Ugotovili 
pa smo, da to ne more biti le vprašanje naše želje in preokupacije, ampak tudi 
dejanska realna možnost naše samoupravne družbe. Iz tega zornega kota smo 
se opredeljevali, da je v tem trenutku sicer naša glavna skrb celoletno orga- 
nizirana priprava za osnovno šolo. To smo zapisali v vse naše dokumente in 
sprejeli v vse naše usmeritve. Glede na razvoj materialne osnove pa je treba 
vedno znova proučiti, kako smo to sposobni speljati, predvsem zato, ker je to v 
celoti odvisno od sistema solidarnosti. To pomeni, da bi podprli kot bistvena 
nekatera izhodišča, do katerih smo se, ko smo se dogovarjali o problemih so- 
lidarnega pokrivanja in zagotavljanja sredstev za celotno vzgojo in izobraže- 
vanje, sploh ponovno opredelili v procesu dogovarjanja oziroma sporazume- 
vanja. 

Ne bi hotel zagovarjati teh stališč Odbora oziroma pri njih vztrajati, 
vendar se mi zdi, da je tovarišica predstavnica mladine imela, kar lahko pove 
tovariš Globočnik, enako pripombo glede normativ k 33. členu. Ta razprava 
se je ponovila tudi pri osnutku zakona o osnovni šoli, pri katerem je spet 
zelo poudarjen problem normativov. Gre za varianto 36 ali 32 učencev v od- 
delkih. Po prvih izračunih, ki jih je zahteval Odbor, pomeni to 30 novih od- 
delkov v Sloveniji v enem letu. Ugotovili smo, da. v tem trenutku nimamo ma- 
terialnih osnov, da bi sprejeli nove zakonske normative, ampak da gre za 
usmeritev, da se v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ob sprejemanju 
temeljev srednjeročnega plana in ob doseganju rezultatov in oblikovanju ma- 
terialne osnove izboljšajo ti normativi. 

V zvezi s 35. členom je bilo sprejeto stališče predlagatelja zakona in raz- 
pravljalcev v odborih, naj se samoupravne interesne skupnosti neposredno in 
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konkretno dogovorijo o normativih. V tem trenutku bi glede na specifiko vklju- 
čevanja predšolskih otrok v vrtce — v nekaterih regijah so normativi nizki, 
v nekaterih pa zelo visoki in še tam komaj zagotavljamo določene možnosti 
za vključevanje otrok v predšolsko varstvo, to pomenilo ponovno razpravo o 
tem, ali smo v danem trenutku sposobni sprejeti enotne normative. Smo pa 
ponovno poudarili ugotovitev, da se je začela faza neposrednega dogovarjanja 
znotraj združenega dela in delovnih organizacij za odpiranje posebnih vrtcev 
in vzgojno-varstvenih zavodov in da je pravzaprav to v celoti domena zdru- 
ženega dela. 

Glede predloga k 40. členu, za katerega se zavzemata tovariš Najdič in to- 
varišica Krpanova, naj povem, da nihče od razpravljalcev v Odboru ni bil zoper 
potrebo glede večjega znanja vzgojiteljic. Bili so pa skeptični, ali je le višja 
šola edino zagotovilo za povečanje znanja. Ce ne bi bila ta opredelitev nave- 
dena v 3. točki predloga stališč in predlogov, bi se pravzaprav že a priori usta- 
novile višje vzgojiteljske šole in bi prišlo do močnega pritiska na šolanje v 
višjih šolah. 

V Odboru smo podprli ob konceptu usmerjenega izobraževanja potrebo 
po večjem kvantumu, izpopolnjevanju in dograjevanju znanja. Menili smo, da je 
to možno doseči na različne načine. Eden izmed teh je tudi ta višja šola. Bolj pa 
smo se v razpravi nagibali k usmeritvi, da naj se drugače uredi že samo izo- 
braževanje vzgojiteljskega kadra v obstoječi šoli. Dan je bil tudi predlog, naj 
bi se izmenjava izkušenj in dodatni študij ponovno proučila. Največji argu- 
ment pri tem pa nam je bil, čeprav ga nismo neposredno zapisali v sklep, 
ampak ga sedaj dajem bolj v premislek, da smo v posameznih regijah zajeli 
še relativno malo otrok v vzgojno-varstvene zavode in namesto da bi obrav- 
navali to, kako ustvariti materialno osnovo, da bi v vzgojno-varstvene usta- 
nove zajeli čim večje število predšolskih otrok, .se bolj ukvarjamo z vprašanjem 
višje strokovne izobrazbe. To so bila razmišljanja v Odboru. 

Vsi bomo najbolj za take rešitve, ki pomenijo dejansko kvaliteten napre- 
dek. Hkrati pa moramo vedeti, ali smo v danem trenutku z materialno osnovo, 
ki jo imamo, sposobni izpeljati ta sistem. Odbor je poskušal pri tem vendar 
jasno izoblikovati določeno prioriteto. Hkrati pa smo ponavljali, da so usme- 
ritve glede nadaljnjega razvoja predšolske vzgoje in varstva jasne in zapisane 
v dokumentih X. in XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in da so kon- 
kretne rešitve neposredno odvisne od delavcev, organiziranih v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, in občanov v posameznih krajevnih skupnostih. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Morda predstavnik predlagatelja? (Ne.) 

Ker ne bo več nihče razpravljal o osnutku zakona o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok, prosim skupino, da spremlja tudi razpravo o osnutku za- 
kona o osnovni šoli in predloži morebitne spremembe in dopolnitve predla- 
ganih stališč. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o osnovni šoli, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona sta obravnavala oba odbora tega zbora, Zakonodajno- 
pravna komisija ter Komisija za narodnosti Skupščine SR Slovenije. Poročila 
ste prejeli. Prejeli ste tudi poročilo Sveta za vzgojo in izobraževanje pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
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nije. Predstavnik predlagatelja je tovarišica Majda Poljanšek, predsednica Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, ki bo imela uvodno besedo. 
Prosim, besedo ima tovarišica Majda Poljanšek! 

Majda Poljanšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Rešitve, ki jih prinaša osnutek zakona o osnovni šoli, temeljijo na iz- 
hodiščih, ki jih je sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije ob 
razpravi o predlogu za izdajo tega zakona, ter na zahtevah, izraženih v kon- 
gresnih dokumentih Zveze komunistov in v stališčih in predlogih Republi- 
škega sveta za vzgojo in izobraževanje. Čeprav predloženi osnutek predvsem 
dograjuje in izpopolnjuje zasnovo osnovne šole, kakršna je bila uveljavljena 
z reformo 1958. leta in izpopolnjena v kasnejših obdobjih, prinaša vendar ne- 
katere rešitve, ki izhajajo iz novih družbenih odnosov in bodo vplivale na pro- 
gramsko in organizacijsko podobo prihodnje osnovne šole, zlasti glede njene 
podružbljene funkcije in preraščanja v izobraževalno, kulturno in telesnokul- 
turno središče v okolju, kjer deluje. 

Osnovna šola je še vedno opredeljena kot obvezna osemletna splošno izo- 
braževalna šola, ki po enotnem programu pripravlja učence za nadaljnje izo- 
braževanje, delo, samoupravljanje in osebno življenje. Vendar osnutek tega 
zakona zagotavlja možnost za večji vpliv uporabnikov na načrtovanje vsebine 
in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela, tako da bo tudi dejavnost osnov- 
ne šole, bolj kot doslej, rastla kot izraz potreb in interesov delovnih ljudi in 
občanov v okolju, v katerem osnovna šola deluje. Osnutek zakona zavezuje 
osnovno šolo, da v sodelovanju z družbenopolitičnimi in družbenimi organi- 
zacijami in društvi, organizacijami združenega dela in drugimi dejavniki v 
krajevni skupnosti razvija in razširja organizacijo svojega dela tako, da z vklju- 
čevanjem vedno večjega števila učencev v raznovrstne oblike vzgojno-izobra- 
ževalnega dela postopoma prerašča v šolo s celodnevno organizacijo dela kot 
najuspešnejšo obliko uresničevanja družbenih smotrov in nalog osnovne šole. 

Osnutek zakona usmerja osnovno šolo, da v dogovoru z uporabniki in 
starši bogati in razširja svoj program z različnimi oblikami interesnih dejav- 
nosti, s fakultativnimi programi, delom organizacij in društev, ki jih ustanav- 
ljajo učenci, in z različnimi akcijami, ki jih izvaja šola v svojem okolju, hkrati 
pa zavezuje osnovno šolo, da v celoti zagotovi izvajanje obveznega predmet- 
nika in učnega načrta, ki pomenita dogovorjeni standard osnovne šole, s ka- 
terim delovni ljudje in občani po načelih solidarnosti zagotavljajo pravico do 
brezplačnega osnovnega izobraževanja vsakemu šoloobveznemu otroku v naši 
republiki. Za uveljavitev tako zasnovanega programa dela osnovne šole spod- 
buja osnutek tega zakona uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov, 
ki temeljijo na svobodni menjavi dela med uporabniki in izvajalci in skupaj 
z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutkom zakona o 
izobraževalnih skupnostih postavlja okvire za uveljavitev teh odnosov. Pod- 
laga za uveljavitev načel svobodne menjave dela je izoblikovan delovni načrt 
osnovne šole. Zato osnutek posveča posebno pozornost načelom za oblikovanje 
delovnega načrta in še posebej izpostavlja nekatere naloge osnovne šole, med 
njimi zlasti odgovornost za usmerjanje učencev. 

Skrb za poklicno usmerjanje učencev, nadaljnje izobraževanje in delo je 
opredeljena kot ena izmed temeljnih nalog osnovne šole, saj je že doslej z in- 
formiranjem učencev o poklicih in z usmerjanjem k sodelovanju s strokovnimi 
službami za zaposlovanje opravila na tem področju pomembne naloge. Osnutek 
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zakona pa jo še posebej zavezuje, da prek individualiziranih oblik vzgojno- 
izobraževalnega dela, kot so dodatni pouk, pouk fakultativnih predmetov, pro- 
grami interesnih dejavnosti itd., kar najbolj razvija sposobnosti in interese vsa- 
kega učenca in da v skladu z razvojnimi potrebami okolja in družbe usmerja 
v nadaljnje izobraževanje in delo. 

Tej aktivni vlogi osnovne šole v okolju, v katerem deluje, se podrejajo 
tudi vse rešitve v osnutku zakona, ki se nanašajo na organizacijo vzgojno- 
izobraževalnega dela, pravice in dolžnosti učencev, samoupravljanje v osnovni 
šoli in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci osnovne šole za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela. 

Pri oblikovanju osnutka zakona so se pokazale mnoge dileme, pa tudi po- 
bude in predlogi, dani v razpravi o predlogu za izdajo zakona, so pogosto na- 
rekovali različne rešitve. Da bi zagotovili opredeljevanje do teh vprašanj naj- 
širšemu krogu delovnih ljudi in občanov, je predlagatelj nekatere rešitve dal 
v variantah, z željo, da se do njih opredelijo v širši razpravi. Pri obravnavi 
osnutka v organih Skupščine SR Slovenije in v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije se je pokazalo, da bodo nekatere določbe terjale poglobljeno analizo in 
preciznejšo obdelavo. To velja zlasti za določbe o družbenoekonomskih odno- 
sih, določbe o sistemu solidarnosti, brezplačnosti osnovne šole, samoupravni or- 
ganiziranosti osnovne šole, delovni in učni obveznosti učiteljev itd. Pričaku- 
jemo, da se bo do teh in drugih odprtih vprašanj opredelila tudi današnja raz- 
prava in nakazala možnosti za oblikovanje čistejših in doslednejših rešitev. 

Zakon o osnovni šoli bo pomenil seveda šele okvir za oblikovanje vsebine 
življenja in dela osnovne šole. Podrobnejšo usmeritev za načrtovanje vzgojno- 
izobraževalnega dela v osnovni šoli bo dal program življenja in dela osnovne 
šole, ki ga bo na podlagi zakona sprejel Strokovni svet za vzgojo in izobraže- 
vanje Socialistične republike Slovenije, pravo vsebino pa ji bodo lahko dali le 
delavci in učenci skupaj s starši in drugimi delovnimi ljudmi v krajevnih skup- 
nostih, v katerih šola deluje. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali bo razpravljal kdo od poročevalcev 
odborov? (Nihče.) Morda poročevalci komisij? »(Da.) Besedo ima predstavnik 
Zakonodajno-pravne komisije tovariš Dino Pucer! 

Dino Pucer: Tovarišice in tovariši! Zakonodaj no-pravna komisija po 
pregledu vseh poročil skupščinskih delovnih teles k osnutku zakona o osnov- 
ni šoli, dodatno k svojemu poročilu z dne 15. 6. 1979 še opozarja na vprašanje, 
ali osnutek zakona ne posega preveč v urejanje strokovnih vprašanj, ki bi jih 
bilo mogoče urediti tudi s podzakonskimi predpisi. 

Delovna telesa Skupščine SR Slovenije so v svojih poročilih na več mestih 
opredelila posamezna vprašanja kot vprašanja strokovne narave. Zaradi tega 
se včasih do njih niti niso izrekla. To na primer velja glede variant k tistim 
členom, ki se nanašajo na število učencev v oddelku, na razporeditev počitnic, 
na ocenjevanje učencev prvega razreda ob koncu pouka v šolskem letu in na 
ocenjevanje učencev osmega razreda iz tujega jezika. To so vprašanja, ki jih 
urejajo členi 51, 52, 65 in 69 osnutka tega zakona. Nekatera delovna telesa so 
o teh vprašanjih sprejela stališča, druga pa so zahtevala strokovno proučitev 
teh problemov. 

Zaradi tega je po mnenju Zakonodajno-pravne komisije treba našteta vpra- 
šanja in še nekatera vprašanja, zlasti tista, na katera se nanašajo variante 
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in ki so strokovne narave, proučiti glede na resolucijo o temeljih zakonodajne 
politike republike. Ta resolucija namreč posebej poudarja, da se zakoni ome- 
jujejo predvsem na sistemsko urejanje temeljnih družbenih odnosov na posa- 
meznih področjih oziroma na urejanje poglavitnih pravic in obveznosti raz- 
ličnih subjektov ter na zagotavljanje ustavnega položaja, pravic in svoboščin 
delovnih ljudi in občanov, medtem ko naj se strokovna vprašanja urejajo s pod- 
zakonskimi predpisi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških 
upravnih organov. 

Zaradi tega naj predlagatelj pri pripravi predloga tega zakona prouči tudi 
vprašanja razmejitve med materijo, ki jo naj ureja zakon, ter materijo, ki bi jo 
bilo treba prepustiti urejanju s podzakonskimi predpisi. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Pucer! Začenjam raz- 
pravo. Želi kdo besedo? Besedo ima tovarišica Teodora Krpan! 

Teodora Krpan: Želela bi razpravljati le o enem vprašanju. Namreč, 
osnutek zakona predvideva zgodnejše vpisovanje otrok v šolo. Menim, da bi 
morali do dokončnega oblikovanja zakona dejansko besedilo predloga tega za- 
kona tako pripraviti glede pogojev in vsebine dela sedanjih osnovnih šol, da 
se ne bo delalo nasilje nad majhnimi predšolskimi otroki oziroma nad otroki, 
ki bodo sprejeti po novem v osnovno šolo. 

Menim, da se morajo učni načrti ter vzgojno-izobraževalni programi za te 
otroke prilagoditi otrokovim duševnim, umskim ter zrelostnim sposobnostim. 
Za to je treba zavezati osnovne šole oziroma strokovni svet, ki pripravlja na 
tem področju vzgojno-izobraževalne programe in jih tudi sprejema. Menim, da 
je to novost v tem zakonu. Zlasti pa upoštevajmo, za koga je ta novost in komu 
je ta novost namenjena. 

Naj omenim še razpravo, ki je bila mimogrede v Svetu za vzgojo in izo- 
braževanje pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije glede funkcije 
in položaja ravnatelja kot pedagoškega vodje v osnovni šoli. Izraženo je bilo 
mnenje, naj bi ravnatelj, ker je postavljen v funkcijo pedagoškega vodje, za- 
držal živ stik z neposrednim pedagoškim delom z otroki. Naj se v zakonu opre- 
deli, da ravnatelj zadrži določeno minimalno učno obveznost, tako da bo res- 
nično lahko pedagoški vodja ves čas svojega delovanja kot ravnatelj. 

Zavzemam se pa tudi za to, kar predlaga Svet za vzgojo in izobraževanje, 
da naj se javna razprava podaljša v mesec september tega leta, ker sovpada 
s šolskimi počitnicami, zato da bi bil dejansko zakon temeljito obravnavan v 
vseh izvajalskih organizacijah, pa tudi, da bi ga obravnavali tisti, ki imajo 
otroke ter da bi bil osnutek tega zakona tudi res objavljen v časopisju, kot je 
bilo predlagano. 

Dala bom še eno pripombo. Menim, da bi bilo prav z zakonom zavezati, 
da se preverjanje otrokovega znanja opravlja tudi v ustni obliki, kajti znanje 
slovenskega jezika v osnovnih šolah ne zadovoljuje, spričo tega, ker se čeda- 
lje manj pogovarjamo v slovenščini in slovensko izražamo. Določene izobra- 
ževalne naloge pa rešujemo le prek testov, to je z obkrožanjem, podčrtava- 
njem itd. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Dušan Najdič! 



18. seja 527 

Dušan Najdič: Dal bom le nekatere konkretne predloge, ki smo jih 
oblikovali. Pripomba k 51. členu je sedaj v nasprotju z mnenjem Zakonodajno- 
pravne komisije. Namreč v Zvezi socialistične mladine smo se odločili za va- 
riantni predlog, po katerem število učencev v oddelku naj ne bi bilo večje 
od 32. Razlogi so zlasti tudi v individualizaciji dela in pouka, kar terja tudi 
zmanjšanje tega normativa. 

Prav tako je v istem členu vprašanje kombiniranega oddelka, ki naj ne bi 
bil večji od 24 učencev oziroma naj učna skupina ne bi štela več kot 20 učen- 
cev. To pomeni, da v tem členu podpiramo variantno besedilo. 

Tudi pri 54. členu smo se odločili, da podpremo ustrezno varianto in so- 
glašamo z variantnim dodatkom. Da ne bi še enkrat vsega bral, predlagam, da 
sprejmemo tudi predlog k 65. členu, kjer se prav tako odločamo za variantni 
predlog, s tem, da naj bi se seveda preverjanje znanja v prvem razredu izva- 
jalo tudi ob koncu šoilskega leta, ne pa le ob polletju. 

Soglašam tudi z razpravo tovarišice Krpan. Naše mnenje je, da je obvla- 
dovanje slovenskega jezika najbrž eden izmed temeljnih pogojev. Zato menimo, 
naj bi se k 99. členu osnutka zakona dodal nov odstavek, ki bi opredeljeval, da 
mora učitelj osnovne šole obvladati slovenski jezik. 

K 113. členu je naša opredelitev naslednja: Zakon naj opredeli, katere de- 
lovne naloge v okviru 42-urne delovne obveznosti sme učitelj opravljati tudi 
izven svojega delovnega mesta. 

Preskočil sem pripombo k 69. členu, in sicer k tretjemu odstavku, v zvezi 
s katerim menimo, da naj se variantni predlog ne bi upošteval, ker se s tem v 
elementom, ki ga opredeljuje ta odstavek, pravzaprav onemogoča nadaljnji 
vpis. Vsekakor pa naj bi ta zahteva veljala za tiste učence, ki imajo negativno 
oceno iz tujega jezika oziroma želijo nadaljevati šolanje v smereh, ki zahte- 
vajo predznanje iz tujega jezika. 

S tem bom zaključil navajanje teh pripomb. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Če ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo o osnutku zakona o osnovni šoli. Pro- 
sim delovno skupino, da oblikuje spremembe in dopolnitve pripravljenih stališč. 
Predlagam, da gremo naprej po dnevnem redu. 

Zboru predlagam, da zaradi vsebinske povezanosti združimo obravnavo 
11. in 12. točke dnevnega reda, in sicer poročilo o uresničevanju pro- 
blematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v 
Socialistični republiki Sloveniji v 1978. letu in osnutek zakona o naravni in 
kulturni dediščini. 

Poročilo in osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Poročilo je obravnaval Odbor tega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose. Osnutek zakona pa so obravnavali: Odbor tega zbora za 
družbenoekonomske odnose, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za narodnosti. Vsa poročila ste prejeli. Danes ste prejeli 
predlog stališč, ki naj bi jih sprejel Družbenopolitični zbor na podlagi 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora, 
ter zapis 7. seje Sveta za varstvo okolja pri Republiški konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 
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Predstavnik predlagatelja je predsednik Republiškega komiteja za varstvo 
okolja dr. Avguštin Lah, ki bo imel uvodno besedo. Za njim bo imel uvodno 
besedo predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za področje urba- 
nizma. Dajem besedo dr. Avguštinu Lahu, članu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsedniku Republiškega komiteja za varstvo okolja! 

Dr. Avguštin Lah: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o reševanju problematike 
varstva človekovega okolja, ki ga boste obravnavali, je bilo obravnavano že 
na regionalnih posvetih z delegacijami vseh občin, v Svetu za varstvo okolja 
pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in 
še marsikje, vsaj v občinah, ki onesnažujejo okolje. Objavili smo tudi obširno 
in podrobno poročilo Republiškega komiteja za varstvo okolja. Splošna sodba 
je bila, da je potrebno objektivno in konkretno obravnavanje razmer v sleher- 
nem območju ali v sleherni dejavnosti zaradi pripravljanja ustreznih razvoj- 
nih in sanacijskih programov ter zaradi dogovarjanja o novih srednjeročnih 
planih. 

Pri razvijanju gospodarstva in drugih dejavnosti se moramo v prihodnje 
izogniti nastajanju novih žarišč onesnaževanja okolja. Tehnologija, ki ne one- 
snažuje okolja, pomeni navadno tudi kakovostnejšo dejavnost in kakovostnejše 
izdelke. Obstoječa žarišča pa bomo skušali odstranjevati postopoma z nadaljnjo 
modernizacijo in razvojem dejavnosti. Odločno in hitro se je treba lotevati 
tistih primerov, kjer sta neposredno ogrožena zdravje in varnost ljudi. Zato 
sedaj poskušamo pomagati združenemu delu in drugim dejavnikom pri prouče- 
vanju razmer v okolju in samoupravnem sporazumevanju in dogovarjanju o 
sanacijskih in razvojnih programih in planih. 

Večji del incidentov v okolju in nesreč se zgodi zaradi neznanja, neodgo- 
vornosti ali malomarnosti, zaradi neopravljenih nalog — med te sodi tudi nad- 
zorovanje in preverjanje varstvenih ukrepov, pa tudi zaradi podcenjevanja 
nekaterih škodljivih pojavov in navad. To so napake subjektivne narave, ki 
jih sicer skušamo omejevati z raznimi ukrepi, vendar je najučinkovitejša pot 
k njihovemu zmanjševanju in preprečevanju na podlagi ustrezne vzgoje in z 
družbenopolitičnim detlom. 

Ukrepi za varčevanje z energijo niso le gospodarsko pomembni, ampak pri- 
spevajo tudi k zmanjševanju onesnaženja zraka. To tudi velja za ukrepe glede 
ravnanja z nevarnimi stvarmi, ravnanja z odpadki, ravnanja z živili in za 
red v bivalnem in delovnem okolju. Vse to pomeni več varnosti, nove suro- 
vinske vire, manj nevarnosti za zdravje in manj nereda v okolju. 

Ne želim ponavljati znanih podatkov o hudih posledicah neustreznega rav- 
nanja, toda število nesreč in žrtev v prometu še kar raste in očitno terja nove 
napore za višjo kulturo in zavest udeležencev v prometu. 

Povedati pa moramo, da je žrtev zaradi obolenj dihal in raka na pljučih 
dvakrat več, kot je žrtev na cestah. K temu nedvomno veliko prispeva one- 
snažen zrak na cestah in v naseljih. 

Preventivno torej morajo delovati vsi, ki k temu kaj prispevajo in imajo 
tudi del odgovornosti. 

Na posvetovanjih so se delegati zelo zavzemali za poenostavitev zakono- 
daje in za izboljšanje predpisov, s katerimi se določajo kakovostna merila in 
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varstveni ukrepi v okolju. Glede tega imajo sedaj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in njegovi organi konkretne zadolžitve. 

Delegati so nas povsod opozarjali, da je treba čimprej izboljšati urejanje 
v prostoru in gospodarjenje z zemljo. Lokacijski in drugi urejevalni postopki 
so zapleteni, dolgotrajni. O njih odločajo posamično številni upravni in poobla- 
ščeni predstavniki. Premalo je upoštevan interes krajevnih skupnosti. Izbolj- 
šati moramo dogovarjanje o kompleksnih ureditvah in ukrepih. 

Neprimernost teh postopkov navaja k nezakonitim gradnjam in prispeva 
k podražitvam. Dejavnost skupine za ovrednotenje posegov v okolje pri In- 
štitutu Jožef Štefan, ki po naročilu Ljubljanske banke pregleduje ekološke re- 
šitve v vseh kreditiranih projektih, pa opozarja, da bo treba izboljšati odnos 
investitorjev in delo projektantov pri izbiranju lokacij in pri izdelavi pro- 
jektov. 

Prepričani smo, da bodo nekateri zakoni, ki jih prav sedaj obravnava 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, omogočili izboljšanje na tem pod- 
ročju. Toda zakoni so le opora pri teh prizadevanjih družbe, kako načrtujemo 
in projektiramo pa je neposredna odgovornost in značilnost izvajalcev in no- 
silcev razvoja. 

Sedaj že prihajamo v odločilno fazo neposrednega dogovarjanja o temeljih 
prihodnjih srednjeročnih planov. Naša prva skrb je, da bi odstranili škodljive 
kemične snovi, ki zastrupljajo ali onesnažujejo okolje in so nevarne ljudem, 
nahajajo pa se v odpadnih vodah, na tleh, v odpadkih in v onesnaženem zraku. 

Zavarovanje virov čiste vode in gospodarno ravnanje z vodo je namen 
vrste dogovorov, zlasti v vseh rečnih dolinah. 

Združeno delo pa pričakuje, da bo širša družbena skupnost z ustrezno 
kreditno in zaščitno politiko in ukrepi pomagala posameznim organizacijam 
združenega dela pri zagotavljanju za to potrebnih naložb, saj to pomeni tudi 
zmanjševanje skupne in splošne porabe in je predvsem koristno za ljudi. Ne- 
katera žarišča onesnaževanja v kovinski in kemični industriji in pri proizvodnji 
gradbenega materiala pa bo mogoče odpraviti v ustreznem času le s solidar- 
nostno akcijo. 

Ko je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel to poročilo, je hkrati na- 
ložil svojim organom ustrezne naloge in priporočil vsem drugim dejavnikom, da 
ravnajo podobno. 

Lahko vam sporočim, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije uresničuje 
svoje naloge po začrtanem programu. Zato predlagam, da sprejmete to poro- 
čilo in hkrati z njim tudi nove pobude za nadaljnje uspešno reševanje proble- 
matike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovariš Lah! Glede osnutka zakona 
o naravni in kulturni dediščini, ki je uvrščen v dnevni red kot 11. točka, je 
predlagatelj sporočil zboru, da je predstavnik predlagatelja namestnik repu- 
bliškega sekretarja za urbanizem tovariš Maver Jerkič, ki bo imel uvodno be- 
sedo. Besedo ima tovariš Maver Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Obsežnejšo uvodno informacijo o problematiki naravne in kulturne de- 
diščine smo dali v zborih Skupščine SR Slovenije pri pripravi predlogov za 
izdajo zakonov s področja naravne in kulturne dediščine, in sicer zakona o na- 
ravni in kulturni dediščini, zakona o narodnih parkih, krajinskih parkih in 
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naravnih rezervatih in zakona o spominskem parku Trebče. Zato bo tokrat 
moja razprava krajša. 

V razpravah v odborih zborov Skupščine SR Slovenije se je izoblikovalo 
mnenje, naj bi zakon o naravni in kulturni dediščini dajal zakonsko podlago 
tudi za preostale navedene zakone, ki bi jih bilo mogoče obravnavati v obliki 
zakonskih aktov. V razpravi so bila izražena tudi mnenja, da je potrebno do- 
ločene rešitve v zakonu o naravni in kulturni dediščini uskladiti tudi z za- 
konom o kulturnih skupnostih, z zakonom o sistemu družbenega planiranja in 
zakonom o urbanističnem planiranju, ki so v različnih fazah sprejemanja. 

Delegati so v razpravi v odborih zborov Skupščine SR Slovenije in Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije opozorili tudi na številna vprašanja, ki bi 
jih bilo treba še rešiti, kot na primer podrobnejše proučiti družbenoekonomske 
odnose v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov oziroma naravnih znameni- 
tosti, organizacijami varstvene službe in pojmom varstvene organizacije, ki so 
v tem osnutku sicer nakazana, vendar pa ne dovolj izdelana. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je kot predlagatelj 
osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini upošteval predlog Odbora tega 
zbora za družbenoekonomske odnose in Odbora Zbora občin za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, ker je ocenil, da vseh izpostavljenih vprašanj in 
dilem, od katerih tudi niso bile vse jasno opredeljene, ni bilo mogoče rešiti 
do današnje seje zbora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato soglaša s predlogom odborov 
zborov Skupščine SR Slovenije, da se zakonski osnutek obravnava v skladu 
s tretjim odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki določa, da pristojni zbori, če v načelu ne sprejmejo zakonskega 
osnutka, vrnejo osnutek predlagatelju in določijo s sklepom, kako je treba 
osnutek zakona dopolniti ali spremeniti. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Tovariš Jerkič, hvala lepa! Ali bo kdo od 
poročevalcev komisij dopolnil poročilo? (Nihče.) Začenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati niti o poročilu niti o 
osnutku zakona o naravni in kulturni dediščini, dajem na glasovanje predlog 
stališč Družbenopolitičnega zbora, ki ste ga prejeli na klopi. Glede na to, da 
ste ga prejeli danes zjutraj, ga bom prebrala: 

Družbenopolitični zbor je na seji 25. junija obravnaval osnutek zakona o 
naravni in kulturni dediščini ter je na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da obrazložitev osnutka zakona ni v 
skladu z zahtevami, ki izhajajo iz določb poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Predlagatelj bi se moral v obrazložitvi natančno vsebin- 
sko opredeliti do vseh pripomb, predlogov in stališč, ki so bila izražena v obrav- 
navi predloga za izdajo tega zakona. Zagotoviti bi moral sodelovanje in uskla- 
jevanje tudi s strokovnimi organizacijami s tega področja. 

2. Osnutek zakona ni usklađen z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in drugimi sistemskimi zakoni. Zlasti niso pravilno opredeljeni 
svobodna menjava dela po 55. členu), samoupravna organiziranost in status 
strokovnih služb. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, naj kolikor pred- 
lagatelj ne bo mogel rešiti vseh dilem vsebinske narave, že v tej fazi obrav- 
nave sprejme sklep, da se osnutek zakona vrne predlagatelju, ki naj ga v 
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skladu s tretjim odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije dopolni na podlagi pripomb in razprave. 

Kot ste slišali iz uvodne obrazložitve, se predlagatelj s takim sklepom tudi 
strinja. Zato dajem ta predlog stališč na glasovanje. Kdor je za predlagani 
predlog stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k osnutku zakona o naravni in kulturni dediščini. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta 
stališča poslala Zboru združenega dela in Zboru občin, predlagatelju in Skup- 
ščini Kulturne skupnosti Slovenije. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega 
razvoja Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985. 

Osnutek odloka je predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Osnutek odloka sta ob- 
ravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročili smo prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k osnutku odloka. 

Zeli morda besedo predstavnik predlagatelja? (Ne.) Zeli poročevalec Od- 
bora tovariš Jože Globačnik dopolniti poročilo? (Ne.) Predstavnik Zakonodaj- 
no-pravne komisije? (Ne.) Želi kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš 
Marko Bule! 

Marko Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Sem za 
to, da sprejmemo pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku 
odloka in poročilo Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose. Torej 
sem za to, da je to osnova za stališča delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Poleg tega pa predlagam še naslednje: 
Prvič. Kot splošna pripomba naj se posebej poudari, da je nujno, da smer- 

nice dejansko ostanejo smernice in da v ničemer ne prejudicirajo srednjeroč- 
nega plana, ki ga bo treba šele pripraviti, proučiti in se o njem dogovoriti. 
Na primer, vprašljivo je, če je v smernicah sprejemljiva opredelitev za 6% rast 
družbenega proizvoda. Verjetno bo treba podrobno proučiti, ali je to realno ali 
ni. Za srednjeročni plan smo rekli da je minimum ki zagotavlja naloge in cilje, 
5 %. Zato menim, da bi bilo bolje, če bi to izrazili opisno, na primer »taka rast 
družbenega proizvoda, ki naj zagotovi uresničitev ciljev in nalog srednjeroč- 
nega plana, za katere se bomo dogovorili«, ali pa na primer okoli 5 do 6 %, ne 
pa da navedemo tako eksplicitno, kot je sedaj, to je 6 %. 

Drugič. Glede na to, da so za družbenoekonomski razvoj odgovorne re- 
publike in avtonomni pokrajini, je vprašljivo, ali naj nadaljnji razvoj Sociali- 
stične republike Crne gore v zvezi s katastrofalnim potresom v tem letu po- 
stane za obdobje od 198)1. do 1985. leta posebna razvojna naloga Jugoslavije. 
Menim namreč, da bo naša skupna naloga na podlagi solidarnosti narodov in 
narodnosti in delovnih ljudi Jugoslavije pomagati obnoviti to republiko in 
omogočiti njen nadaljnji razvoj, ne pa prevzeti odgovornost za njen razvoj. 
Zato je treba, po mojem menju, ta del osnutka tega odloka ustrezneje opre- 
deliti. 
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Tretjič. Razumem, da je Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose 
ugodno ocenil zmanjšanje števila dosedanjih družbenih dogovorov od dvain- 
dvajset na štiri, vendar to v besedilu osnutka odloka v V. poglavju ni opre- 
deljeno. Piše: »Na štirih področjih se bo družbeno dogovarjalo«, kar ne po- 
meni, da gre za štiri družbene dogovore. Zato menim, naj Skupščina SR Slove- 
nije sprejme odločnejše stališče o tem vprašanju in reče, da podpira usmeritev, 
da se v Skupščini SFR Jugoslavije sprejmejo štirje dogovori o osnovah druž- 
benega plana Jugoslavije, posebej pa naj se navedejo štiri točke, ki so napisane 
v osnutku odloka v V. poglavju. 

Opozarjam še na eno pripombo. Namreč strinjam se s predlogom Odbora, 
da je treba v zvezi z razvojem manj razvitih opredeliti nove naloge, kako do- 
seči ta razvoj, vendar menim, da je najbrž tudi ustrezno opozoriti, naj se v 
23. točki izpustijo besede »s tako politiko bo zagotovljeno hitrejše aktiviranje 
materialnih kadrovskih potencialov« in tako naprej ali pa »na podlagi tega 
bodo zagotovljeni pogoji in predpostavka za hitrejši razvoj teh pokrajin«. Nam- 
reč, že z veljavnim srednjeročnim planom smo dosegli, da federacija oziroma 
republike in avtonomni pokrajini v federaciji zagotavljajo dogovorjen del po- 
moči, ne pa tudi odgovornost za tak razvoj, ker je to precej odvisno od samih 
ljudi, ki delajo na teh področjih. Zato tudi najbrž ni potrebna navedba v be- 
sedilu osnutka odloka, da bo »federacija zagotovila tak razvoj«, pač pa, da bo 
»ustrezno prispevala in pomagala«. 

Končno, dajem še dve pripombi k poročilu Odbora. Menim — s tovarišem 
Globačnikom sem o tem že govoril in sem mu to rekel, da bi bilo ustrezneje 
od opredelitve, da podpiramo predvsem naslednje ključne naloge: razvijanje 
ekonomskih odnosov s tujino, razvoj energetike, proizvodnja hrane in suro- 
vin, magistralni promet, pri navedbi surovin reči, da gre za nekatere surovine 
in reprodukcijski material, to je, da dejansko ne gre za vse. 

Kjer je v osnutku odloka navedba: »Pri tem pa je treba te cilje doseči na 
osnovi«, bi rekel: »odločnejšega uveljavljanja družbenoekonomskih odnosov 
v sistemskih zakonih«. Namreč, ne gre le za odnose po zakonu o sistemu druž- 
benega planiranja, ampak za odnose po vseh zakonih, o deviznem poslovanju 
in tako naprej. 

Imam še eno konkretno pripombo, ki pa se nanaša na šesti odstavek poro- 
čila. Beseda »še« v besedilu »še jasneje opredeliti potrebne sprememb pri za- 
gotavljanju hitrejšega razvoja manj razvitih«, naj bi se izpustila, kajti v bese- 
dilu, ki je predloženo, ni nobenih novih elementov, ampak ostajamo pri dose- 
danjih. Zaradi tega je beseda »še« povsem odveč. To pomeni, da bi se že v 
smernicah jasneje opredelile potrebne spremembe pri zagotavljanju hitrejšega 
razvoja manj razvitih. Menim, da bi s temi dodatnimi pripombami delegacija 
Skupščine SR Slovenije lažje uveljavljala svoje naloge v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Bule! Kdo še želi raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš Emil Šuštar! 

Emil Šuštar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Številne sugestije in pripombe, ki sem jih imel namen povedati, so že vsebo- 
vane v poročilu Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose. Deloma je to 
poročilo dopolnil tovariš Bule. Predlagam, da bi te dodatne pripombe sprejeli 
in omogočili delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
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Skupščine SFR Jugoslavije, da bi do sprejetja tega odloka vendarle le-tega tako 
ustrezno oblikovali, da bi lahko bil ustreznejša podlaga za oblikovanje smer- 
nic za republiški plan in pa zlasti tudi za oblikovanje smernic pri temeljnih no- 
silcih planiranja. Namreč, te smernice se mi zdijo pomembne, predvsem za- 
radi tega, ker so temeljni nosilci planiranja sredi intenzivnih priprav, da tudi 
sami do jeseni tega leta oblikujejo svoje smernice, da bi lahko na tej podlagi 
pripravili tudi ustrezne elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov m da 
bi temu ustrezno v prihodnjem letu nastajali samoupravni sporazumi o te- 
meljih planov, pa tudi plani. 

O smernicah za pripravo zveznega plana smo razpravljali tudi v okviru 
priprav na sejo Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, v katerem je, kot veste, na 
eni izmed zadnjih sej o tem potekala razprava. Te smernice smo obravnavali 
predvsem z vidika, kaj menijo tisti, ki se poklicno ukvarjajo s problematiko 
planiranja v temeljnih organizacijah združenega dela, in ali in koliko naj bi 
bil tak dokument lahko dobra podlaga za nastajanje njihovih lastnih smernic. 

Končno, razprava pri nas o teh smernicah je sovpadala tudi z intenzivno 
razpravo o osnutku republiškega zakona. Skratka, v tej dejavnosti smo vendar 
vsi skupaj iskali neko opredelitev, kaj pravzaprav naj bodo smernice. Moram 
reči, da je ta razprava s tovariši iz združenega dela vendar pokazala, da si s 
tem dokumentom pri nastajanju lastnih smernic v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela dejansko ne morejo pomagati, in sicer preprosto zato ne, ker so te 
smernice v nekaterih delih, pri katerih se objektivno ne pričakuje taka kon- 
kretnost, tako konkretne, kot verjetno ne bi smele biti, v drugih pa so precej 
splošne. Zlasti moti to, da se ponavlja kot naloga v tem dokumentu to, naj pač 
spoštujemo nekatere sistemske zakone, ki jih dejansko še ni, na primer zakon 
o družbeni kontroli cen, zakon o razširjeni reprodukciji itd. Skratka postavlja 
se vprašanje, ali se lahko v smernicah, v katerih naj bi vendar šlo v osnovi za 
to, da se v okviru možnosti določa usmeritev prihodnjega razvoja, sklicujemo 
na sistemske predpise, na zakone in na spoštovanje teh zakonov, ponavljam še 
enkrat, tudi zakono>v, ki jih dejansko še nismo sprejeli. To je najbolj bistvena, 
nekoliko grobo izrečena pripomba k samim smernicam. 

Postavlja se tudi vprašanje, kako in v katerem trenutku sprejemamo smer- 
nice z vidika načela sočasnosti planiranja. Namreč, sedaj sprejemamo na zvezni 
ravni smernice za izdelavo družbenega plana Jugoslavije. Na tej osnovi bodo 
sledile republiške smernice, nato pa smernice temeljnih nosilcev planiranja. 
Gre za določeno oceno, da nastaja velik časovni razkorak pri sprejemarfju 
smernic pri vseh nosilcih planiranja. 

Končno bi rad rekel še, da so nekatere formulacije tudi v samem doku- 
mentu nekoliko vprašljive. Opozorim naj na najbolj grobo vsebinsko pomanjk- 
ljivost z vidika tudi položaja Slovenije nasproti federaciji. Gre namreč za pro- 
blem izvoza, na kar je tudi opozoril Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
svojem poročilu k smernicam, deloma pa tudi Odbor tega zbora. Menim nam- 
reč, da je naraščanje izvoza po stopnji rasti družbenega proizvoda z vidika 
Slovenije povsem nekaj nesprejemljivega. Zato menim, da kaže morda ta vidik 
še posebej izpostaviti. Gre pa tudi za nekatere druge formulacije, kot na primer 
v drugem odstavku na 4. strani, v zvezi s katerim se lahko nehote dobi vtis, 
da se na področju delitve sredstev za osebne dohodke za hitrejše uveljavljanje 
načela delitve po delu in solidarnosti, kar pa ni najtesneje med seboj povezano, 
pravzaprav neposredno povezujeta delitev po delu in solidarnost. 
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Na koncu predlagam, če bomo vsi skupaj ocenili, da je treba to poročilo 
še dopolniti z nekaterimi konkretnimi formulacijami, da to storimo, da bi na 
tej osnovi olajšali delo delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. Vprašujem pa se, ali bo to usklajevanje s preostalimi republikami 
pred sprejetjem smernic potekalo dovolj hitro. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šuštar! Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 
Pripravljen je proceduralni sklep k osnutku odloka, ki je seveda formalne na- 
rave. Hkrati delegate opozarjam, da je čeprav sta razpravljala le dva delegata, 
običaj, da se vsa razprava prouči in se kot taka posreduje delegaciji. Za zaklju- 
ček te točke dnevnega reda predlagam naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor daje soglasje k osnutku odloka o temeljnih smer- 
nicah in okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja za ob- 
dobje od 1980. do 1985. leta. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, da v usklajevalnem postopku upošteva pripombe in mnenja Odbora 
tega zbora za družbenoekonomske odnose, pripombe Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora ter da po oprav- 
ljenem usklajevalnem postopku v imenu Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije soglasje k predlogu odloka. 

Želi kdo razpravljati o predlaganem sklepu? (Nihče.) Dajem na glasovanje 
predlog tega sklepa. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Tovariši in tovarišice delegati! Obravnavali bomo še dva sklopa gradiv. 

Glede na vašo razpravljalsko vnemo predpostavljam, da lahko zaključimo 
danes sejo zbora. Odredila pa bi nekaj odmora, da končata skupini s proučit- 
vijo obravnav osnutkov zakonov o osnovni šoli in predšolskem varstvu. Za 
obravnavo nam ostaneta le še informiranje in davčni sistem. Menim, da bi 
lahko danes končali sejo zbora. Prosim pa, da ne bi odhajali iz dvorane. 

Odrejam 15-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.30 in se je nadaljevala ob 14.50.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prosim tovariša Staneta Reparja, da da 
predlog stališč k osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Stane Repar: Tovarišice in tovariši! Delovna skupina se je sestala 
in ob obravnavi predlogov in mnenj sestavila naslednji predlog stališč k osnut- 
ku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Skupina meni, da bi se v stališčih in predlogih Družbenopolitičnega zbora 
v 1. točki v četrti vrsti spremenil stavek, ki se glasi: »Zagotavlja pogoje za 
programsko preosnovo predšolskega varstva« tako, da se pojem »varstvo« na- 
domesti z »vzgojo«, ker meni, da je to precej širše in pravilneje izraženo 
dejstvo. 
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Skupina ugotavlja, da je bilo v razpravi o osnutku zakona o vzgoji m 
varstvu predšolskih otrok predlaganih več sprememb posameznih členov, m 
sicer 11., 24., 33., 40. člena. Pri opredeljevanju pogojev, normativov in drugih 
konkretnih opredelitev, ki jih ponuja zakon, naj se upoštevajo resolucija o te- 
meljih zakonodajne politike republike in dognanja znanosti ter se le-ta uokvi- 
rijo v dane možnosti. 

Pri končnem oblikovanju zakona naj predlagatelj upošteva vsa preostala 
mnenja in predloge, ki so bili dani v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije 
in na seji zbora. Skupina se zato ni opredelila do posameznih predlaganih re- 
šitev strokovnega značaja in zaradi tega predlaga, da se sedanja 3. točka pre- 
oblikuje tako, da se glasi: »Pri opredeljevanju pogojev, normativov in drugih 
konkretnih opredelitev strokovnega značaja naj se upoštevajo resolucija o te- 
meljih zakonodajne politike republike in dognanja znanosti ter se le-ta uokvi- 
rijo v politiko, izraženo v srednjeročnih in dolgoročnih planih družbenoeko- 
nomskega razvoja.« 

Predsednica Tina Tomlje: 2eli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje predlog stališč in predlogov Druž- 
benopolitičnega zbora k osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, 
ki jih je predlagal poročevalec tovariš Stane Repar. Ce sem ga prav razumela, 
gre za to, da ostane 1. točka nespremenjena, razen da se beseda »varstvo« na- 
domesti z »vzgojo«. 2. točka je nespremenjena, 3. pa se spremeni, kar bo to- 
variš Stane Repar še enkrat prebral. 

Stane Repar: »Pri opredeljevanju pogojev, normativov in drugih kon- 
kretnih opredelitev strokovnega značaja naj se upoštevajo resolucija o temeljih 
zakonodajne politike republike in dognanja znanosti ter se le-ta uokvirijo v 
politiko, izraženo v srednjeročnih in dolgoročnih planih družbenoekonomskega 
razvoja.« Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ali ima še kdo kakšno pri- 
pombo? (Nihče.) iDajem predlog stališč in predlogov 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 stališč in predlogov k 
osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, in sicer bomo sklepali 
o predlogu stališč k osnutku zakona o osnovni šoli. 

Prosim tovariša Reparja, da da poročilo skupine! 

Stane Repar: Skupina ima k razpravi o osnutku zakona o osnovni 
šoli naslednje mnenje: 

Glede na vlogo Družbenopolitičnega zbora meni skupina, da v pristojnosti 
zbora ne kaže kot sestavni del stališč in predlogov sprejemati zelo konkretnih 
strokovnih opredelitev, ki jih vsebujejo dane pripombe. Predlagatelj naj jih 
upošteva pri pripravi predloga zakona. Podlaga naj mu bodo stališča, ki jih 
skupina predlaga k osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Sku- 
pina sama se do besedila predloga stališč ni opredeljevala, ker meni, da bi 
bilo potrebno, da se tudi ta stališča in predlogi spravijo v tiste okvire, kot je to 
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predlagala v predlogu stališč k osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok. Treba je namreč proučiti vsa tista vprašanja, ki so strokovnega značaja 
in ohraniti to, kar naj ostane v zakonu. Zato je to le mnenje k razpravi o 
osnutku tega zakona. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala! Vključujem se v razpravo. Ce 
prav razumem predlog skupine, potem bi v predlogu stališč ostalo besedilo 4. 
točke, ki se nanaša na odločitev, ki opredeljuje pogoj, da je za opravljanje pe- 
dagoškega dela na osnovni šoli potrebno znanje slovenskega jezika, in 5. točke, 
da bi v zakonu bilo potrebno predvideti možnost ponovnega preizkusa zrelosti 
otroka za vstop v osnovno šolo. 

Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Rad bi rekel le to, da smo v bistvu sklenili, da 
bi vse konkretne pripombe, ki so bile danes dane v razpravi, zapisali in jih 
povzeli v predlogu stališč in predlogov na enak način kot smo to storili v spre- 
menjeni 3. točki predloga stališč k osnutku zakona o vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok. To pomeni, da vsebina predloga stališč, tako kot je predlagana, 
ostane v celoti nespremenjena. Dodala bi se nova 7. točka, v kateri se skupina 
opredeljuje do vsega tistega, kar je bilo danes prisotno v razpravi in se nanaša 
na, kar je tovariš Repar že povedal, posamezne strokovne rešitve v členih, 
do katerih se v skupini nismo konkretno opredeljevali. Do njih naj se tudi 
zbor ne opredeljuje, ampak naj se do njih obnašata tako zbor kot tudi pred- 
lagatelj tako, kot smo to zapisali v novi spremenjeni 3. točki v predlogu stališč 
k osnutku prejšnjega zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Sprej- 
memo lahko predlog skupine, da se v predlogu stališč in predlogov doda še 
točka, ki je po vsebini enaka, kot smo jo sprejeli v predlogu stališč k osnutku 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. Vendar pa se je treba opredeliti 
do vprašanja, ali nista 5. točka in 6. točka glede na 69. člen osnutka zakona o 
osnovni šoli taki, da ju zadnja dodana točka izključuje. 

Jože Globačnik: Čeprav smo do 6. točke imeli selektiven pristop, 
smo sodili, da ni treba predlagatelja zavezovati, da to prouči. Zaradi tega, poz- 
neje sprejetega stališča bi bilo treba to točko črtati. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ima še kdo kakšno misel? 
(Nihče.) Sprejeli bi torej predlog skupine in sicer bi sprejeli predlog stališč in 
predlogov, kot je bil pripravljen za zbor, pri čemer bi se dodala nova 7. toč- 
ka, katere besedilo bo prebral tovariš Stane Repar. 

Stane Repar: »Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona upo- 
števa načelo, ki izhaja tudi iz resolucije o temeljih zakonodajne politike re- 
publike, po katerem naj zakoni ne urejajo vprašanj izrazito strokovne narave. 
Upoštevajoč dognanja stroke in znanosti je primerneje taka vprašanja urejati 
s podzakonskimi akti in rešitve tako hitreje prilagajati politiki, določeni v 
srednjeročnih in dolgoročnih planih družbenoekonomskega razvoja.« 
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Predsednica Tina Tomlje: Dajem na glasovanje predlog stališč in 
predlogov, skupaj z besedilom 6. točke in dodane 7. točke, ki jo je pravkar 
prebral tovariš Stane Repar. Kdor je za predlog teh 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 Druž- 
benopolitičnega zbora k osnutku zakona o osnovni šoli na podlagi 88. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predlagam, da zaradi vsebinske povezanosti združimo 14. in 15. točko 
dnevnega reda, in sicer gre za razvoj družbenega sistema informiranja 
v Socialistični republiki Sloveniji in za predlog za izdajo zakona o družbenem 
sistemu informiranja v Socialistični republiki Sloveniji. 

Obe gradivi je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. K prvemu 
gradivu je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil še koncept razvoja 
javnega komunikacijskega omrežja za prenos podatkov. Gradivo so obravna- 
vali: Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna ko- 
misija in Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti. Vsa poročila ste pre- 
jeli. Danes ste prejeli še predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega 
zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Zakon j šek, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski sistem. Vabim ga, da da uvodno besedo. S tovari- 
šem Zakonjškom sva se zmenila, da bo svojo razpravo nekoliko skrajšal. Be- 
sedo ima tovariš Jože Zakonjšek. 

Jože Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izhajajoč iz obveznosti, ki smo jih zapisali v ustavo in dokumente kon- 
gresov Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije, ter smer- 
nic, ki jih je nakazal tovariš Edvard Kardelj v svojih razpravah o družbenem 
sistemu informiranja, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil gradivo 
o nadaljnjem razvoju družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji ter 
predlog za izdajo' zakona o družbenem sistemu informiranja. 

Za nadaljnji razvoj sistema socialističnega samoupravljanja kot družbeno- 
političnega in družbenoekonomskega odnosa je družbeni sistem informiranja 
eden izmed bistvenih elementov. Pravica delovnih ljudi in občanov, da go- 
spodarijo s pogoji in rezultati svojega dela in se ustvarjalno vključujejo kot 
neposredni udeleženci v procesu planiranja, odločanja in upravljanja ter 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, je neposredno 
povezana s pravico do informiranja. To pravico lahko uresničijo le v sistemu 
informiranja, ki jim bo zagotovil pravočasne, resnične in celovite podatke in 
dejstva o njihovem položaju v temeljni organizaciji združenega dela, o njenem 
gospodarjenju, o temeljnih odnosih pri ustvarjanju, razporejanju in delitvi 
dohodka, združevanju dela in sredstev in' svobodne menjave dela ter o vpra- 
šanjih, o katerih se odloča v krajevni skupnosti, občini in drugih samouprav- 
nih in družbenopolitičnih skupnostih. Tak sistem informiranja lahko zgradimo 
le ob popolni angažiranosti, sodelovanju in koordinaciji vseh družbenih de- 
javnikov. Njegova temeljna kvaliteta mora biti avtonomnost, celovitost in enot- 
nost, s katero bo omogočena nadaljnja demokratizacija procesov odločanja, 
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razvoj in uresničevanje delegatskega sistema ter hitrejši razvoj in stabilizacija 
gospodarstva. 

Z novo ustavo opredeljeni družbenopolitični in družbenoekonomski odnosi 
terjajo temeljito preobrazbo družbenega sistema informiranja. Zato je bil v 
preteklem petletnem obdobju družbeni sistem informiranja deležen posebne 
pozornosti. Navedbe o vzpostavitvi učinkovitejšega družbenega sistema infor- 
miranja so zapisane v resolucijah XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije 
in VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije. Posebno poglavje v ustavi SR 
Slovenije opredeljuje vsebino, funkcije in naloge družbenega sistema infor- 
miranja. Zvezni svet za vprašanja družbene ureditve je posvetil več sej vpra- 
šanjem graditve, razvoja in delovanja družbenega sistema informiranja. Maja 
1979. leta je Skupščina SFR Jugoslavije po dveletnih pripravah in širši raz- 
pravi sprejela resolucijo o temeljih družbenega sistema informiranja. V teku 
je priprava predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona o temeljih druž- 
benega sistema informiranja. To gradivo je nastalo vzporedno z zveznimi 
dokumenti. Zato je ob svojem nastanku povzemalo temeljne smernice zvezne- 
ga dokumenta, medtem ko je pri konkretnih opredelitvah upoštevalo stanje 
in razmere, specifične za našo republiko. 

Kljub doseženim rezultatom pri objektivnem in pravočasnem informiranju 
delovnih ljudi in občanov o vseh pomembnejših dogodkih, pojavih, tokovih in 
procesih gospodarskega in družbenega razvoja, je temeljita analiza stanja na 
področju družbenega sistema informiranja opozorila na številne slabosti in 
pomanjkljivosti. 

Med te štejemo zlasti naslednje: 
Družbeni sistem informiranja na ravni družbenopolitičnih skupnosti je 

še vedno organiziran in usmerjen predvsem v zadovoljevanje potreb in zahtev 
izvršilnih in upravnih organov družbenopolitičnih skupnosti in poslovodnih 
struktur gospodarstva. Enako je v organizacijah združenega dela, v katerih so 
informacije večinoma namenjene poslovodnim in drugim vodilnim strukturam. 
Tako še vedno ni vzpostavljen ustrezen sistem informiranja delovnih ljudi v 
temeljnih organizacijah združenega dela ter občanov v krajevni skupnosti, 
pri katerem bi moralo biti jasno opredeljeno, o katerih vprašanjih morajo biti 
pravočasno in celovito informirani ter kdo in na kakšen način je dolžan za- 
gotoviti vse ustrezne podatke. 

Primarni podatki se pogosto dodatno oblikujejo ter prilagajajo interesom 
in potrebam struktur, ki jih posredujejo delovnim ljudem in občanom, ko že- 
lijo dobiti njihovo podporo pri vprašanjih, za katera te podpore ne bi dobili, 
kolikor bi bili podatki izkazani objektivno in v vsej svoji celovitosti. 

Obstoječe informiranje oziroma izkazovanje podatkov in dejstev v samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter v delegatskem sistemu je prepo- 
gosto neažurno in nepopolno. Analitsko neobdelani podatki ne dajejo možnosti 
primerjanja in konfrontacije alternativnih rešitev, možnosti za poglobljene 
analize stanja, odkrivanja napak itd. Vse to negativno vpliva na uresničeva- 
nje samoupravnih pravic in dolžnosti delavcev in občanov. Družbeni sistem 
informiranja še ni uspel zagotoviti dovolj ustreznih podatkov za spremljanje 
novih samoupravnih oblik družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov. 

Pri vseh informacijskih sistemih so nezadostno razvite funkcije zadovo- 
ljevanja informacijskih potreb organov upravljanja, delegacij in družbenopo- 
litičnih organizacij oziroma vseh delavcev in občanov. Naštetim subjektom so 
sicer na voljo podatki in informacije o delovni organizaciji in njenem pošlo- 



18. seja 539 

vanju, o krajevni skupnosti in občini, katere zbirajo, obdelujejo in izkazujejo 
specializirane službe in pooblaščeni organi in organizacije, vendar praviloma 
prirejene le za odločanje na republiški oziroma zvezni ravni. 

Doslej se specializirane službe ter pooblaščeni organi in organizacije niso 
razvijali usklajeno, kar ima zlasti za posledico čezmerno podvojitev podatkov 
(ponekod ta podvojitev dosega tudi 40%) in s tem v zvezi preobremenjenost 
dajalcev podatkov ter neučinkovitost sistema v celoti. Koordinacija in pove- 
zovanje obstoječih institucij družbenega sistema informiranja ter usklajeva- 
nja vsebine in povezovanja njihovih podatkovnih baz temelji na doslej izdela- 
nih in razvitih skupnih osnovah družbenega sistema informiranja (enotne me- 
todologije, standardov in klasifikacije, usklađenih evidenc in registrov). Te- 
meljna pomanjkljivost je, da so te skupne osnove urejale le informacijsko osno- 
vo specializiranih služb in pooblaščenih organov in organizacij, v nobenem 
primeru pa podatkov in informacij v okviru informacijskih sistemov samo- 
upravnih organizacij in skupnosti oziroma ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti. To je hkrati poglavitni vzrok, da se podatki in informacije, ki nastajajo 
kot proizvod informacijskih sistemov samoupravnih organizacij in skupnosti, 
ne morejo uporabiti kot vir podatkov za širše družbene potrebe oziroma niso 
urejeni vir podatkov za tekoča ali prihodnja statistična raziskovanja. Zaradi 
pomanjkljivosti in nedodelanosti skupnih osnov ter ker ni usklajevalnih druž- 
benih in strokovnih teles, se ne razvija proces vključevanja informacijskih si- 
stemov samoupravnih organizacij in skupnosti v celovit družbeni sistem in- 
formiranja ter njihovo medsebojno povezovanje ter zlasti povezovanje z in- 
formacijskimi sistemi specializiranih služb in pooblaščenih organov in orga- 
nizacij. 

Delovni človek in občan še vedno ni deležen sodobnih in učinkovitih in- 
formacijskih razmerij, ko se pojavlja v vlogi dajalca potrebnih podatkov ozi- 
roma informacij v družbenem sistemu informiranja. Kljub relativno dobri 
opremljenosti s sodobnimi sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov je nji- 
hova uporaba skoraj v vseh primerih še vedno v okviru računovodskih in knji- 
govodskih dejavnosti in ne zajema poslov, ki bi jih lahko opravljali s pomočjo 
teh sredstev ter zelo povečali učinkovitost proizvodnje, vodenja, upravljanja, 
odločanja in planiranja. 

V naši republiki sta zlasti neurejeni področji proizvodnje domače računal- 
niške opreme ter strokovnega usposabljanja izvajalcev oziroma splošnega in 
strokovnega usposabljanja uporabnikov informacijskih sistemov. Nepoveza- 
nost in neusklajenost med obstoječimi nosilci proizvodnje računalniške opre- 
me ter izobraževanja na področju informatike bosta prisotni še vse dotlej, do- 
kler ne bomo presegli parcialnih interesov posameznih skupin in institucij. 

Iz dosedanjih razprav in analiz smo v pričujoči dokument vgradili zlasti 
naslednja izhodišča in mnenja: 

Širši družbeni interesi terjajo vzpostavitev avtonomnega, objektivnega, 
visoko strokovnega in učinkovitega sistema informiranja, ki bo predvsem v 
službi samoupravljalca ter mu zagotavljal objektivne, resnične, pravočasne in 
celovite informacije, pomembne za usklajevanja odnosov v družbeni reproduk- 
ciji, za planiranje, upravljanje in odločanje. 

Delovnemu človeku in občanu je treba dati možnost, da lahko preveri po- 
datke oziroma informacijo, katero mu daje njegova samoupravna organizacija 
ali skupnost, da bi lahko oblikoval svoje lastno stališče pri odločanju oziroma 
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uveljavljanju svojih funkcij proizvajalca in samoupravljalca. Te podatke mu 
lahko zagotovi le samostojna in neodvisna služba družbenega informiranja. 

Evidentiranje, zbiranje, obdelava, prenos in izkazovanje podatkov mora 
biti naloga enotne službe, ki je hkrati odgovorna za kvaliteto in objektivnost 
ter dostopnost teh podatkov. Ta služba mora biti neposredno odgovorna skup- 
ščinam družbenopolitičnih skupnosti. 

Informacijski sistemi samoupravnih organizacij in skupnosti naj bi se po- 
vezovali z enotno službo na skupnih osnovah v družbeni sistem informiranja, 
katerega naj bi urejal poseben zakon. 

Razmerja na področju družbenega sistema informiranja ter sam sistem 
sta bistveni element družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema, za- 
to je nujno, da se z zveznim in republiškimi zakoni in drugimi samoupravnimi 
akti čimprej uredijo vsa vprašanja na področju družbenega sistema informi- 
ranja. 

Družbeni nadzor, usklajevanje in usmerjanje razvoja družbenega sistema 
informiranja bodo opravljali ustrezni sveti, tako pri posameznih nosilcih dejav- 
nosti kot tudi pri posameznih skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, sestav- 
ljeni iz delegatov in strokovnjakov. 

Tako kot družbeno upravljanje sistema je pomembna tudi strokovna or- 
ganiziranost sistema, ki naj bi zagotovila povezovanje vseh nosilcev dejavno- 
sti družbenega sistema informiranja v okviru enotnega in celovitega sistema. 

Pri oblikovanju organizacije družbenega sistema informiranja bi morali 
izhajati iz obstoječe organiziranosti oziroma obstoječih specializiranih služb 
in pooblaščenih organov in organizacij družbenega sistema informiranja ter 
jih ustrezno preoblikovati in dopolniti. Vse te samostojne organizacije so dolž- 
ne povezati se v enotno organizacijo oziroma skupnost družbenega sistema 
informiranja na podlagi medsebojnega dogovarjanja in sporazumevanja. 

Enotno službo bo treba vzpostaviti od občine do federacije na skupnih os- 
novah ter s temi omogočiti samoupravnim organizacijam in skupnostim do- 
stop do pravočasnih in celovitih podatkov, ki se nanašajo na njihovo dejavnost 
v ožjem in širšem okolju. Ta služba bo lahko precej razbremenila samouprav- 
ne organizacije in skupnosti del in nalog s področja informiranja ter zagotovila 
vsem enake možnosti in pravice do kvalitetnih podatkov in informacij. 

Dohodkovne odnose bo potrebno vpeljati tudi na tem področju ter širše 
uveljaviti združevanje dela in sredstev, zlasti pa graditi banke podatkov, ki 
bodo dostopne vsem, ki podatke rabijo, z dogovorjenimi omejitvami. 

Predlagana usmeritev razvoja družbenega sistema informiranja v SR Slo- 
veniji izhaja iz teh načel ter v skladu s poudarjeno vlogo temeljnih oblik druž- 
bene organiziranosti postavlja zahtevo, da družbeni sistem informiranja gradi 
od spodaj navzgor, temeljne celice našega družbenopolitičnega sistema, temelj- 
ne organizacije združenega dela ter krajevne skupnosti pa so osnovni dajalci 
in prejemniki podatkov. Zato je organiziranje informacijskih sistemov v teh 
celicah pogoj delovanja preoblikovanega družbenega sistema informiranja, kaj- 
ti pri njih bo baza primarnih podatkov in primarnih evidenc, ki jih bodo te 
celice izmenjavale z drugimi subjekti informiranja, bodisi s svojimi asociaci- 
jami bodisi s posebnimi službami na ravni družbenopolitičnih skupnosti. Funk- 
cije informacijskih sistemov v samoupravnih organizacijah in skupnostih se 
morajo tako uresničevati v okviru njihove redne dejavnosti ter v skladu s 
potrebami njihovih delovnih in drugih procesov. S skupnimi osnovami, to je 
enotno metodologijo, standardi, usklajenimi vsebinami statističnih raziskav, 
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evidenc in registrov, pa bo zagotovljeno, da bodo izhodni podatki in informa- 
cije iz teh informacijskih sistemov istočasne, primerne in v taki obliki, da jih 
bodo delavci in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih lahko po- 
sredovali oziroma izmenjavali z drugimi subjekti informiranja. S tem bo od- 
padlo dodatno zadovoljevanje zahtev specializiranih služb in pooblaščenih or- 
ganov in organizacij, ki doslej praviloma vsaka zase zahtevajo podatke, tako 
pa pogosto podvajajo podatke, ki so zaradi večkratnega ločenega zajemanja 
omejeno primerljivi. Samoupravne organizacije in skupnosti morajo samo- 
stojno in odgovorno graditi lastne informacijske sisteme oziroma združevati 
funkcije informacijskih sistemov, ki bodo optimalno zadovoljevali njihove po- 
trebe, pri tem pa tudi sodelovati pri oblikovanju informacijskih potreb z dru- 
gimi subjekti informiranja, predvsem specializiranimi službami in pooblašče- 
nimi organi in organizacijami družbenega sistema informiranja. 

Dejavnost informacijskih sistemov naj bi samoupravne organizacije in 
skupnosti urejale s svojimi statuti in drugimi samoupravnimi akti v skladu s 
skupnimi osnovami družbenega sistema informiranja. 

Doslej je bila dejavnost informacijskih sistemov prirejena predvsem poslo- 
vodni funkciji, vendar jo bo treba oblikovati predvsem v skladu z informacij- 
skimi potrebami samoupravnih organov, delegacij in družbenopolitičnih orga- 
nizacij. Pri tem bi moral biti zagotovljen neposreden dostop do podatkov vsem 
subjektom v organizaciji ter prirejen njihovim specifičnim potrebam. Za sa- 
moupravljalce je predvsem pomembno, da dobijo informacije in podatke ta- 
krat in neposredno za tisto, kar potrebujejo za konkretno presojo oziroma od- 
ločitev. 

Z naraščanjem oblik svobodne menjave dela naraščajo tudi njihove in- 
formacijske potrebe in pomen njihovih informacijskih sistemov za širše oko- 
lje. Nekatere od njih, na primer Skupnost pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji in Zdravstvena skupnost Slovenije, že opravljajo 
obsežno informacijsko dejavnost in imajo že močno razvite informacijske si- 
steme, medtem ko se čuti pomanjkanje ustrezne organiziranosti na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, stanovanjske graditve in drugod. 

Splošno lahko ugotovimo, da razvoj novih družbenoekonomskih odnosov 
ter novih pojavnih oblik združevanja dela in sredstev narekuje drugačen pri- 
stop glede zadovoljevanja informacijskih potreb. Pri tem se kaže potreba po 
dekoncentraciji in decentralizaciji informacijskih sistemov ter hkrati zahteva 
po močnem povezovanju na skupnih osnovah med sistemi na vseh ravneh. 

Bistvo preoblikovanja predvsem specializiranih služb je po naši oceni v 
tem, da se bolj obrnejo k združenemu delu in ne več pretežno k družbenopoli- 
tičnim skupnostim, republikam in federaciji. Za sedaj je 90 % vseh aktivnosti 
teh služb opredeljenih z zahtevami federacije in glede na to, da so te in- 
formacije dostopne tudi samoupravnim organizacijam in skupnostim, so zanje 
manj ali celo neuporabne, ker niso prirejene za planiranje in odločanje glede 
na njihove interese in potrebe. Bistveno je tudi povezovanje teh služb v smi- 
slu integracije funkcij družbenega sistema informiranja, od evidenčne, stati- 
stične do analitske in informativne, v zaključen informacijski proces, ki bo 
deloval usklađeno in učinkovito. 

Pri tem morajo biti ažurne evidence in registri izvor primarnih podatkov 
za vse funkcije družbenega sistema informiranja in s tem predstavljati enotno 
podatkovno bazo. Glede na dinamičnost procesov v naši družbi morajo informa- 
cijski sistemi in s tem tudi specializirane službe in pooblaščeni organi in orga- 
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nizacije zagotoviti podatke in informacije takrat, ko jih nosilci procesov po- 
trebujejo*. Torej morajo biti evidentiranje, zbiranje in obdelava podatkov o po- 
javih in dejstvih izvršeni tedaj, kot ti dogodki nastanejo, in tam, kjer nastanejo. 
Za potrebe »ex ante«, predvsem za potrebe planiranja, pa je treba zagotoviti 
ustrezne analize na podlagi statističnih in drugih raziskav, ki pa morajo te- 
meljiti na istih ažurno vodenih evidencah in registrih. Sistem družbenega pla- 
niranja na samoupravnih temeljih postavlja velike zahteve družbenemu sis- 
temu formiranja, ker zaradi načela kontinuiranega in sočasnega planiranja 
zahteva ažurne podatke, kajti planiranje združuje funkcije sporazumevanja v 
neposredno odločanje, spremljanje in upravljanje. 

S tem se še bolj ostro postavlja zahteva po graditvi učinkovitih informa- 
cijskih sistemov v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skup- 
nostih, ki so* temeljni nosilci družbenega planiranja, s tem pa seveda tudi 
konkretne zahteve po potrebnih informacijah od posebnih služb družbenega 
sistema planiranja. 'Pri tem se ponovno soočamo z nujnostjo vpliva vseh samo- 
upravnih organizacij in skupnosti na vsebino in način dela teh služb, ker bodo 
te sicer delovale po določeni inerciji in na osnovi lastnih predstav oblikovale 
vsebino in metode svojega dela. To nalogo bo treba opraviti z ustreznimi obli- 
kami podružbljanja teh služb, za kar pa ne bo dovolj le ustanavljanje druž- 
benih svetov, ampak tudi taka strokovna organiziranost, ki si bo prizadevala 
za oblikovanje skupnih osnov in opredeljevanju konkretnih oblik informacij- 
skih potreb. 

V skladu z ustavnim položajem in vlogo občin v družbenopolitičnem in sa- 
moupravnem sistemu je v gradivu opredeljen tudi pomen družbenega sistema 
informiranja na tej ravni. Občine so dolžne samostojno oblikovati lastne in- 
formacijske sisteme, ki bodo zadovoljevali njihove informacijske potrebe. Nji- 
hov tako imenovani »komunalni informacijski sistem« mora predstavljati tudi 
informacijsko bazo za družbeni sistem informiranja na ravni republike. Zato 
morajo občine vzpostaviti lastne registre in evidence, zlasti o prebivalstvu, o 
organizacijah in prostoru, posebnim službam družbenega sistema informiranja 
pa posredovati obdelane podatke. Se posebej se morajo v občinah usmeriti na 
zadovoljevanje informacijskih potreb krajevnih skupnosti oziroma sodelovati 
pri oblikovanju njihovih informacijskih sistemov, ker krajevne skupnosti pra- 
viloma nimajo ustrezne organizacijske in tehnične baze. 

Pri razvoju družbenega sistema informiranja, po naši oceni, nikakor ne 
smemo zanemarjati razvoja sodobne informacijske tehnologije, predvsem ra- 
čunalništva in komunikacij. Računalniki so se že razvili iz strojev za računanje 
in avtomatsko obdelavo podatkov v stroje za informacije, predvsem s tehno- 
loškimi rešitvami, kot so sistemi povezanih baz podatkov na medsebojno s 
telekomunikacijami povezanih računalniških sistemih. Ti obdelujejo podatke in 
informacije za potrebe svojega neposrednega okolja, hkrati pa se povezujejo 
za izmenjavo in zbiranje podatkov za širše potrebe. Ta razvoj prehaja v pravo 
revolucijo, tako da gospodarsko razviti zahodni svet že govori o prehodu iz 
industrijske v informcijsko družbo. Predvideva se, da bo v razvitih državah 
na koncu 1980. leta več kot 80% vseh delovnih mest opremljenih z računal- 
niško podprto informacijsko opremo. Prav tako je že možen dostop do baz 
podatkov kar od doma s kombinacijo televizije in telefona in podobno. Razvoj 
je tako hiter, da moramo storiti resen napor, da ga bomo dosegli, sicer bomo 
zaostali v mnogih pomembnih elementih razvoja. Predvsem si bo treba pri- 
zadevati za usklađeno opremljanje z informacijsko opremo, za domačo pro- 
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izvodnjo te opremo na visoki tehnološki ravni, za razvoj javnega komunika- 
cijskega omrežja, za hiter prenos podatkov, za usposabljanje kadrov na tem 
področju itd. Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v naslednjem ob- 
dobju bo to neposredno trajalo in tudi vplivalo na družbene akcije na tem 
področju. 

Tovarišice in tovariši delegati! Med razpravami o družbenem sistemu 
informiranja in pri pripravi gradiva o razvoju družbenega sistema informi- 
ranja ter predloga za izdajo zakona je bilo veliko dilem v zvezi z organizacij- 
skimi oblikami v sistemu, bodisi na področju družbenega upravljanja in uprav- 
nih funkcij bodisi na področju strokovnih funkcij. Največ pripomb je bilo v 
zvezi z ustanavljanjem ustreznih upravnih organov — Republiškega komiteja 
za družbeni sistem informiranja ali Republiškega sekretariata za informiranje 
ter ustanovitvijo ustreznega strokovnega organa — zavoda ali centra za druž- 
beni sistem informiranja. Čeprav je to pomembno, to ni bistveno, ker gre pred- 
vsem za vsebino odnosov, katerim se mora podrediti organizacija. Vendar glede 
družbenega upravljanja, podružbljanja dejavnosti družbenega sistema infor- 
miranja na ravni samoupravnih organizacij in skupnosti že obstajajo samo- 
upravni mehanizmi, od delavskega sveta do samoupravne delavske kontrole, 
ki imajo tudi pomembno funkcijo. Za usklađeno delovanje na tem pod- 
ročju bi lahko ustanovili po potrebi še posebne komisije. V krajevnih skup- 
nostih bi se morale, po našem mnenju, v zvezi s tem še posebej angažirati kra- 
jevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Vsekakor 
pa je potrebno pri specializiranih službah in pooblaščenih organih in orga- 
nizacijah ter pri upravnih organih ustanoviti družbene svete, ki bodo skrbeli 
za koordinacijo, za oblikovanje informacijskih zahtev baze, za zagotavljanje 
dostopa do informacij itd. Zaradi posebnega pomena skupnih osnov je nujno 
vzpostaviti ustrezno strokovno organizacijsko obliko, ki bo operativno spo- 
sobna obvladati izdelavo in uveljavljanje enotnih metodologij, standardov, 
usklađenih evidenc, registrov ter ki bo skrbela, da ne pride do podvojitev in 
neracionalnih postopkov. Nerealno je pričakovati, da bo do potrebnih premikov 
na tem področju prišlo samo s samoiniciativnim usklajevanjem posebnih služb 
družbenega sistema informiranja prek strokovnih komisij in podobnega. Taki 
poskusi so v preteklosti že bili, vendar z minimalnimi uspehi. Težnje in in- 
teresi posameznih služb so različni, prav tako pa je obsežno strokovno pod- 
ročje težko operativno obvladati samo z medsebojnim dogovarjanjem. 

Pričakujemo, da bo javna razprava prispevala k razčiščevanju dilem na 
tem področju, tako da se bodo po njej izkristalizirale tudi ustrezne organiza- 
cijske rešitve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato predlaga Družbenopolitičnemu 
zboru, da se sprejme predloženo gradivo kot osnovo za široko in vsestransko 
razpravo o smereh in oblikah oblikovanja družbenega sistema informiranja v 
SR Sloveniji ter tudi kot osnovo oziroma izhodišče za ustrezno pravno in za- 
konodajno ureditev tega področja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Zakonjšek! Ali želi 
kdo od poročevalcev odborov besedo? (Ne.) Poročevalca komisij? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo. Opozarjam tovariše delegate, da imamo za ti dve točki 
dnevnega reda pripravljena stališča, ki jih zbor sprejema kot obvezna stališča 
po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije in jih bom posredovala pre- 
ostalima dvema zboroma. Pri tem gre za precejšnjo odgovornost zbora. Sta- 
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lišča ste prejeli na klopi. Kako je s tistimi, ki so se udeležili seje pristojnega 
republiškega sveta? V petek je razpravljal o tem Republiški svet za vprašanja 
družbene ureditve. Besedo ima tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Temeljno informacijo o seji Republiškega sveta je 
dal že tovariš Zakonjšek. Moram reči, da je na seji bila v celoti obravnavana 
problematika, ki je predmet današnje razprave. Predsedstvo Skupščine SR 
Slovenije je zahtevalo od Republiškega sveta, da se opredeli, ali so dani že 
vsi potrebni elementi, da je možno v taki obliki sprejeti predlog za izdajo 
tega zakona. 

In kakšno je stališče sveta? Svet se ni v celoti opredelil niti do gradiva 
niti do tega predloga za izdajo zakona, menil pa je, da je treba, preden bi 
zakonodajno ali sistemsko uredili to področje, temeljito oceniti stanje, ugotoviti 
družbene potrebe, tako kot smo slišali v delovnih telesih Skupščine SR Slo- 
venije in njenih zborov, ter na tej osnovi predložiti, kako sistemsko urediti to 
področje, predvsem z vidika preobrazbe obstoječih sistemov v funkciji potreb 
delavcev v združenem delu, občanov v krajevnih skupnostih, kar je tovariš 
Zakonjšek že poudaril. Morali pa bi prej pripraviti bolj dorečeno in ustrez- 
nejše gradivo, da bi se lahko opredeljevali do koncepta, tudi zlasti še zaradi 
tega, ker bo Skupščina SFR Jugoslavije sprejela zvezni zakon s temeljnimi si- 
stemskimi rešitvami o družbenem sistemu informiranja. Zasnove zveznega za- 
kona pa še niso znane. Sprejeta je le določena delovna zasnova, tako da je tre- 
ba še obravnavati način in medsebojno povezovanje obstoječih sistemov, kot 
tudi, kaj je treba ukiniti, kaj pa na novo vključiti na področjih obveščanja, 
zbiranja in obdelave podatkov, kar mora biti bolj konkretno dorečeno. 

Prav tako je svet imenoval posebno delovno skupino, ki naj spremlja na- 
daljnje razprave. V okviru te delovne skupine naj bi se ustanovila posebna 
strokovna ekipa, ki bi na področju obstoječih sistemov proučevala tudi vse 
strokovne predloge in rešitve, ki bodo dane v tej razpravi. Zato naj bi ta 
delovna skupina in pa družbenopolitične organizacije sprožile širšo družbeno 
razpravo in razpravo na ravni temeljnih organizacij združenega dela in samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, da bi glede teh sistemov predložili v dolo- 
čenem času podrobneje opredeljene teze, v katerih bi opredelili temeljne sme- 
ri razvoja tega sistema. 

Opravičujem se, ker sem dal nekoliko samovoljno interpretacijo stališč 
sveta, ki so bila sprejeta v tem smislu v treh točkah. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Golob! Ali želi še kdo 
razpravljati o razvoju informacijskega sistema in o predlogu za izdajo zakona? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Prejeli ste predlog stališč po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Kolikor jih niste prebrali, vam jih bom prebrala, ker je besedilo precej dolgo. 
Gre za pomembno odločitev, ki za predlagatelja ni ne vem kako ugodna, in 
sicer: 

Družbenopolitični zbor je na seji 25. junija 1979. leta obravnaval gradivo 
»Razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji« in predlog za izdajo 
zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji in sprejel naslednja 
stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije: 

1. Gradivo »Razvoj družbenega sistema informiranja v Socialistični re- 
publiki Sloveniji« skuša oceniti stanje na področju sistema informiranja v So- 
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cialistični republiki Sloveniji, dati opredelitev družbenega sistema informi- 
' ranja, analizo stanja, pogoje in smernice razvoja družbenega sistema informi- 
ranja na področjih organizacije, delovanja, strukture, in normativnega urejanja 
tega področja. Ob tako široko zastavljeni nalogi pa ostaja gradivo preveč sploš- 
no, nepopolno in ne daje dovolj konkretnih usmeritev za nadaljnjo graditev 
družbenega sistema informiranja. 

2. Za oblikovanje koncepta družbenega sistema informiranja in za nor- 
mativno urejanje tega področja je predvsem potrebno analizirati vse oblike 
dosedanjega evidentiranja, zbiranja, obdelave, izkazovanja dostopnosti in upo- 
rabnosti podatkov in informacij. Na podlagi ocen iz teh analiz bo mogoče opre- 
deliti družbene potrebe za oblikovanje uskladnega družbenega sistema infor- 
miranja, zlasti potrebe temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
občin. 

3. Uveljavitev samoupravnega družbenega planiranja je precej odvisna od 
graditve družbenega sistema informiranja. Zato je treba delo na tem področju 
pospešiti. 

4. Opis in ocena stanja in potreb, ki jih daje predlagatelj v predloženem 
gradivu, ne dajeta dovolj opore za odločitev o tem, ali je zakon potreben. Med 
poglavitne pomanjkljivosti je mogoče šteti tudi to, da iz predloga za izdajo 
zakona ne izhajajo nove naloge najpomembnejših nosilcev informacijske de- 
javnosti in razmerje med njimi. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da na sejah ob- 
ravnavata predlog za izdajo tega zakona, đa pa ne sprejmeta odločitve o tem, 
ali je zakon potreben. Pristojna zbora naj naložita predlagatelju, da predloži 
dodatno gradivo^, v katerem naj natančneje utemelji potrebo po izdaji tega 
zakona in v tezah nakaže konkretnejše rešitve najpomembnejših vprašanj, ki 
naj bi jih uredil zakon. 

Kdor je za predlog takih stališč k razvoju informacijskega sistema in k 
predlogu za izdajo zakona, naj prosim dvigne roko! fVsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? ifNihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel stališča k razvoju družbenega si- 
stema informiranja v Socialistični republiki Sloveniji in k predlogu za izdajo 
zakona o družbenem sistemu informiranja v Socialistični republiki Sloveniji. 

Na podlagi 20. člena poslovnika tega zbora bom sprejeta stališča poslala 
Zboru združenega dela in Zboru občin in seveda predlagatelju. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o davkih občanov. 

Predlog za izdajo zakona in gradivo k zakonu »Analiza o izvajanju davčne 
politike« je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog za izdajo 
zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog 
stališč in predlogov tega zbora k predlogu za izdajo zakona. 

Zeli predstavnik predlagatelja uvodno besedo? (Zeli.) Besedo ima tovariš 
Zvonko Draksler, predstavnik Republiškega sekretariata za finance! 

Zvonko Draksler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Sedaj veljavni zakon o davkih občanov je bil sprejet v 1972. letu in 
ga je bilo treba uskladiti z vsemi v zadnjih letih sprejetimi spremembami v 
družbenoekonomskih odnosih. V pripravi sta tudi medrepubliški dogovor o 
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enotnih osnovah davčnega sistema in medrepubliški dogovor o temeljih ob- 
davčevanja skupnega dohodka občanov. Zato se predlagatelj ni odločil za spre- 
membe in dopolnitve obstoječega zakona, ampak bo pripravil predvsem novo, 
celovito besedilo zakona, s katerim se bodo urejale vse davčne vrste, davek od 
osebnega dohodka, od kmetijske dejavnosti, od obrtne dejavnosti in inte- 
lektualnih storitev itd. 

Za temeljito pripravo novega davčnega sistema je bila v 1978. letu pri- 
pravljena analiza o izvajanju davčne politike in gradivo »Izhodišča za revizijo 
davčnega sistema«. To gradivo so obravnavala delovna telesa Izvršnega sveta 
in Skupščine SR Slovenije ter nekateri drugi organi in organizacije v repu- 
bliki. Gospodarska zbornica Slovenije pa je organizirala o tem javno razpravo. 

Prav tako so bili za razpravo o tem gradivu organizirani regijski posveti 
z občinskimi davčnimi upravami. 

Novi zakon o davkih občanov naj bi enotno urejal vsa vprašanja, ki so 
sistemskega značaja. Tako naj bi opredelil dolžnost občanov kot davčnih zave- 
zancev, določil davčne vire, vrste davkov, davčne osnove, davčne stopnje, dav- 
čne oprostitve, ki so splošnega pomena, ter vprašanja odmernega postopka, 
občinskim skupščinam pa naj bi bilo omogočeno, da z določevanjem stopenj, 
oprostitev in olajšav ter z drugimi ukrepi upoštevajo specifičnosti svojega 
območja. 

V predlogu za izdajo zakona so podrobneje prikazani predlogi za nove 
rešitve pri posameznih davkih oziroma pri postopku za odmero in pobiranje 
davkov. 

Naj navedem le pomembnejše spremembe, ki se nanašajo na enega od teh 
davkov, to je na davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti. 

Na področju obdavčenja dohodkov iz kmetijske dejavnosti predlagamo, 
poleg obdavčenja po katastrskem dohodku, tudi obdavčenje po dejanskem 
dohodku. Po dejanskem dohodku naj bi bili obdavčeni tisti zavezanci, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, ki. ni v celoti neposredno vezana na obdelo- 
vanje zemljišč in je sistem obdavčenja po katastrskem dohodku ne zajema ozi- 
roma je ne zajema v celoti, na primer farmska reja piščancev, govedi, speciali- 
zirana proizvodnja sadja in podobno. 

Po dejanskem dohodku pa naj bi se obdavčevala kmetijska proizvodnja, ki 
presega določen obseg. Dohodek, ki bi bil obdavčen, se bo ugotavljal podobno 
kot pri občinah, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost. 

V skladu s pripombami, predlogi in stališči ki bodo k temu predlogu iz- 
rečena v javni razpravi v delegatski bazi in v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije, bo predlagatelj pripravil osnutek zakona in ga predložil Skupščini 
SR Slovenije v obravnavo za jesenske seje njenih zborov. Hvala. 

Predsednica Tina To ml j e : Ali boste morda dopolnila poročili po- 
ročevalca Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Majda Naglost! 

Majda Naglost: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predloženi poročili Odbora in Komisije ter predlog stališč Družbenopo- 
litičnega zbora sicer zajemajo opredelitve v zvezi z obdavčitvijo dohodka od 
kmetijske dejavnosti, vendar bi želela kljub temu podati nekatere pomisleke k 
predlogu za izdajo zakona v zvezi s poglavjem, ki to omenja, in sicer: 
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Davčna politika v odnosu do individualnih kmetovalcev mora biti podre- 
jena kmetijski politiki, hkrati pa je treba z ukrepi ekonomske politike poma- 
gati pri uresničevanju njenih ciljev. Obdavčevanje mora delovati v vlogi 
razvoja kmetijstva in še posebej v vlogi spodbujanja k večjim vlaganjem in 
združevanju kmetov. V sedanjem položaju si v nobenem primeru ne smemo 
dovoliti, da bi obdavčitev po dejanskem dohodku zaviralno vplivala na razvoj 
kmetijske dejavnosti oziroma na proizvodnjo hrane. 

Iz predloga za izdajo zakona ni mogoče razbrati, kakšen bo praktičen 
pristop k obdavčevanju po dohodku in kolikšno bo število kmetij, ki bodo ob- 
davčene po dohodku. Zelo odprta je opredelitev, da bodo zajete kmetije, ki se 
ukvarjajo z obdavčljivo vrsto proizvodnje nad določenim obsegom ali če celotni 
prihodek presega določeni znesek. Menim, da tudi ni mogoče prenašati oprede- 
litve načina za ugotavljanje dohodka na izvedbene predpise. Vse kar lahko 
vpliva na višino davka, mora biti v zakonu dosledno izpeljano po načelu, da z 
dodatnimi navodili ni mogoče nikomur predpisovati kakršnihkoli materialnih 
obveznosti. 

Menim, da niso uresničene zahteve iz javne razprave o kmetijskih zakonih, 
naj bo predlog za izdajo zakona o davkih občanov na področju obdavčevanja 
dohodka od kmetijskih dejavnosti konkreten in jasen. 

Zaradi nepoznavanja zamisli predlagatelja, kolikšen obseg ustrezne kme- 
tijske proizvodnje bo potreben za obdavčevanje po dejanskem dohodku, je 
mogoče ugibati, da bo novi način obdavčevanja zajel zelo veliko število kmetij. 
Dejstvo je namreč, da v strukturi kmečkih gospodarstev prevladujejo nespe- 
cializirani obrati z raznovrstno proizvodnjo. Menim tudi, da kmetije ne bi 
smeli obremenjevati na podlagi različnih načinov obdavčitve, kar izhaja iz 
predloga. Kmetija mora biti zajeta kot celota, torej obdavčena enota. Pri tem 
pa bi morali v primeru obdavčitve po dejanskem dohodku upoštevati dejansko 
delo vseh družinskih članov. 

Pri obstoječi agrarni strukturi in organiziranosti našega kmeta je smo- 
trnost široke uvedbe novega sistema obdavčevanja vprašljiva. To še posebej 
izpostavljam zaradi nejasnosti glede uporabe meril za obdavčevanje po dejan- 
skem dohodku, kajti zadružne organizacije imajo podatke le za perutninsko 
proizvodnjo. 

Nejasnosti so tudi glede priznavanja amortizacije. Naše kmetije so se 
namreč opremljale s stroji v obdobju nagle deagrarizacije in so si kmetijsko 
mehanizacijo zagotovile najprej zaradi tega, da so si z njo preostale delovne 
moči olajšale delo. Traktor je na kmetiji nujno potreben, čeprav ni smotrno iz- 
koriščen. Ce bi upoštevali med normativi le standardne stroške, bi ugotovili na 
kmetijah velik dohodek, kakršnega pa dejansko ne dosegajo. To dokazuje tudi 
raziskava Zavoda SR Slovenije za statistiko, ki jo je izdelal na podlagi podat- 
kov zadružnih organizacij. 

Ce bi upoštevali te podatke, bi dokazali, da kmetije dosegajo izredno malo 
dohodka, kar je spričo obstoječe starostne strukture in obremenitve zaradi pre- 
teklih vlaganj tudi povsem razumljivo. 

V poglavju o načinu ugotavljanja dejanskega dohodka je nerazumljivo 
ugotavljanje stroškov na podlagi dokumentacije, ki je v sedanji praksi ne 
poznamo. Vprašljivo je tudi priznavanje stroškov po normativih, že samo za- 
radi razlik v proizvodnji v nižinskih v razmerju do višinskih kmetij. 

Zakon naj v poglavju o obdavčevanju dohodka iz kmetijske dejavnosti za- 
jame čimveč podrobnosti zaradi enotnosti obdavčevanja v republiki. Hkrati pa 
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ni sprejemljiva opredelitev obdavčevanja s kasnejšimi podzakonskimi izvedbe- 
nimi predpisi in podrobnejšimi navodili, ker obstaja nevarnost, da bi nastale 
razlike pri obdavčevanju kmetij. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? To- 
varišica Naglost v bistvu ni predlagala dopolnitev k predlogu stališč in pred- 
logov zbora k predlogu ža izdajo tega zakona, pač pa je v bistvu podprla vse- 
bino 1. točke. 

Želi še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovarišica Jožefa Rakun! 

Jožefa Rakun: Pri naš v Savinjski dolini so rekli kmetje, naj v 
zboru povem, da če bodo obdavčeni po dejanskem dohodku, ne bodo pridni 
delali za lene in tudi knjigovodstva ne bodo vodili. Če bo sprejeta ta rešitev, 
naj potem prevzame kmetijo in dela kdor koli hoče. Pri nas je zelo dosti 
takih, ki so dejansko pridni kmetje, dosti pa je lenih, ki sploh nič ne delajo. 
Kako bi bilo v primeru kmeta, ki ima zelo veliko kmetijo, na kateri nič ne 
dosega. Če ne bi bil obdavčen po katastru, bi postal socialni problem. Gre za 
kmeta, ki ima kmetijsko šolo, pa sploh ne obdeluje kmetije. Kaj bi bilo v tem 
primeru? Delegacija mi je naročila, naj vprašam, če mi lahko kdo da odgovor, 
kaj bi potem bilo s takim kmetom? 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Zvonko 
Draksler! 

Zvonko Draksler: K temu davku je bilo do sedaj v razpravi iz- 
rečenih največ pripomb. Zato bo to seveda predlagatelj temeljito proučil, pre- 
den se bo odločil za rešitev v besedilu osnutka zakona. 

Menim, da ne smemo tako kritično razumeti predloga, da bo to sedaj 
destimulativno vplivalo na dejavnost in da bo s tem davkom zajeto veliko 
število kmetij. Mišljeno je bilo predvsem to, da se v zakonu opredelijo tisti 
posebni primeri, ki neposredno niso vezani na kmetije, kot so razne velike 
farme ali podobno. To v nobenem primeru sedaj ne pomeni negacije katastr- 
skega dohodka, ampak bo davek iz dejanskega dohodka v začetku v prvi fazi 
zajel le primere, ki so najbolj jasni in najbolj nesporni. To ne bo pomenilo po- 
polne spremembe obstoječega sistema, nikakor ne tako, kot je to menila tova- 
rišica Rakunova. 

Jožefa Rakun: Kmetje prosijo za tolmačenje, ker jim to ni jasno. 
To jih namreč zanima, ker je dosti takih kmetov, ki nič ne delajo. Kaj bi 
ukrenili v zvezi z njimi? Gre tudi za primer, ki sem ga že omenila. Pri nas 
gre na primer za kmeta, ki ni več let plačeval davka in ga je občina na sodišču 
iztožila, da je moral prodati eno njivo, da je lahko plačal davek. Ali mi lahko 
sedaj odgovorite, kaj naj bi ukrenili zoper tega kmeta, ki nič ne proizvaja in še 
tistega občina ne bi dobila od njega, kar sedaj dobi? 

Predsednica Tina To ml je: Hvala! Tovariš Draksler je pojasnil, da 
bosta v zakon vključeni obe osnovi, tako davek iz katastrskega dohodka kot 
tudi iz dejanskega dohodka. Gre pa šele za prvo fazo zakona. V predlogu sta- 
lišč je problematiki obdavčevanja kmetov navedenih največ pomislekov, in 
sicer, da je treba to podrobno in postopoma proučiti. Ali ima kdo še kakšno mi- 
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sel o dopolnitvi predloga stališč in predlogov, ki ste ga prejeli na klop? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Marija Aljančič! 

Marija Aljančič: Nimam pripombe k predlogu stališč, ampak po- 
stavljam le vprašanje. V nekem gradivu, ne vem v katerem, ki omenja sta- 
novanjsko problematiko, sem zasledila, da je treba tudi z davčnimi predpisi 
pospeševati stanovanjsko graditev. Po tem gradivu gre najbrž za vse davke, na 
gradbeni material in za druge oblike davkov. Iz predloženega gradiva pa ne 
izhaja, ali je to vanj vključeno ali ne, čeprav je morda vključeno. Zato le 
vprašujem, ali bo to predlagatelj upošteval, ko bo sestavljal osnutek tega 
zakona? 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Aljančič! Prosim 
tovariša Drakslerja, da odgovori! 

Zvonko Draksler: V pripravi je poseben medrepubliški dogovor o 
stanovanjski politiki, v katerem bo tudi ena izmed obveznosti republik, da s 
svojimi davčnimi predpisi ustrezno stimulirajo graditev stanovanj. Ko bodo 
te rešitve dovolj proučene oziroma ta predlog izpopolnjen, bo tudi to ustrezno 
vključeno v ta zakon. Je, pa nekaj o tem že sedaj v predlogu za izdajo tega 
zakona. Kot ste opazili, predlagamo, da je v primerih, ko je zavezanec oproščen 
davka na promet, oproščen tudi davka na dohodek od premoženja, ki ga do- 
seže s prodajo stanovanja, če proda stanovanje zato, da iz kupnine kupi dru- 
gega. Tako je en element že upoštevan. 

Gre pa tudi za pomembna odprta vprašanja, zlasti v zvezi s tem, ali naj 
bo tudi osebni dohodek, ki ga zavezanec vlaga, predmet oprostitve. To pa je 
posebno vprašanje, ki bo razčiščeno v zvezi s sklenitvijo medrepubliškega 
dogovora o ukrepih za pospeševanje stanovanjske politike. Bo pa to ustrezno 
vključeno tudi v ta zakon. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Draksler! Ali še kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati in postavljati vprašanj, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč in predlogov k 
predlogu za izdajo zakona o davkih občanov, in sicer na podlagi 88. člena 
poslovnika Skupščine SiR Slovenije. Kdor je za ta predlog stališč in predlogov, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? fNihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
in predlogov k predlogu za izdajo zakona o davkih občanov. 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
bom sprejeti predlog stališč in predlogov poslala Zboru združenega dela, Zboru 
občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov. 

Predlog za izdajo tega zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Obravnavala sta ga Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija. Obe poročili ste prejeli. Tudi za ta predlog za 
izdajo zakona je predstavnik predlagatelja tovariš Zvonko Draksler, pomočnik 
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republiškega sekretarja za finance, ki bo dal uvodno besedo. Prosim, besedo 
ima tovariš Zvonko Draksler! 

Zvonko Draksler: Tovarišice in tovariši delegati! Za dosledno 
izvajanje zakona o davkih občanov je potrebna dobro organizirana in usposob- 
ljena davčna služba, ki bo s svojim delom in inšpekcijskimi pooblastili nadzi- 
rala spoštovanje zakonitosti na področju obdavčevanja občanov in skrbela za 
to, da bo vsakdo, sorazmerno s svojimi dohodki, prispeval k zadovoljevanju 
splošnih družbenih potreb. 

Sedanjo organizacijo in delovanje davčnih služb ureja zakon o organizaciji 
davčne uprave iz 1968. leta. Predlog za izdajo zakona, ki ga imate na dnevnem 
redu, smo pripravili v skladu z delovnim gradivom osnutka zveznega zakona 
o temeljih sistema uprav družbenih prihodkov, ki predvideva celovitejšo zako- 
nodajno ureditev delovnega področja prihodnjih uprav družbenih prihodkov. 

Zakon o upravah družbenih prihodkov naj bi določil organizacijo in de- 
lovno področje prihodnjih uprav, oblikovanje družbenih svetov pri upravah ter 
pooblastila in način dela uprav. 

Na področju organiziranja in na delovnem področju teh uprav predvide- 
vamo, da se za opravljanje upravnih, strokovnih in drugih nalog s področja 
družbenih prihodkov v občini ustanovi služba kot samostojni upravni organ, 
pri čemer je dana možnost, da več občin ustanovi medobčinsko službo, medtem 
ko je pri republiški upravi družbenih prihodkov predvidena možnost, da je 
le-ta organizirana kot organ v sestavi republiškega sekretariata, kar je v po- 
sebnem organizacijskem zakonu predvideno kot osnovna rešitev, variantno pa, 
da se le-ta oblikuje kot samostojen republiški upravni organ. 

Uprave družbenih prihodkov naj bi opravljale upravne in druge strokovne 
naloge v mejah pravic in dolžnosti ustrezne družbenopolitične skupnosti na 
področjih odmere in pobiranja davkov od občanov, pobiranja prispevkov ob- 
čanov za samoupravne interesne skupnosti, opravljale naj bi inšpekcijsko nad- 
zorstvo ter spremljale pridobivanje in porabo prihodkov občanov, kar pred- 
lagamo kot novo nalogo teh organov. 

Zaradi izvajanja nalog posebnega družbenega pomena, specifičnosti in ob- 
sega nalog predlagamo, da se pri upravah družbenih prihodkov ustanovijo 
družbeni sveti. Ti naj bi, poleg nalog, ki jih bodo sicer imeli po posebnih pred- 
pisih, imeli tudi naloge v zvezi z ocenjevanjem primernosti in utemeljenosti 
postopkov pri izvajanju nalog na področju ugotavljanja izvora premoženja. 

V zakonu bodo določena pooblastila in način dela inšpekcij. Prav tako pa 
naj bi bila posebej poudarjena vloga in način pretoka informacij med službo in 
drugimi strokovnimi službami in organi družbenopolitičnih skupnosti. 

Glede na poseben družbeni interes in zahtevnost nalog ter del, ki se bodo 
opravljala v službah, naj bi bil sistem financiranja služb takšen, da bi omogočil 
dosledno nagrajevanje po delu, v samih službah pa bi ob sedanjem pomanj- 
kanju kadrov na tem področju omogočil ustrezno stimulacijo teh služb. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Draksler! Ali bo po- 
ročevalec Odbora tega zbora za družbenopolitični sistem dopolnil poročilo? 
(Ne bo.) Poročevalec Zakonodajno-pravne komisije? (Ne bo.) Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče ne želi razpravljati.) Zaključujem razpravo. 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov se sprejme. 
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2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva predloge, mnenja in stališča, dana v poročilih skupščinskih teles. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! {Vsi delegati dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom tega odloka. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem so bili 
v Družbenopolitičnem zboru razrešeni dolžnosti sodnikov Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije: Matej Dolničar, Stane Hribar in Janko Vodopija, in sicer s 30. 
junijem 1979. leta. 

2. Predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom tega odloka. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi 
guvernerja Narodne banke Slovenije. Kdor je za predlog tega odloka, naj dvig- 
ne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem je bil 
v Družbenopolitičnem zboru razrešen dr. Božidar Linhart dolžnosti guvernerja 
Narodne banke Slovenije, in sicer s 30. junijem 1979. leta. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na 17. seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje niti ni 
bila dana kakšna pobuda. Zeli kdo danes postaviti delegatsko vprašanje? 
(Nihče.) 

Ker je dnevni red 18. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan, zaključujem 
sejo zbora. Zahvaljujem se za vašo potrpežljivost in sodelovanje. 

(Seja je bila končana ob 15.45.) 



skupna seja vseh zborov 

flppščirie sr Slovenije 

2. seja 

(9. aprila 1979) 

Predsedoval: Milan Kučan, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Milan Kučan: Pričenjam skupno sejo vseh zborov naše 
slovenske skupščine. 

Ugotavljam, da so bila na ločenih sejah zborov verificirana pooblastila 
144 delegatom Zbora združenega dela, 62 delegatom Zbora občin in da je od 
delegatov Družbenopolitičnega zbora na današnji seji navzočih 43 delegatov. 

Glede na to ugotavljam, da je navzočih večina delegatov iz vsakega zbora 
in da je skupna seja sklepčna. 

Delegate obveščam, da so bili na današnjo sejo povabljeni tudi predsedniki 
in člani Predsedstva republike in predstavniki Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Predlog dnevnega reda vam je bil poslan vnaprej s sklicem za današnjo 
sejo, in sicer: 

1. odobritev zapisnika 1. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, 
2. izvolitev člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugo- 

slavije iz Socialistične republike Slovenije. 
Se s predlaganim dnevnim redom strinjate oziroma so kakšne pripombe 

ali predlogi k temu dnevnemu redu? (Ni pripomb.) 
Ker ni pripomb, ugotavljam, da je dnevni red, kot je bil predlagan, tudi 

sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 1. skupne seje vseh zborov naše skupščine. 

Zapisnik ste dobili. Sprašujem, ali so k temu zapisniku kakšne pripombe! 
(Ni pripomb.) 

Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. 
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Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na izvolitev člana 
Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije sestavljajo po 
določilih ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije po položaju 
predsednik Zveze komunistov Jugoslavije in po en član iz vsake socialistične 
republike oziroma avtonomne pokrajine, ki ga voli skupščina te republike ozi- 
roma skupščina avtonomne pokrajine s tajnim glasovanjem na skupni seji 
vseh zborov. 

Te volitve so naša današnja naloga. Kandidacijska konferenca Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije je Skupščini Socialistične republike Slove- 
nije predložila v zahtevanem roku obrazložen predlog kandidature, ki ste ga 
prejeli z gradivom za današnjo sejo. Kot kandidata za člana Predsedstva So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije iz naše republike je določila to- 
variša Sergeja Kraigherja, predsednika Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije. 

Prosim tovariša Mitja Ribičiča, predsednika Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije, da kot predstavnik Republiške kan- 
didacijske konference obrazloži predlog kandidature in razloge, ki so vplivali 
na kandidaturo. 

Mitja Ribičič: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da na kratko 
obrazložim predlog Republiške kandidacijske konference na današnji skupni 
seji vseh zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije, ko boste izvolili 
člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz naše re- 
publike ter s tem uveljavili pomembno ustavno pravico in odgovornost Slo- 
venije pri konstituiranju tega najvišjega in najodgovornejšega organa naše 
federacije. 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije je tisti organ 
naše skupne države, ki predstavlja Jugoslavijo doma in v tujini ter mu je po 
ustavi naloženih več najpomembnejših dolžnosti pri usklajevanju skupnih in- 
teresov naših narodov in narodnosti oziroma njihovih državnih tvorb, pri kre- 
pitvi obrambne moči in uveljavljanju varstva temeljev naše ustavne ureditve 
ter pri skrbi za mednarodni ugled in utrditvi Jugoslavije v Evropi in svetu. 

Takšno svojo vlogo je Predsedstvo izpolnjevalo v prvih petih letih svo- 
jega mandata nadvse uspešno. Prispevalo je k trdnosti naše družbene skup- 
nosti in doslednemu uresničevanju s programom Zveze komunistov Jugosla- 
vije in z ustavo opredeljenih razvojnih smotrov pri oblikovanju republike dela 
in delavske oblasti. S tako izpolnjeno delovno knjižico za razdobje od 1974. 
do 1979. leta daje Predsedstvo tovarišem, ki bodo to odgovorno nalogo oprav- 
ljali v naslednjem 5-letnem mandatu dobra izhodišča, trdne temelje in izkušnje 
za njihovo delo od 1979. do 1984. leta. 

Gre za opravljanje odgovorne in težke naloge pred licem naših narodov 
in narodnosti in delovnih ljudi Jugoslavije. Predsedstvo pričenja z delom v 
obdobju po kongresih dveh najpomembnejših delavskih organizacij, Zveze ko- 
munistov in Sindikatov, ki sta začrtala smer osnovni politični aktivnosti orga- 
niziranih socialističnih sil in samoupravnih organizmov v Jugoslaviji. Zaradi 
izredne osebne angažiranosti tovariša Tita, ki je o teh prednostnih nalogah go- 
voril na obeh kongresih, pa tudi na zadnjih sejah Predsedstva Zveze komu- 
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nistov Jugoslavije in Predsedstva Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, bi lahko to našo skupno usmeritev imenovali tudi štiri Titove pobude. 

Prva pobuda, ki ji nismo slučajno dali težo prvega mesta, pomeni gospo- 
darsko stabilizacijo z omejitvijo investicijske in vsakršne nepokrite porabe, da 
bi uspešnejše gasili inflacijski požar in ustvarili zdrave pogoje za novo plansko 
razdobje, pa tudi preprečili socialne nemire v deželi. 

Drugo Titovo opozorilo je povezano z našimi obrambnimi pripravami. Tre- 
ba je presekati sleherno možnost, da bi kdorkoli s kakršnimkoli motivom tve- 
gal seči po integriteti in svobodi socialistične Jugoslavije. Pripravljajmo se 
kakor, da bo jutri vojna, je dejal tovariš Tito pred nekaj dnevi, kajti sedanji 
odnosi v svetu so taki, da nihče ne more reči, kaj bo jutri. Zato moramo ma- 
terialno, gospodarsko, politično, v vsakem pogledu okrepiti enotnost znotraj 
dežele. 

Tretja Titova pobuda pomeni sklop pomembnih jugoslovanskih mednarod- 
nih akcij za krepitev našega položaja v svetu, odnosov z velesilami, sosednjimi 
in drugimi državami, predvsem pa tudi za poglabljanje vloge in enotnosti sve- 
tovnega neuvrščenega gibanja, ki ga moramo usposabljati, da bo lahko pre- 
prečeval lokalne vojne in druge spore, pa tudi, da bi se v te vojne in spore 
ne vpletale in jih izkoriščale velesile in bloki. Sem spada tudi pripravljanje le- 
tošnje Konference neuvrščenih na vrhu ter Evropske konference o varnosti in 
sodelovanju v Madridu drugo leto. 

Četrta Titova pobuda zahteva nadaljnjo demokratizacijo našega celotnega 
političnega utripa, širjenje vpliva množic na vodstvene organe delegatskih 
skupščin in družbenopolitičnih organizacij. Z eno besedo, podružbljanje poli- 
tike na vseh področjih in vseh ravneh. 

Pri vseh teh štirih pomembnih nalogah, ki so med seboj povezane in so- 
odvisne in od katerih tri zahtevajo predvsem notranje angažiranje socialističnih 
in ustvarjalnih sil naše družbe, ena pa povečano aktivnost vseh pristojnih or- 
ganov v mednarodni areni, bo imelo v mesecu maju oblikovano Predsedstvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, po mojem mnenju, v prihodnje 
veliko vlogo, na nekaterih področjih pa tudi osnovno odgovornost za uresni- 
čevanje štirih Titovih pobud. Čeprav program stabilizacije gospodarstva in 
pripravljanje družbenega plana Jugoslavije spada v pristojnost Zveznega iz- 
vršnega sveta, je vsakomur jasno, da bosta tako Predsedstvo Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Jugoslavije kot Predsedstvo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije s svojim vplivom, ugledom, pa tudi programskimi in 
ustavnimi kompetencami morala dati zveznim politično-izvršnim organom hrb- 
tenico, kajti treba bo plavati tudi proti toku in razpoloženju, ki danes prevla- 
duje v gospodarskem toku naše dežele s 30 000 odprtimi delovišči in še dva- 
krat ali trikrat tolikšnim številom že pripravljenih načrtov in ambicij. 

Se posebej bo moralo Predsedstvo svojo ustavno funkcijo in avtoriteto uve- 
ljaviti takrat, kadar bo potrebno zagotoviti sporazum socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin glede različnih interesov, ki jih pogojuje neenaka stop- 
nja materialne razvitosti ter socialnega in kulturnega razvoja. 

Stabilizacija gospodarskih gibanj, v kateri bo vsak porabljal le svoj ustvar- 
jeni dinar in v kateri bomo uspevali preprečevati nepokrito investiranje, za- 
pravljanje ter kršitve samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, taka 
stabilizacija pomeni osnovno predpostavko, da sploh lahko pridemo do so- 
lidnih temeljev novega družbenega plana, to pa je tudi predpostavka politične 
in socialne trdnosti Jugoslavije doma in v mednarodni menjavi dela. 
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Naša obrambna politika je direktna ustavna odgovornost Predsedstva So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije ob vrhovnem poveljniku in pred- 
sedniku republike. Menim, da ni potrebno na tem mestu podrobneje pojas- 
njevati, kako nujno in dosledno bo treba uresničiti na tem področju Titova 
opozorila. Računati moramo tudi z možnostjo nadaljnjega poslabšanja že tako 
črnega mednarodnega položaja, pa tudi z možnostjo političnih obveščevalnih 
ali celo vojaških provokacij na mejah socialistične Jugoslavije. To potiska v 
ospredje ustavne dolžnosti Predsedstva za uresničevanje splošne ljudske ob- 
rambe, za določanje osnov, načrtov in ukrepov za pripravo države na obram- 
bo, prav tako pa tudi za varstvo ustavnega reda, državne varnosti in družbene 
samozaščite. To je bilo v preteklosti, je danes in bo tudi jutri edino poroštvo 
naše varnosti in miru. 

Prav tako ne bi posebej pojasnjeval pomena Predsedstva Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije za oblikovanje in spremljanje naših zunanje- 
političnih akcij. Tudi tu je vloga predsednika in Predsedstva ustavno določena, 
posebej pa je odgovorna zaradi okoliščin, ki jih je prejšnji teden vsestransko 
osvetlila seja Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Ob Titovi pobudi za demokratizacijo in kolektivno vodenje izvoljenih or- 
ganov na vseh ravneh bi morali upoštevati, da je prav primer kolektivnega 
vodstva in enoletnega mandata v obeh zveznih predsedstvih, partijskem in dr- 
žavnem, da je prav ta pozitivna izkušnja postala nekak vzorec za demokra- 
tizacijo odnosov tudi na drugih področjih v federaciji, pa tudi za republike 
in občine. Seveda pa gre pri tem zgledu za specifični zvezni organ, ki oblikuje 
politiko ob predsedniku republike in ob ustavno jasno definirani vlogi sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin v zvezi. Ne glede na to pa je ta iz- 
kušnja vodenja Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije 
dober primer za ustvarjalno izpeljavo istih načel v vseh tistih organih, ki uve- 
ljavljajo na republiški ravni podobne odnose, pa tudi na drugih področjih in 
ravneh. Z demokracijo je namreč tako kot s človekovimi pravicami, za katere 
je dejal Edvard Kardelj, da se nobena dežela ne more pohvaliti, da jih je v nji- 
hovem sistemu preveč. 

Iz teh štirih Titovih pobud, ki pomenijo pravzaprav eno samo konkretiza- 
cijo in aktualizacijo programske usmeritve XI. kongresa ali prevedeno na 
idejnopolitični jezik, uresničevanje kardeljevske smeri razvoja političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja, lahko spoznamo, kako izpostavljena bo 
v sedanjem političnem trenutku vloga tega organa federacije. 

Naj v imenu Socialistične zveze delovnega ljudstva rečem še to, da bo pri 
izpolnjevanju vseh teh dolžnosti pomembno — in prepričan sem, da tako tudi 
bo, da jih bo naše najvišje državno vodstvo uresničevalo na način, da bo za 
vsako pomembnejšo odločitev dobilo oporo in podporo naše celotne samouprav- 
ne strukture. Kajti vse te naloge, naj bodo še tako centralne, vladne, izvršne, 
diplomatske, bomo uspešno uresničevali samo, če jih bodo jugoslovanske ljud- 
ske množice, če jih bodo naši narodi in narodnosti začutili kot svoj lastni 
interes, če bodo razumeli razloge in okoliščine, v katerih je bilo potrebno takš- 
no ali drugačno politično odločanje. Saj tudi gre za strateška in vitalna vpra- 
šanja Jugoslavije kot celote, za njeno varnost in svetlo perspektivo vnaprej, 
za taka vprašanja, kjer se delo in odg6vornosti najvišjega vodstva, predsednika 
Tita, partijskega in državnega vodstva Jugoslavije združujejo z elementarnimi 
interesi delavcev in vseh delovnih ljudi, narodov in narodnosti naše dežele. 
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Tovarišice in tovariši! Ustavna opredelitev vloge in nalog Predsedstva ter 
družbenopolitične, ekonomske, in mednarodne razmere, v katerih pričenja svoj 
mandat, so poleg splošno sprejetih meril kadrovske politike narekovale po- 
sebno skrb izbiro človeka, ki bi v tem obdobju na najustreznejši način omogo- 
čal uveljavljanje odgovornosti in pravic naše socialistične republike v tem 
skupnem organu zvezne države. 

Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije je ob upoš- 
tevanju teh dejstev ter enotnih izhodišč za volitve članov Predsedstva SFRJ, 
ki so jih v skladu z oceno in mnenjem predsednika republike tovariša Tita 
sprejele vse republike in pokrajine, sklenilo predlagati Socialistični zvezi de- 
lovnega ljudstva kot možnega kandidata tovariša Sergeja Kraigherja. 

Predsedstvo Republiške konference je ta predlog sprejelo in ga posredo- 
valo v razpravo in mnenje vsem temeljnim in občinskim kandidacijskim kon- 
ferencam. Po njihovi soglasni podpori tega predloga je na tej podlagi Repub- 
liška kandidacijska konferenca predlagala Skupščini Socialistične republike 
Slovenije, da na današnji seji vseh svojih zborov z volitvami odloči o tem 
predlogu. S svojim sklepom je Republiška kadidacijska konferenca pooblastila 
mene, da vam danes ta predlog utemeljim. 

Tovariša Sergeja Kraigherja poznamo kot uglednega družbenopolitičnega 
delavca, revolucionarja in komunista, prisotnega od Čebin do danes v vodstvu 
slovenske in jugoslovanske delavske avantgarde. Ze drugi mandat predseduje 
Predsedstvu Socialistične republike Slovenije, ki je v času, odkar je bilo vgra- 
jeno v naš politični sistem, dobro uresničevalo svojo ustavno vlogo. To je bilo 
med drugim ugotovljeno tudi na skupnem zasedanju vseh zborov slovenske 
skupščine, ko so le-ti obravnavali poročilo o njegovem delu. 

Tovariša Kraigherja poznamo tudi kot ustvarjalnega delavca, marksista 
in odločnega borca za uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov ter celotnega političnega sistema, zgrajenega na temelju družbene lastnine 
ter neodtujljive pravice delavca, da razpolaga s sredstvi, pogoji in sadovi svo- 
jega dela. To trditev lahko konkretizira Kraigherjevo vodenje in usmerjanje 
ustavne komisije, njegovi nastopi v obeh zveznih svetih ter pri oblikovanju 
sistemskih zakonov, zveznih in tistih, ki jih v okviru pravic in pristojnosti 
sprejema naša republika. 

Sergej Kraigher je bil vedno pripravljen z odkrito, tovariško in ustvar- 
jalno besedo pomagati pri oblikovanju idejnih izhodišč za politiko na posa- 
meznih področjih družbenega življenja, v organizacijah Zveze komunistov, 
Sindikatov,- v upravnih in drugih organih. Ob tem pa je dosledno in nepo- 
pustljivo nasprotoval kakršnikoli težnji po popačenju teoretične misli soci- 
alističnega samoupravljanja v konkretni družbeni praksi. 

Kot predsednik predsedstva je aktivno sodeloval z drugimi republikami 
in pokrajinama ter pri delu Predsedstva Jugoslavije. Ustvarjalen je bil njegov 
napor pri usklajevanju določenih skupnih interesov republik in pokrajin, pa 
tudi, kadar je bilo treba predstaviti našo državo in sistem v mednarodnih 
odnosih. Se posebej si je prizadeval za temeljito uresničevanje funkcije Pred- 
sedstva na področju ljudske obrambe ter varstva samoupravne socialistične 
ureditve. 

Tako smo v naši republiki prav v času zadnjih dveh mandatnih razdobij 
Predsedstva dosegli izredno pomembne rezultate v tem najširšem vsaljudskem 
gibanju, ki ga imenujemo splošni ljudski odpor in družbena samozaščita. 
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Pri vsem tem izredno požrtvovalnem, natančnem in vsestranskem delu so 
mu koristile bogate izkušnje, ki si jih je pridobil v dolgoletnem delu v organih 
in organizacijah federacije v letih do njegove izvolitve za predsednika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Vse to, kar sem tu povedal, so potrdile in povedale s svojimi besedami tudi 
temeljne, občinske in Republiška kandidacijska konferenca Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije. 

Tovarišice in tovariši! Kadrovski sestav Predsedstva Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, ki je danes jugoslovanski javnosti že poznan, 
je ob predsedniku republike zanesljivo poroštvo za zagotavljanje kontinuitete 
tega organa v naslednjem zahtevnem petletnem razdobju do leta 1984. To bo 
verjetno tudi čas mnogih stisk, zapletov in razpletov v mednarodni politični 
areni, ki bodo vedno znova preizkušnja naše notranje trdnosti, moči in enot- 
nosti ter naše sposobnosti, da ostanemo sredi gibanja naprednih sil sveta. 

Na današnjem skupnem zboru slovenske skupščine bi rad naglasil še eno 
dejstvo. Skoraj hkrati z iztekom mandata Predsedstva Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije se je izteklo tudi življenje našega tovariša Edvarda 
Kardelja, ki so ga zbori slovenske skupščine izvolili pred petimi leti za prvega 
člana Predsedstva iz naše republike po novi ustavi. Čeprav pomen in delo 
tovariša Kardelja daleč presegata samo okvire Predsedstva Jugoslavije, je 
tudi v tem državnem organu dal odločujoč pečat, tako vsebini odnosov, ki jih 
je Predsedstvo urejalo, kakor tudi odnosom, ki jih je uveljavljala v političnem 
sistemu federacija. Čeprav ga ni več med nami, se zavedamo, da nas bo tudi 
vnaprej kardeljevski pristop k odpravljanju protislovij družbenega razvoja, z 
neomajnim zaupanjem v delavski razred in moč delavskih in ljudskih mno- 
žic ter sposobnostjo analize, predvidevanja in spajanja družbene prakse z 
znanostjo, varoval skrajnosti, nepremišljenosti in improvizacij. 

Kardeljeva razmišljanja, ki so na tako jasen in razumljiv način zapisana 
prav v njegovem zadnjem delu, predstavljajo tudi za delo Predsedstva pod- 
lago, ki omogoča in olajšuje njegovo ravnanje kot ravnanje kolektivnega 
organa, kot tudi ravnanje vsakega od njegovih članov. 

Taka smer razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja pa 
bo tudi vsem nam omogočala in olajšala uveljavljanje pravic in odgovornosti, 
ki jih kot slovenska republika prevzemamo po tem pomembnem organu skupne 
države v tem pomembnem času. 

Predsednik Milan Kučan: Tovarišice in tovariši delegati! Slišali ste 
obrazložitev tovariša Mitja Ribičiča. Postopek za izvolitev člana Predsedstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije iz naše republike določata naš 
zakon o volitvah in odpoklicu člana Predsedstva Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije ter poslovnik skup- 
ščine naše republike. Te določbe bomo uporabili pri današnjih volitvah, na 
katere sedaj prehajamo. 

Predlagam, da mi pri vodenju volilnega postopka pomagata poleg gene- 
ralnega sekretarja naše skupščine tovariša Komarja še delegata tovariš Lojze 
Ude in tovariš Janez Japelj. Prosim tovariša Udeta, da obrazloži volilni po- 
stopek ! 



558 Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije 

Dr. Lojze Ude : Tovarišice in tovariši delegati! Naj v kratkem obraz- 
ložim postopek za izvolitev člana Predsedstva Socialistične federativne repub- 
like Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije. 

Postopek za izvolitev člana Predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije urejata, kot je povedal tovariš 
predsednik, republiški zakon o volitvah in odpoklicu člana Predsedstva So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije 
ter poslovnik Skupščine SR Slovenije. Upoštevaje določbe tega zakona in po- 
slovnika je volilni postopek takle: 

Glasujemo na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Glasovanje 
na skupni seji se lahko opravi, če je na seji navzoča večina vseh delegatov iz 
vsakega zbora. Glasovanje vodi predsednik Skupščine SR Slovenije, pri čemer 
mu pomagajo generalni sekretar Skupščine SR Slovenije in dva ali trije na 
skupni seji izvoljeni delegati. Glasuje se tajno, z glasovnicami, na katerih sta 
vpisana ime in priimek kandidata, pred imenom kandidata pa je zaporedna 
številka. Delegat glasuje za kandidata tako, da obkroži številko pred njegovim 
imenom. Glasovnica, iz katere se ne da ugotoviti, kako je delegat glasoval, je 
neveljavna. Kandidat je izvoljen za člana Predsedstva, če je zanj glasovala 
večina vseh delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Ce ne pride do 
izvolitve, se ponovi ves kandidacijski postopek in postopek glasovanja. 

Konkretno bomo izvedli volitve tako, da bodo delegati vsakega zbora brez 
posebnega poimenskega pozivanja prišli vsak k tisti mizi tu spredaj, ki bo 
označena z naslovom njihovega zbora, in tam prevzeli glasovnico. Glede na 
večje število delegatov Zbora združenega dela, bodo delegati tega zbora dobili 
glasovnice pri dveh mizah, in sicer pri eni izmed miz delegati, katerih priimek 
se začenja s črkami od A do vključno M, pri drugi mizi pa delegati, katerih 
priimek se pričenja s črkami od iN do Ž. Ko bo delegat glasovnico izpolnil, naj 
jo odda v eno od volilnih skrinjic, ki so tu v dvorani. 

Predsednik Milan Kučan: Hvala lepa! Slišali smo kratek pregled 
poslovniških določil, ki zadevajo volitve. Je v zvezi s tem kakšno vprašanje? 
(Ni.) 

Ce ni vprašanj, potem ugotavljam, da je za tehnično izvedbo volitev vse 
pripravljeno. Prosim vas, da ostanete na svojih mestih, da bi delavci Skupščine 
ki so za to zadolženi, lahko prinesli glasovnice in volilne spiske in bi potem 
prešli na volitve. Prosim, če se ta opravila opravijo. 

Začenjamo volitve. Prosim, da delegati prihajajo posamič po glasovnice in 
opravijo volitve. '(Delegati vseh zborov so nato opravili glasovanje.) 

Zaključujem glasovanje in odrejam do ugotovitve volilnih rezultatov 25 
minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.05 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Tovarišice in tovariši delegati! Nadaljujemo sejo. Glasovanja se je udele- 
žilo 250 delegatov, oddanih je bilo 250 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo. 
Za kandidata tovariša Sergeja Kraigherja je glasovalo 250 delegatov. {Dolgo- 
trajno ploskanje.) 

Na podlagi takšnega volilnega izida ugotavljam, da je Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije na skupni seji vseh zborov izvolila tovariša Ser- 
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geja Kraigherja za člana Predsedstva Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije. O tem bom obvestil takoj Skupščino Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. Tovarišu Sergeju Kraigherju pa v imenu naše skupščine 
in v imenu Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije 
iskreno čestitam k izvolitvi za člana Predsedstva Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in mu želim mnogo uspehov pri opravljanju te odgovorne 
dolžnosti v dobro vseh naših narodov in narodnosti in v prid doslednemu 
zagotavljanju pogojev za njihovo srečno in svobodno življenje v neodvisni 
socialistični Titovi Jugoslaviji. (Ploskanje.) 

S tem je dnevni red 2. skupne seje vseh zborov naše skupščine zaključen. 
Delegate obveščam, da bosta Zbor združenega dela in Zbor občin nadaljevala 
s skupnim zasedanjem v tej dvorani, delegati Družbenopolitičnega zbora pa 
nadaljujejo sejo v sejni dvorani na Centralnem komiteju Zveze komunistov 
Slovenije. Hvala! 

(Seja je bila končana ob 10.35.) 
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(23. maja 1979) 

Predsedoval: Milan Kučan, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 13.05. 

Predsednik Milan Kučan: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
3. skupno sejo vseh zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na ločenih sejah zborov so bila verificirana pooblastila ,141 delegatom 
Zbora združenega dela in 62 delegatom Zbora občin, od delegatov Družbeno- 
političnega zbora pa je na današnji seji navzočih 35. delegatov. Glede na to 
ugotavljam, da je navzoča večina delegatov vsakega zbora in da je tako skup- 
na seja sklepčna. 

Delegate obveščam, da so bili na skupno sejo vseh zborov Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije povabljeni predsednik in člani Predsedstva So- 
cialistične republike Slovenije, predsedniki republiških vodstev Zveze sindi- 
katov Slovenije, Zveze združenj borcev NOV, Zveze socialistične mladine Slo- 
venije in član Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz 
naše republike. 

Predlog dnevnega reda vam je bil poslan s sklicem seje, in sicer ga ses- 
tavljajo naslednje točke: 

1. odobritev zapisnika 2. skupne seje vseh zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, 

2. razglasitev izvolitve predsednika in člana Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije in objava sestave Predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije, 

3. slovesna izjava predsednika in člana Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije. 

Se s predlaganim dnevnim redom strinjate? Ima kdo od delegatov kakšno 
dopolnitev ali predlog k tako oblikovanemu in predlaganemu dnevnemu redu? 
Ker dopolnitev očitno ni, ugotavljam, da je tak dnevni red, kot je bil pred- 
lagan, tudi sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 2. skupne seje vseh zborov Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Zapisnik ste, tovarišice in tovariši delegati, prejeli. Sprašujem, ali so k 
temu zapisniku kakšne pripombe ali dopolnitve! (Ne.) Ugotavljam, da je za- 
pisnik 2. skupne seje vseh zborov naše skupščine sprejet. 

Prehajamo na 2. in 3. točko dnevnega reda, to je na razglasi- 
tev izvolitve predsednika in člana Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije, objavo sestave Predsedstva Socialistične republike Slovenije ter slovesno 
izjavo na novo izvoljenih predsednika in člana Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Zaradi izvolitve dosedanjega predsednika Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije tovariša Sergeja Kraigherja za člana Predsedstva Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije so bile opravljene na skupnih sejah 
zborov združenega dela, zborov krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih zbo- 
rov vseh občinskih skupščin ter Skupščine mesta Ljubljana in Skupščine Obal- 
ne skupnosti nadomestne volitve za predsednika in člana Predsedstva Soci- 
alistične republike Slovenije. 

Republiška volilna komisija je poslala Skupščini Socialistične republike 
Slovenije poročilo o izidu glasovanja o nadomestni izvolitvi predsednika in 
člana Predsedstva Socialistične republike Slovenije. Poročilo Republiške volil- 
ne komisije ste prejeli. 

Tovarišice in tovariši! Na podlagi poročila Republiške volilne komisije in 
v skladu z določili 335. člena ustave Socialistične republike Slovenije ter 
342. člena poslovnika naše skupščine razglašam na današnji skupni seji vseh 
zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije, da sta bila v Predsedstvo 
Socialistične republike Slovenije izvoljena: za predsednika tovariš Viktor Av- 
belj in za člana tovariš Stane Markič. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Glede na to objavljam naslednji sestav Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije: 

predsednik tovariš Viktor Avbelj, člani: tovariš Tone Bole, tovariš Ma- 
rijan Brecelj, tovarišica Anica Kuhar, tovariš Stane Markič, tovarišica Vida 
Tomšič, tovariš Josip Vidmar, predsednik Centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov Slovenije tovariš France Popit in predsednik Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva tovariš Mitja Ribičič. 

Prosim sedaj predsednika Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
tovariša Viktorja Avblja in člana Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
tovariša Staneta Mar kiča, da podata slovesno izjavo tako, da besedilo slovesne 
izjave, ki jo bom prebral, podpišeta. 

»Izjavljam, da se bom boril za varstvo suverenosti, neodvisnosti in ne- 
dotakljivosti države in za uresničevanje oblasti delavskega razreda in vseh de- 
lovnih ljudi, da se bom zavzemal za uresničevanje bratstva in enotnosti ter 
za enakopravnost narodov in narodnosti, za razvoj socialistične samoupravne 
družbe in za uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov So- 
cialistične republike Slovenije in Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije in da bom ravnal po ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in po ustavi Socialistične republike Slovenije in zakonih ter vestno in odgo- 
vorno opravljal svoje delo.« 

36 
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Prosim predsednika Predsedstva Socialistične republike Slovenije tovariša 
Viktorja Avblja, da podpiše slovesno izjavo! (Predsednik Viktor Avbelj pri- 
stopi k predsedniški mizi in podpiše slovesno izjavo.) 

Prosim člana Predsedstva Socialistične republike Slovenije tovariša Sta- 
neta Markiča, da tudi on podpiše slovesno izjavo! (Tovariš Stane Markič 
pristopi k predsedniški mizi in podpiše slovesno izjavo.) 

Tovarišice in tovariši delegati! Ugotavljam, da so s tem v skladu z do- 
ločili 384. člena ustave Socialistične republike Slovenije izpolnjeni vsi pogoji, 
da na novo izvoljena predsednik in član Predsedstva Socialistične republike 
Slovenije prevzameta dolžnost. 

Tovarišice in tovariši delegati vseh zborov slovenske skupščine! Dovolite, 
da zdaj v vašem in svojem imenu obema tovarišema iskreno čestitam 
k izvolitvi in prevzemu dolžnosti in z njima Predsedstvu Socialistične repub- 
like Slovenije zaželim uspeh pri zahtevnem in odgovornem delu, ki ga boste v 
dobrih izkušnjah petletnega dela od danes opravljali v novem sestavu. (Dolgo- 
trajno in navdušeno ploskanje.) 

Tovarišice in tovariši delegati! S tem zaključujem skupno sejo vseh zborov 
naše skupščine. Hvala lepa. 

(Skupna seja vseh zborov je bila končana ob 13.10.) 



9. aprila 1979 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 10.35. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora 
združenega dela in Zbora občin, na katerem bomo poslušali uvodno obrazlo- 
žitev, ki jo bo dal tovariš Marko Bule, vodja delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, k poročilu o 
delu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije za 1979. leto. Prosim, besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Upam, da ste prejeli pismeno poročilo, ki ga je posredovala delegacija. Dovo- 
lite, da le na kratko obrazložim nekatera naša stališča. • 

Vsi tisti, ki ste sodelovali na sejah zborov decembra 1978. leta, ko smo raz- 
pravljali o resolucijah o izvrševanju srednjeročnega plana v 1979. letu v Slove- 
niji in v Jugoslaviji, se spominjate, da sem, ko sem v imenu delegacije poročal, 
kako smo izvršili vaše napotke in pooblastila Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije, poudaril, da smo največ težav imeli pri usklajevanju 
projekcije plačilne in devizne bilance oziroma plačilnih in deviznih pozicij re- 
publik in pokrajin, namreč zato, ker se pač z njimi določajo temeljne pravice 
in obveznosti socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ozi- 
roma organizacij združenega dela v samoupravnih interesnih skupnostih za 
uvoz, za izvoz in za vse ekonomske odnose s tujino za posamezno leto. 

Težave smo imeli zlasti zaradi tega, ker pač metodologija po novem de- 
viznem zakonu, namreč komu vse pripada devizni priliv, še ni bila do tedaj 
sprejeta in tudi zato, ker pač v 1979. letu začenjamo s politiko, ki smo jo vsi 
sprejeli, da je pač treba več storiti, da bi se povečal izvoz in da bi se, kar se 
le da, uvoz skrčil le na najnujnejše. Seveda, ker gre v zvezi s tako politiko za 
obveznosti in pravice republik in avtonomnih pokrajin, je razumljivo, da so 
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bile težave pri usklajevanju. Ker so bili zahtevki in želje po uvozu večje kot 
možnosti in ker niso bile natančno opredeljene pravice, nismo mogli v decem- 
bru prejšnjega leta, kot sem tedaj poročal, uskladiti projekcije plačilnih bilanc. 
Zato nam je ostala edina možnost, da smo na podlagi besedila, ki smo ga us- 
kladili, in na podlagi številk, ki jih je predlagal Zvezni izvršni svet, sprejeli 
le sklep, da uvozne in izvozne pravice za posamezne republike, avtonomni po- 
krajini oziroma samoupravne interesne skupnosti veljajo le tri mesece, in si- 
cer januarja, februarja in marca tega leta, naj pa do konca marca tega le- 
ta Zvezni izvršni svet predloži odlok o metodologiji, ki naj bo usklađena med 
republikami, da bi točno vedeli, koliko deviz pripada komu, in na podlagi tega 
izdelali nov predlog plačilnobilančnih pozicij. 

Po sprejetju sklepa je bilo v Medrepubliškem komiteju za ekonomske od- 
nose S tujino osem posvetovanj, na katerih so to usklajevali. Moram reči, da 
smo se v tem usklajevalnem postopku glede zelo velikega števila stališč pri- 
bližali in jih uskladili, razen glede enega. 

Stališča glede izvoznih in uvoznih pravic za izvoz in uvoz blaga niso bila 
toliko sporna. Sporen je bil predvsem tako imenovani neblagovni priliv od tu- 
rizma, od zdomcev in tako naprej. Vse pozicije so bile v glavnem usklajene, 
razen ene, in sicer, komu naj pripada in kako naj se opredeli priliv deviz od 
nakazil zdomcev. Slo je za različni stališči: po prvem naj bi se to štelo po 
bankah, v katerih imajo posamezni zdomci svoje devizne račune oziroma hra- 
nilne vloge, po drugem stališču pa naj bi se v zvezi s tem uporabil ključ, ko- 
liko zdomcev ima posamezna republika v tujini. Ker uskladitve o tem ni bilo 
mogoče doseči, je za to leto predlagal Zvezni izvršni svet določen kompromisen 
kriterij. Tako so bile dane osnove za nov predlog devizne in plačilne bilance 
Jugoslavije. Ker je bil za to potreben določen čas, smo ta predlog prejeli šele 
23. marca tega leta oziroma tri dni pred sejo Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. Menili smo, da imamo vaše pooblastilo, da lahko uskla- 
jujemo, vendar so preostale delegacije menile, da gre v teh novih predlogih za 
večje spremembe in da morajo to ponovno predložiti v obravnavo svojim re- 
publiškim skupščinam. Zaradi tega nam ni ostalo drugega, kot da damo so- 
glasje k sklepu, da se pravzaprav veljavnost sklepa iz decembra prejšnjega leta, 
da tri mesece začasno veljajo plačilnobilančne pozicije republik in avtonomnih 
pokrajin, podaljša še za en mesec, in sicer za mesec april tega leta in da bi 
se v mesecu aprilu v nadaljevanju usklajevalnega postopka dokončno dogovo- 
rili o pravicah in dolžnostih republik in avtonomnih pokrajin oziroma samo- 
upravnih interesnih skupnosti in organizacij združenega dela glede uvoza in 
preostalih ekonomskih odnosov s tujino. In sedaj smo pred tem. 

Predlog, ki ga je predložil Zvezni izvršni svet, po oceni naše delegacije, 
predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, ko smo ga skupaj ocenjevali, ni bistveno različen od tistega, 
ki smo ga vsi obravnavali v decembru prejšnjega leta. Zaradi tega tudi meni- 
mo, da ni posebne potrebe, da nam ponovno dajete pooblastilo za sprejetje 
novega predloga, ampak, da bi lahko uporabili pooblastilo, ki ste ga nam dali 
že meseca decembra prejšnjega leta. Besedilo je namreč popolnoma enako. 
Spremembe so v nekaterih zneskih, in sicer se pri izvozu predvideva za 548 
milijonov več izvoza in pri uvozu za 2902 milijona. Oboje zato, ker se je pač 
med tem upoštevalo nekaj, kar smo zahtevali tudi sami. Namreč, upoštevale 
so se nove uvozne cene na svetovnih trgih in pa tečajne spremembe, ki so na- 
stale medtem. V bistvu pomeni to le novo opredelitev istih zneskov. 
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Zahtevki republik in avtonomnih pokrajin so bili seveda precej večji pri 
uvozu. Gibali so se nekoliko nad 7000 milijonov dinarjev. Kot lahko ugotovite, 
je to popravljeno. Upoštevan je znesek le za 2000 milijonov dinarjev. 

Na podlagi vsega tega smo v poročilu pripravili predlog stališč, ki vam 
jih predlagamo v odobritev. Kot temeljno namreč predlagamo, da je treba 
storiti vse, da se sprejmeta ti projekciji na predvideni seji Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije dne 25. aprila tega leta, in to kot letno 
opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti, ker bo le na ta način mogoče 
uveljaviti odgovornost republik in avtonomnih pokrajin oziroma samouprav- 
nih interesnih skupnosti in organizacij združenega dela v njih za izvrševanje 
izvoza in za zagotovitev pravic uvoza. 

Drugič, ocenjujemo, da je potrebna tudi ocena Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o tem, da nam pri novih številkah popolnoma ne ustreza razme- 
jitev uvoza po valutnih območjih in da je treba dati tudi predlog, da se v 
usklajevalnem postopku poskuša doseči, da se v okviru skupnega uvoza bla- 
ga v poziciji za Socialistično republiko Slovenijo poveča uvoz s konvertibilne- 
ga območja za okoli 800 milijonov dinarjev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojna samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino to utemeljujeta s tem, da je naša repu- 
blika prejšnje leto za 6 % nižje realizirala uvoz, kot je bilo predvideno, kar 
pomeni, da je imela manjši deficit blagovne menjave na konvertibilnem ob- 
močju, kot je bil predviden v plačilno-bilančni projekciji, in pa ker Narodna 
banka Jugoslavije decembra prejšnjega leta ni realizirala zahtevkov za uvoz 
opreme. Tako se je potem dinamika v samoupravni interesni skupnosti premak- 
nila v januar in februar tega leta, in da bi to dinamiko lahko uskladili, ker je 
za uvoz opreme izdanih soglasij za okoli 2,7 milijard dinarjev, ni bilo mogoče 
tega realizirati. 

Prav tako poskušamo doseči, da se postavki »devizni priliv od turizma« in 
»devizni priliv od zdomcev« nekoliko znižata. Za koliko, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije prepušča neposrednemu procesu usklajevanja. 

Na ta način bi usklajene plačilnobilančne pozicije omogočile, tudi če ne 
realiziramo konkretno zahtevka v zvezi s povečanjem uvoza s konvertibilnega 
območja, da bi realizirali resolucijo o uresničevanju srednjeročnega plana v 
SR Sloveniji v 1979. letu, pri čemer ocenjujemo v delegaciji, da če to dosežemo 
in če damo soglasje k temu, izvršujemo pravzaprav vaše pooblastilo. Tako 
ne predlagamo, da nam daste novo pooblastilo, pač pa predlagamo, da odobrite 
tako usmeritev delegacije in taka stališča. Hvala lepa. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa! S tem zaključujem skupno 
zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin. 

Delegate v Zboru občin obveščam, da je predsednica zbora odredila 30-mi- 
nutni odmor. Zbor združenega dela bo nadaljeval z delom takoj. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.05.) 



V-: 

zbora združenega dela, 

Mmra c 

in družbenopolitičnega zbora 

25. junija 1979 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek skupne seje ob i9.25. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Pričenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo po- 
slušali uvodno besedo tovariša dr. Jožeta Brileja, predsednika Ustavnega sodi- 
šča Socialistične republike Slovenije, k obvestilu Ustavnega sodišča Socialistič- 
ne republike Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in za- 
konitosti. 

Besedo ima tovariš dr. Jože Brilej. Prosim! 

Dr. Jože Brilej : Tovarišice in tovariši delegati! Obvestilo, ki ga je 
poslalo Ustavno sodišče Slovenije, v skladu s 410. členom ustave Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, o stanju in problemih uresničevanja ustavno- 
sti in zakonitosti, je zasnovano na številnih konkretnih problemih, ki jih je 
Ustavno sodišče z vso odgovornostjo proučevalo in v zvezi z njimi ukrepalo. 

Dodatno k obvestilu Ustavnega sodišča, ki je pred vami, bi želel v kratki 
uvodni obrazložitvi prispevati k vaši razpravi in oceni stanja, na katero se 
obvestilo Ustavnega sodišča nanaša. 

Ustavno-pravna osnova in okvir dela Ustavnega sodišča so ustava, zakon 
o združenem delu in drugi sistemski zakoni. Ustavna dolžnost Ustavnega so- 
dišča pa je zagotavljati ustavnost in zakonitost v procesu graditve samouprav- 
nega sistema ter socialističnih samoupravnih odnosov v družbi. Pri tem se 
Ustavno sodišče pri vsem svojem delu v polni meri zaveda, da so ustava, zakon 
o združenem delu in drugi sistemski zakoni temelj in smer za samoupravni so- 
cialistični razvoj, da pa je graditev tega sistema odvisna predvsem od angaži- 
ranja delavskega razreda, delovnih ljudi in občanov za polno uveljavitev vloge 
in vseh tistih pravic, ki jih ustava in zakoni zagotavljajo delovnemu človeku. 

Ustavno sodišče se zaveda, da bi te samoupravne pravice ostale mrtva 
črka na papirju brez vsestranskega, vztrajnega in doslednega boja delavskega 
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razreda in vseh delovnih ljudi v vsaki organizaciji združenega dela, v vsaki 
krajevni skupnosti, v drugi samoupravni organizaciji in skupnosti ter v vsaki 
družbenopolitični skupnosti za potrjevanje samoupravnega položaja in vloge 
delovnega človeka in občana v vsakdanji praksi. Z drugimi besedami, ta boj 
se bije v vsakodnevni družbeni praksi, vsak dan in na vsakem delovnem mestu, 
ta boj je hkrati idejni in politični boj organiziranih subjektivnih socialističnih 
sil za krepitev samoupravnega položaja in vloge delovnega človeka. 

Ustavno sodišče se tudi zaveda, da je s širokimi pooblastili in odgovorno- 
stjo, ki mu jih daje in nalaga ustava, Ustavno sodišče instrument delavskega 
razreda, delovnih ljudi in občanov pri obrambi in uresničevanju njihovih sa- 
moupravljalskih pravic v samoupravnem sistemu ter njihovih pravic in svo- 
boščin na vseh drugih področjih družbenega življenja. 

In končno, Ustavno sodišče kot svojevrsten organ v političnem sistemu var- 
nosti in zakonitosti more uspešno izvrševati svojo specifično nalogo le v so- 
glasni politični atmosferi in naravnanosti vseh zavestnih socialističnih sil, ki 
usmerjajo celotni družbeni razvoj in vodijo organiziran idejnopolitični boj za 
dosledno uresničevanje takega družbenega razvoja, kot ga postavljata ustava 
in zakon. 

Vse to je imelo Ustavno sodišče in ima stalno pred očmi, ko obravnava in 
razrešuje probleme ustavnosti in zakonitosti v razvoju samoupravnega sociali- 
stičnega sistema. 

Ustavno sodišče ne analizira in ocenjuje konkretnih problemov ustavnosti 
in zakonitosti po črki ustave in zakonov, kot bi to Ustavnemu sodišču hoteli 
nekateri pripisovati, bodisi zaradi nepoznavanja situacije ali pa nepoznavanja 
ustave in zakonov ali iz kakšnih drugih razlogov, marveč ocenjuje konkret- 
ne probleme po njihovi vsebini in v razvojnem procesu. Zato« Ustavno so- 
dišče pogosto tudi v primeru ugotovljene neskladnosti splošnih aktov z ustavo, 
takšnih aktov ne razveljavlja, temveč daje krajše ali daljše roke samoupravnim 
subjektom, občinskim skupščinam in tako dalje, da sami uskladijo takšne akte 
z ustavo ali zakonom. Pri tem Ustavno sodišče izhaja iz tega, da je delavski 
razred glavni nosilec graditve samoupravnega sistema, da je sicer z družbeno 
intervencijo nujno preprečevati vsako nasprotovanje razvoju samoupravnega 
sistema, kakor ga trasirajo ustava in z njo skladni sistemski zakoni, da pa 
je bolj v duhu sistema in same ustave ter ima v končni liniji trajnejši učinek, 
če delavski razred, delovni ljudje in občani sami ukrepajo in usmerjajo svojo 
aktivnost v smeri začrtane graditve samoupravnega sistema. V drugih prime- 
rih Ustavno sodišče pri obravnavanju posameznih problemov, kakor tudi pri 
spremljanju uresničevanja ustavnosti in zakonitosti obvešča Skupščino Sociali- 
stične republike Slovenije o problemih neskladnosti z ustavo ali zakoni ter 
daje ustrezne predloge za njihovo reševanje v sklopu kompleksnega reševanja 
problemov na posameznih področjih. 

Dovolite mi, da navedem samo enega od takih primerov. 
V zadnjih letih število študentov ob delu zelo hitro narašča. Že leta 1977 

je študiralo na visokošolskih organizacijah nad 10 000 študentov ob delu, kar 
je več kot 1/3 vseh študentov, na področju srednjega šolstva pa nekako 1/4 
vseh učencev. Kljub vse večjemu družbenemu pomenu in vlogi izobraževanja 
ob delu ter kljub temu, da vsi kandidati za študij ob delu že plačujejo v svo- 
bodni menjavi dela iz svojega bruto dohodka svoj prispevek za izobraževanje 
in za zadovoljevanje skupnih potreb na področju izobraževanja, jim nekatere 
visokošolske izobraževalne organizacije enostransko, brez dogovorjenih osnov 
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in meril določajo še posebne in to ne ravno nizke prispevke, ki jih morajo ti 
kandidati za študij ob delu ali njihove delovne organizacije posebej plačati kot 
šolnino. Uveljavlja se torej praksa, ki ni v skladu z določbami zakona o združe- 
nem delu, ki ureja svobodno menjavo, niti ne z ustavo zagotovljeno pravico 
vseh občanov, da pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji pridobivajo zna- 
nje in strokovno izobrazbo na vseh stopnjah izobraževanja. 

Ustavno sodišče je ocenilo, da gre za še odprta sistemska vprašanja ter je 
zato imelo za potrebno, da pred svojo odločitvijo obvesti o svojih ugotovitvah 
Skupščino SR Slovenije, da bi o nakazani problematiki razpravljala in prob- 
lem sistemsko rešila tako, da bo položaj uporabnikov in izvajalcev vzgojno- 
izobraževalnih storitev v skladu z ustavo in zakonom o združenem delu. 

V posebni situaciji pa se znajde Ustavno sodišče, ko gre za neodtujljive 
pravice. Kot veste, 3. člen ustavnega zakona določa, da se določbe ustave, ki se 
nanašajo na neodtujljive pravice delavcev in samoupravljanje v organizacijah 
združenega dela, uporabljajo od dneva razglasitve ustave. Po navedeni določbi 
ustavnega zakona so z dnem razglasitve ustave prenehale veljati določbe repu- 
bliških zakonov in samoupravnih splošnih aktov, ki so v nasprotju omenjenim 
določbam ustave. 

O neodtujljivih pravicah in o tej ustavni določbi se v vsakdanji praksi 
razmeroma zelo malo govori. Toda Ustavno sodišče se mora, pa naj še tako iz- 
haja iz tega, da je uresničevanje ustave dolgoročen proces, obvezno držati 16. 
člena ustave, ki ga citiram: »Vsakemu delavcu v združenem delu s sredstvi, ki 
so družbena lastnina, je zajamčeno, da pri uresničevanju pravice dela z druž- 
benimi sredstvi v temeljni organizaciji združenega dela, v kateri dela, in v vseh 
drugih oblikah združevanja dela in sredstev skupno in enakopravno in z dru- 
gimi delavci odloča o delu in poslovanju organizacije združenega dela ter o 
zadevah in sredstvih v vseh odnosih družbene reprodukcije, da ureja medse- 
bojna razmerja pri delu, odloča o dohodku, ki ga doseže v različnih oblikah 
združenega dela in sredstev, in si pridobiva osebni dohodek.« Na koncu tega 
člena pa ustava še določa: »Protiustaven je vsak akt in vsako dejanje, s kate- 
rim bi bile kršene te pravice delavcev.« 

V takih primerih sodišče ne more zavzemati stališča, da je uresničevanje 
teh neodtujljivih pravic šele nekakšen dolgoročni proces, kajti ustava jasno do- 
loča, da je prenehala veljati vsaka določba zakona in samoupravnega splošne- 
ga akta, ki bi bila v nasprotju s to ustavno določbo. 

Ustavno sodišče ne bi izvrševalo svoje osnovne dolžnosti, če v takih pri- 
merih ne bi ugotavljalo protiustavnost in o tem obveščalo skupščine družbeno- 
političnih skupnosti ali pa odgovorne samoupravne organe in hkrati dalo pred- 
log, da v roku, ki je določen z ustavo, uskladijo zakon oziroma odlok ali pa 
drug samoupravni splošni akt z ustavo. 

Nekaj besed o oceni dosežene stopnje razvoja samoupravnega socialistič- 
nega sistema. 

Rezultatov v izgradnji samoupravnega socialističnega sistema ne moremo 
ocenjevati samo po stališčih in sklepih forumov, pa če so ti sklepi še tako 
dobri, temveč predvsem po tistem, kar se uresničuje v družbeni bazi, v praksi. 
Prav nobenega dvoma ni, da šo osnovne celice naše samoupravne družbe v naj- 
večji meri organizacijsko že usposobljene, da zagotavljajo delavcem, delovnim 
ljudem in občanom možnosti, da neposredno s svojim odločanjem uveljavljajo 
svoje samoupravne pravice in svojo odločujočo vlogo v razvoju družbe. Po- 
trebno pa je ugotoviti, da je še vedno nekaj organizacij združenega dela, ki so 
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enovite organizacije, čeprav obstajajo vsi ekonomski in zakonski pogoji za or- 
ganiziranje temeljnih organizacij združenega dela. 

Prav tako je še vedno določeno število krajevnih skupnosti, ki bodisi za- 
radi svoje velikosti ali zaradi siceršnje sestave, na primer različnosti ekonom- 
skih pogojev in interesov, še niso na taki stopnji organiziranosti, da bi mogle 
uspešno uveljavljati svojo vlogo. ( 

Vendar pa je večina organizacij združenega dela sicer uskladila svoje splo- 
šne akte z zakonom o združenem delu, krajevne skupnosti pa so se konstitui- 
rale v skladu z ustavo in zakoni, čeprav so te uskladitve še mnogokje precej 
formalne. Prav tako ni nobenega dvoma, da se postopoma, vztrajno in konti- 
nuirano ustvarjajo pogoji, da združeni delavci neposredno odločajo o rezul- 
tatih svojega dela, delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti pa o svojih 
potrebah in interesih. Stalno se krepi zavest delovnih ljudi in občanov, da 
uveljavljajo svoje pravice, ki jim jih zagotavljajo ustava in zakoni. 

Takšno krepitev zavesti potrjuje med drugim tudi dejstvo, da so pretežno 
delovni ljudje in občani pobudniki postopkov za varstvo ustavnosti in zakoni- 
tosti pred Ustavnim sodiščem in le v neznatni meri drugi dejavniki, čeprav 
jim je to dolžnost naložila in jih za to pooblastila ustava. To dokazujejo tudi 
vse številnejše zahteve delovnih ljudi in občanov po intervenciji družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja, kakor tudi sodišč združenega dela. 

Res je sicer, da je bilo največ družbenih intervencij pri funkcioniranju 
samoupravnega odločanja v organizacijah združenega dela potrebnih v zvezi z 
delitvijo osebnega dohodka, sklada skupne porabe in glede stanovanjskih prob- 
lemov. To dejstvo bi moglo vzbujati videz, da se delavec še vedno čuti mezd- 
nega delavca, ki se bori le za svoj dohodek oziroma za zaslužek. Dejansko pa 
so cilj in osnovne zahteve njihovih pobud ravno uveljavljvljene tistih pravic, 
ki jih zagotavljajo delavcu ustava, zakon o združenem delu in drugi zakoni. 

Delovni ljudje in občani se obračajo na ustavno sodišče glede vse širšega 
obsega njihovih samoupravnih pravic. Na primer, uveljavljanje pravic iz mi- 
nulega dela, uveljavljanje stalnega delovnega razmerja namesto pogodbenega, 
inventivna dejavnost v združenem delu, imenovanje poslovodnega organa od 
delavskega sveta organizacije združenega dela in ne od skupščine družbeno- 
politične skupnosti, razna vprašanja na področju komunalnih dejavnosti, pro- 
storskega urejanja, prometa, poslovnega časa v trgovini, gostinstvu in tako 
dalje. Tako je na primer Ustavno sodišče odločilo, da ni v skladu z ustavo za- 
konska določba, ki je omogočala Skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja revizijo tistih pravnomočnih odločb o pokojninski dobi, ki so bile 
priznane po prejšnjih predpisih. Očitna je neskladnost te določbe z ustav- 
nimi načeli o pravni, ekonomski in socialni varnosti človeka ter neodtujljivosti 
pravic, pridobljenih na podlagi dela. Drugi primer, če se omejim samo na dva 
primera, so bili limiti pokojninske osnove, ki so bili določeni za posamezne 
skupine delavcev, razporejenih v te skupine po kriteriju izobrazbe. Pobudo 
za oceno ustavnosti teh limitov je dal upokojeni rudar. Ta primer zgovorno iz- 
pričuje neskladnost takšnih limitov z ustavnim načelom delitve po delu, saj 
je bila z uporabo samo kriterija izobrazbe določena temu rudarju za več kot 
1/3 nižja pokojninska osnova, kot pa je znašal valorizirani povprečni osebni 
dohodek. Osebni dohodek rudarjev očitno ni odvisen samo od izobrazbe, tem- 
več tudi od teže, pogojev in rezultatov dela. 

Do določenega zastoja pri razvijanju samoupravnega odločanja in samo- 
upravne prakse je prišlo deloma zaradi nedograjenosti sistema, deloma zaradi 
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ne dovolj razvite materialne baze, v precejšnji meri pa zaradi ne dovolj aktiv- 
ne vloge organiziranih ustvarjalnih socialističnih sil. 

Ob upoštevanju navedenih vzrokov za relativno počasen razvoj samou- 
pravnega sistema in zaostajanje samoupravne prakse, pa se iz vsebine predlo- 
gov delovnih ljudi in občanov za postopek pred ustavnim sodiščem lahko skle- 
pa, da glavni ali vsaj pretežni vzrok za razkorak med proklamiranim in 
dejanskim položajem delovnega človeka in občana ni nedograjeni sistem niti 
ne obstoječi materialni pogoji, temveč so to subjektivni razlogi. 

Predvsem je pri formalnem usklajevanju splošnih aktov v organizacijah 
združenega dela z zakonom o združenem delu in drugimi zakoni ostalo mnogo 
vsebinsko starega. Pri tem je treba podčrtati, da so v procesu usklajevanja 
splošnih aktov z zakonom v precejšnji meri zatajile družbenopolitične organi- 
zacije, kot tudi drugi družbeni organi, ter so bile tako skupne službe tiste, ki so 
odmerjale samoupravne pravice delavcem. Potrebno je imeti pred očmi, da je 
odpor tehnokratskih sil veliko močnejši, kot bi to izgledalo na prvi pogled, in 
pogosto tako subtilen in zamaskiran, da ga je možno odkriti šele po njegovih 
posledicah. Ta odpor je skoraj praviloma tem močnejši in vztrajnejši, s čim 
večjimi ekonomskimi in finančnimi potenciali razpolaga delovna organizacija 
ali neka skupnost, zaradi česar ima zato tudi večjo možnost vplivati na posa- 
mezne družbene dejavnike, ki pritrjujejo takrat, ko bi morali ukrepati, in ki 
vidijo na videz lažjo in hitrejšo pot in način reševanja določenih vprašanj prek 
poslovodnih organov in organov družbenopolitičnih skupnosti kot pa po samo- 
upravni poti. 

Kljub jasni in kategorični ustavni določbi, ki ne dopušča nobenega izmi- 
kanja, namreč da je protiustaven vsak akt in vsako dejanje, s katerim bi bile 
kršene neodtujljive pravice delavcev, se skušajo takšne kršitve te ustavne do- 
ločbe opravičevati, češ da so te neodtujljive pravice abstraktne pravice, ki jih 
še ni, ker se jih delavec še ne zaveda in da je zato treba biti previden pri uve- 
ljavljanju teh pravic. V praksi pa so tudi primeri, ko kljub opozorilom o neza- 
konitosti predloga ali pa celo ob ugotovljeni nezakonitosti odgovorni funkcio- 
narji tega ne upoštevajo in predlagajo v sprejetje nezakonite akte. 

Ustavno sodišče je pri svojem delu prišlo do čvrstega prepričanja, da so 
vse bolj dani pogoji, ne samo sistemski, tudi idejno-politični in organizacijski 
pogoji za doslednejše in hitrejše uresničevanje ustave in na tej osnovi za hi- 
trejši razvoj samoupravnega sistema. Prišlo je tudi do prepričanja, da se stalno 
krepi zavest delavcev, delovnih ljudi in občanov o samoupravnih pravicah, ki 
jim jih dajejo ustava, zakon o združenem delu in drugi sistemski zakoni. 

Izkušnje iz dela Ustavnega sodišča v celoti potrjujejo potrebo po dosled- 
nem uresničevanju akcijske usmeritve, ki je bila sprejeta na zadnjih kongresih 
Zveze komunistov in Sindikatov, namreč usmeritve, da je za doslednejše in 
hitrejše uresničevanje ustave, zakona o združenem delu in drugih sistemskih 
zakonov ter s tem za hitrejše razvijanje in krepitev samoupravljanja potrebno 
prenesti akcijo v samo družbeno bazo, v organizacije združenega dela, v kra- 
jevne skupnosti, v interesne skupnosti, in sicer ne le akcijo za hitrejše osve- 
ščanje in usposabljanje delavcev in občanov za uveljavljanje njihovega z usta- 
vo in zakonom o združenem delu opredeljenega družbenoekonomskega in dru- 
žbenopolitičnega položaja in vloge v družbi, temveč predvsem akcijo za nene- 
hno potrjevanje te vloge v vsakodnevni praksi. Pri tem je jasno, da odloču- 
joči položaj delavcev v okviru temeljnih organizacij združenega dela ni po- 
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polnoma uresničljiv brez njihovega odločujočega položaja v sistemu razširjene 
reprodukcije v celoti. 

Tako usmerjena akcija bo sodeč po izkušnjah in zapažanjih Ustavnega 
sodišča odkrivala še več oportunizma ter odporov tehnokratizma in birokratiz- 
ma, kot smo mogli to ugotoviti do sedaj. Za premagovanje teh ovir pa bo po- 
trebno mnogo več doslednosti in odločnosti v družbeni bazi in še kje. 

Nekaj zapažanj o dosedanjem razvoju samoupravnih interesnih skupnosti. 
Vse te slabosti, ovire in odpori pa se iz objektivnih in subjektivnih razlogov 
še bolj intenzivno pojavljajo in odkrivajo na področju samoupravnih interes- 
nih skupnosti, tako v družbeni dejavnosti kakor tudi v samoupravnih interes- 
nih skupnostih v gospodarstvu. Objektivno dejstvo je, da imajo na področju 
interesnih skupnosti stari odnosi dolgo tradicijo in da so zato mnogo bolj za- 
koreninjeni v načinu mišljenja delovnih ljudi in občanov. Samoupravne inte- 
resne skupnosti kot integralna sestavina samoupravnega socialističnega siste- 
ma naj bi bile revolucionaren prelom s tradicionalnimi odnosi na področju nji- 
hovega dela, tako glede izhodišč in ciljev kakor tudi glede vsebine in oblik 
novih samoupravnih socialističnih odnosov in načina razvijanja dejavnosti. 
Tradicionalno državno urejanje odnosov med ljudmi na teh področjih mora 
zamenjati samoupravno urejanje med ljudmi na podlagi svobodne menjave 
dela. Ce se iz teh vidikov objektivno ocenjuje sedanja raven razvoja samou- 
pravnega socialističnega sistema na tem področju, potem ni mogoče prezreti na- 
slednjih ugotovitev: 

1. Da je proces prehoda od državnega urejanja odnosov na teh področjih 
na samoupravni sistem odločanja še vedno na samem začetku, če že ne po 
organizacijski obliki, pa prav gotovo po svoji vsebini. 

2. Da je namesto svobodne menjave dela način pokrivanja potreb v teh 
dejavnostih po svoji vsebini še vedno proračunski, prelivanje sredstev iz ma- 
terialne proizvodnje v neke vrste novih skladov interesnih skupnosti pa se še 
intenzivira. 

3. O uporabi teh sredstev dejansko najmanj odločajo tisti, ki jih ustvarja- 
jo, kljub samoupravnim organizacijskim oblikam in kljub prizadevanjem na 
vseh ravneh, da bi se obstoječi odnosi uredili v skladu z ustavo in z zakonom 
o združenem delu. 

Z drugimi besedami,, kljub novim organizacijskim oblikam pri institucio- 
nalni graditvi samoupravnih interesnih skupnosti v njih še naprej prevladu- 
jejo stari odnosi. Delovni ljudje in občani se srečujejo z ovirami in težavami 
pri uresničevanju svojih pravic in še ne zadovoljujejo svojih potreb in intere- 
sov na podlagi svobodne menjave dela. Sredstva, potrebna za dejavnosti na 
področjih interesnih skupnosti, se še naprej odtujujejo od delovnih ljudi v 
organizacijah združenega dela in od občanov, in sicer v veliko večji meri, kot 
bi to ustrezalo možnostim materialne proizvodnje ter v veliko večji meri, kot 
bi to ustrezalo možnostim in usposobljenosti izvajalcev storitev in izvajalcem 
v okviru dogovorjenih programov. 

Tako prihaja do prelivanja dohodka iz materialne proizvodnje v te dejav- 
nosti ter do kopičenja teh sredstev v bankah. Delovne organizacije pa morajo 
ne tako redko najemati ta sredstva kot kredit za pokrivanje likvidnosti ali 
pa celo za izplačilo osebnih dohodkov. Zato prihaja tudi do nenamenske upo- 
rabe sredstev, s katerimi ne upravljajo niti izvajalci niti uporabniki, temveč v 
veliki meri strokovne službe ob več ali manj znanih ekscesnih pojavih. Če bi 
delegatski sistem deloval ustrezno, ne bi moglo priti do tega, da strokovne 
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službe krepijo svoj vpliv in ponekod dejansko prevzemajo funkcijo skupščin 
in njihovih izvršilnih organov ter preraščajo v centre odtujene pomoči. Takšno 
stanje se ne more opravičevati s prazninami v sistemskih rešitvah. Že sama 
ustavna načela in njene določbe, določbe zakona o združenem delu, določbe 
zveznega zakona o temeljih sistema družbenega planiranja, so omogočale ter 
omogočajo mnogo hitrejši razvoj samoupravnega urejanja odnosov tudi na 
teh področjih. 

Nekaj ugotovitev o odgovornosti. 
Tovarišice in tovariši delegati! Pri ugotavljanju razkoraka med ustavno 

in zakonsko opredeljenim sistemom in ureditvijo ter neustavno, nezakonito 
družbeno prakso, ki jo ugotavljajo poleg Ustavnega sodišča tudi najodgovor- 
nejši politični in družbeni forumi, se v okviru širše analize objektivnih in sub- 
jektivnih pogojev in vzrokov odpira tudi povsem konkretno vprašanje odgo- 
vornosti. Ustavno sodišče pri svojem delu. izhaja iz ustavne določbe, da so za 
ustavnost in zakonitost »dolžni skrbeti sodišča, organi družbenopolitičnih skup- 
nosti, organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti ter nosilci samoupravnih, javnih in družbenih fukcij«. 

Ustavno sodišče ima po ustavi še posebno dolžnost, da kot »nosilec var- 
stva ustavnosti zagotavlja tudi zakonitost v skladu z ustavo«. Pravica in dolž- 
nost delovnih ljudi in občanov pa je po izrecni ustavni določbi, da dajejo pobu- 
do za varstvo ustavnosti in zakonitosti. V praksi pa vidimo, da dajejo pobude 
za sprožanje za začetek postopkov za varstvo ustavnosti in zakonitosti največ 
delovni ljudje in občani, zelo malo pa se kot upravičeni predlagatelji pojav- 
ljajo drugi organi in organizacije. Istočasno, ko se delovni ljudje in občani vse 
bolj zavedajo svojih pravic in jih uveljavljajo, pa smo priča dokajšnji nede- 
javnosti drugih organov zlasti nosilcev družbenih funkcij pri spremljanju in 
uresničevanju ustavnosti in zakonitosti. 

V naši praksi ugotavljamo, da se tudi vse prevečkrat uveljavlja pri posa- 
meznikih pojmovanje, da lahko sami presojajo, ali in v kakšni meri je treba upo- 
števati ustavo in zakon. Javno seveda s takimi stališči v organih, ki na njihov 
predlog sprejemajo odločitve, ne nastopajo. Skupščine samoupravnih interes- 
nih skupnosti, občinske skupščine ali pa delavci na referendumih sprejemajo 
odločitve v dobri veri, da so ustavne in zakonite. Pri tem je treba posebej po- 
udariti, da kolikor posamezne določbe zakona niso več v skladu s potrebami 
družbenega razvoja ali pa še niso usklađene z ustavo, je treba v okviru de- 
legatskega sistema presoditi, ali je potrebno nek predpis dopolniti ali spreme- 
niti. V takem forumu, kot je Skupščina Socialistične republike Slovenije, je 
prav gotovo odveč razčlenjevati, kako bi se odvijal celoten samoupravni sistem, 
če bi se tolerirala praksa, da se posamezniki ravnajo po ustavi in po zakonih 
le toliko, kolikor jim to ugaja. Vzemimo samo primer, ko zakon določa, da lah- 
ko občinska skupščina v času izdelave zazidalnega načrta ali razlastitvenega 
postopka razglasi prepoved prometa z zemljišči. Vendar zakon izrecno pred- 
pisuje, da lahko traja prepoved najdalj tri leta. Danes imamo situacijo, ko v 
vrsti občin držijo pod zaporo promet z zemljišči tudi nad deset let, ne da bi 
izdelali zazidalne načrte, kar ima negativne posledice v več smereh. 

Ni odveč ob tej priliki še posebej opozoriti na misel tovariša Edvarda 
Kardelja o nujnosti, da spoštujejo ustavnost in zakonitost vsi in vsakdo, tako 
občani kot vsi samoupravni in državni organi ter družbene organizacije. To 
še zlasti velja za ustavne določbe o neodtujljivih pravicah delavcev in o samo- 
upravljanju. Vprašanje odgovornosti je poudarjeno v obvestilu, ki ste ga pre- 
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jeli. Na tem mestu naj opozorim le na nekaj vidikov. Iz obvestila sledi, da je 
vprašanje odgovornosti posebej aktualno na treh področjih pri poslovodnih or- 
ganih in samoupravnih organih v organizacijah združenega dela, pri strokovnih 
službah in izvršilnih organih samoupravnih interesnih skupnosti in pri izvr- 
šilnih in upravnih organih. 

Pri vprašanju odgovornosti ne gre le za to, da določen organ sam predlaga 
ali sprejme neustavno ali nezakonito rešitev, ampak tudi za to, da organi ne 
spremljajo ali v premajhni meri spremljajo stanje ustavnosti in zakonitosti 
in ne ukrepajo v okviru svojih ustavnih in zakonskih pravic in dolžnosti. Vse- 
kakor se je o odgovornosti mogoče pogovarjati in ukrepati le na podlagi kon- 
kretne analize vsakega primera posebej, zato Ustavno sodišče meni — in na 
to posebej opozarja v svojem sklepnem mnenju — da bi kazalo v organizacijah 
združenega dela, v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti in v občin- 
skih skupščinah širše uveljavljati prakso, da delovni ljudje, samoupravni organi 
in skupščine občasno ne pa samo v primeru prekinitve dela razpravljajo, ob 
udeležbi družbenopolitičnih organizacij, o primerih kršenja ustavnosti in za- 
konitosti ter sprejmejo tudi ustrezne sklepe za premagovanje težav in odporov 
na tem področju ter ukrepe za stalno krepitev odgovornosti vseh posameznikov 
in kolektivnih organov. Teh razprav ne bi bilo treba omejevati le na tiste orga- 
ne in okolja, kjer je prišlo do ugotovljene neustavnosti in nezakonitosti, ampak 
bi kazalo take razprave organizirati občasno tudi povsod tam, kjer imajo v 
svojih predpisih, samoupravnih splošnih aktih, vsebinsko enake določbe, za 
kakršne je bilo že ugotovljeno, da niso v skladu z ustavo in zakonom. Take 
širše in konkretne razprave, ob nepogrešljivi udeležbi družbenopolitičnih or- 
ganizacij, bi pomagale ne le k reševanju že ugotovljenih odstopanj od sistema, 
ampak bi prispevale tudi k premagovanju miselnosti, ki jo je tu in tam še 
opaziti, da so ustava in zakoni le napotilo in splošna usmeritev, ki se upo- 
števa toliko in toliko, kakor ustreza interesom posameznih ožjih skupin in 
krogov v strokovnih službah, v poslovodnih funkcijah ter v izvršilnih in uprav- 
nih organih. 

En vidik problematike te odgovornosti je tudi obveščanje o delu Ustavnega 
sodišča. Delo Ustavnega sodišča je po izrecni ustavni določbi javno. Javnost je 
zagotovljena zlasti z objavljanjem vseh odločb Ustavnega sodišča in posebej še 
s poročanjem sredstev množičnega obveščanja. Ne bi se spuščal v vprašanje, 
ali sredstva množičnega obveščanja obveščajo o delu Ustavnega sodišča dovolj 
ali premalo, dobro ali slabo in podobno. Take ocene so stvar samih delavcev v 
sredstvih množičnega obveščanja, družbenih organov v teh sredstvih in pa 
družbenih organizacij, ki so njihovi ustanovitelji. 

Tu in tam se srečujemo s prakso, da se bolj ali manj posredno s pisanjem 
o določenem problemu ustvarja vtis, da je neka odločitev Ustavnega sodišča 
sicer v skladu z ustavo^ in zakonom, da pa prav zaradi te odločitve, ne pa za- 
radi protiustavnega in zakonitega ravnanja, nastajajo težave, zaradi katerih 
ne bo mogoče izpeljati te li one pomembne investicije. 

Opravičevanje posameznih primerov neustavnosti in nezakonitosti z ar- 
gumenti, da je sistemska rešitev eno, življenje pa nekaj drugega, bi na široko 
odprlo vrata birokratski in tehnokratski samovolji in bi s tem zanikali same 
temelje našega sistema. 

V naši družbi nismo nikdar vztrajali pri nedotakljivosti ali pa nespremen- 
ljivosti tistega, kar je zapisano v ustavi ali pa v zakonih oziroma v družbenih 
dokumentih. Za to imamo potrdilo tudi v programu Zveze komunistov 
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Jugoslavije, da nič, kar je ustvarjeno, ni tako sveto, da ne bi moglo biti pre- 
seženo in da bi odstopilo mesto tistemu, kar je še bolj napredno, še bolj svo- 
bodno, še bolj človeško. 

Prepričan sem, da se boste, tovarišice in tovariši delegati, strinjali, da se 
naš samoupravni sistem ne more ne razvijati niti popravljati niti ne izboljše- 
vati v nasprotju s stališči, sklepi, odloki in drugimi akti delegatskih skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, katerih ustavno določena pristojnost in funk- 
cija je ne samo sprejemanje sistemskih rešitev, temveč tudi njihovo morebitno 
spreminjanje. 

Ce sem navedel ta vprašanja s področja informiranja, sem želel s tem samo 
opozoriti na velik pomen, vlogo in odgovornost, ki jo imajo sredstva javnega 
obveščanja v procesu graditve samoupravnega socialističnega sistema. 

Tovarišice in tovariši delegati! Kljub številnim problemom, s katerimi 
se sooča naša družba pri graditvi samoupravnega socialističnega sistema in 
ki jih ugotavljamo vsi skupaj in vsak na področju svojega dela, pa je potrebno 
ugotoviti tudi dejstvo, da so bili pri družbeni preobrazbi doseženi takšni uspe- 
hi, ki so zanesljivo zagotovilo, da bomo kos tudi problemom, ki se postavljajo 
pred našo družbo na sedanji stopnji našega razvoja. 

Predvsem so ustvarjeni bistveni pogoji za to, da ima delovni človek vse 
bolj odločujoč položaj v združenem delu in družbi. 

V ustavi, zakonu o združenem delu, zveznem zakonu o temeljih sistema 
družbenega planiranja in v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
so dane osnovne sistemske rešitve in trdna podlaga za hitrejši samoupravni 
razvoj, v katerem naj postanejo ustavna načela in njihove opredelitve v za- 
konu o združenem delu vse bolj stvarnost. Krepi se zavest delavcev, delovnih 
ljudi in občanov, o njihovem z ustavo in zakoni opredeljenem družbenoekonom- 
skem in družbenopolitičnem položaju v družbi, kakor tudi zavest o njihovi od- 
govornosti za nadaljnji samoupravni razvoj celotne družbe. 

Odločna usmerjenost organiziranih socialističnih sil, predvsem Zveze ko- 
munistov, Socialistične zveze in Zveze sindikatov, k intenzivnejši in doslednejši 
politični akciji v bazi za hitrejši samoupravni razvoj, kakor tudi zavzetost 
Republiške skupščine in ne nazadnje stališče, ki ga je podal Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije o potrebi aktivnejše in doslednejše vloge državnih organov 
pri zagotavljanju ustavnosti in zakonitosti, vse to izpričuje soglasno odločenost 
vseh družbenih dejavnikov, da se s skupnimi napori uspešneje, hitreje in 
dosledneje rešujejo problemi graditve naše samoupravne socialistične druž- 
be in obvladajo ovire, ki upočasnjujejo in zavirajo takšen razvoj. Hvala lepa. 
(Ploskanje.) 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa! Zaključujem skupno zase- 
danje in prosim delegate, da odidejo v dvorane, kjer so pričeli seje zborov. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.05.) 
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kulturne skupnosti 

8. seja 

(5. aprila 1979) 

Predsedoval: France Stiglic, 
predsednik Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik France Štiglic: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 8. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical na pod- 
lagi 16. člena statutarnega sklepa. 

Ker je ta seja Skupščine prva po smrti tovariša Edvarda Kardelja, ki je 
v svojem dolgoletnem bogatem revolucionarnem delu vsestransko in dosledno 
vključeval tudi kulturo kot dejavnost izrednega družbenega pomena v nove 
tokove družbenoekonomskih odnosov v naši družbi in s tem zgradil temelj 
samoupravnega koncepta v naši kulturi, ki ga danes razvijamo, predlagam, da 
počastimo njegov spomin s kratkim molkom. 

Slava mu! 
Ker je predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit odsotna in ker še 

nimamo evidentiranega kandidata namesto Ive Zupančičeve za predsednika 
Zbora izvajalcev, predlagam, da danes seje zborov vodita tovariš Marjan Piško, 
delegat iz Kopra, in sicer sejo Zbora izvajalcev in tovariš Tone Roblek, de- 
legat iz Kranja sejo Zbora uporabnikov. Če se s predlogom strinjate vas pro- 
sim, da dvignete roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi 40. člena poslovnika dela bomo najprej izvolili Komisijo za 
verifikacijo pooblastil za današnjo sejo obeh zborov in verificirali pooblastila. 
Po prvem bežnem pregledu je Skupščina sklepčna v obeh zborih, natančnejše 
podatke nam bo kasneje posredovala komisija. Predlagam, da Skupščina izvoli 
Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja z naslednjimi dele- 
gati obeh zborov, in sicer v Zboru izvajalcev: Vesno Berce iz Občinske kul- 
turne skupnosti Kočevje, Tadeja Hrušovarja iz Občinske kulturne skupnosti 
Ljubljana-Bežigrad in Bojana Piska iz Občinske kulturne skupnosti Kranj; v 
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Zboru uporabnikov: Edith Zatler iz Občinske kulturne skupnosti Kočevje, 
Zinko Farič iz Občinske kulturne skupnosti Murska Sobota in Franca Štefani- 
ča iz Občinske kulturne skupnosti Slovenske Konjice. 

Prosim oba predsednika, da izvedeta glasovanje o predlogu. 

Namestnik predsednice Zbora izvajalcev Marjan Piško : Vprašujem 
delegate Zbora izvajalcev, če se strinjajo s predloženim predlogom za Veri- 
fikacijsko komisijo? Ima kdo spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Nihče.) 
Ker ni takega predloga, prosim delegate zbora izvajalcev, da z dvigom rok 
potrdijo imenovanje Verifikacijske komisije za pregled pooblastil delegatov. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Namestnik predsednika Zbora uporabnikov Tone R oblek: Prosim, 
da se delegati Zbora uporabnikov odločite ža člane komisije. Kdor je za pred- 
lagane člane, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France Štiglic: Ugotavljam, da je predlog sprejet in da 
je Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja soglasno izvolje- 
na. Prosim člane komisije, da pregledajo pooblastila in ugotove sklepčnost 
današnje seje. 

Obvestil bi vas, da smo povabili na današnjo sejo predstavnike: Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Zveze socialistične mladine Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Zveze kulturnih organizacij Slovenije in seveda tudi člane Izvršnega 
odbora Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. K 6. in 7. točki dnevnega reda 
smo povabili še predstavnike iDruštva knjižničarjev, Združenja dramskih umet- 
nikov Slovenije, Skupnosti gledališč, Društva glasbenih umetnikov Slovenije 
in ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice, Opere in Festivala. 

Za današnjo sejo ste prejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je 
naslednji: 

1. potrditev zapisnika 7. seje in pregled izvršitve sklepov; 
2. poročilo o delu Izvršnega odbora; 
3. zaključni račun Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1978 s poročilom 

o porabi sredstev; 
4. sklepanje o pripravi načrtov razvoja kulture: 
— predlog sklepa o pripravljanju načrta kulturnega razvoja 1981-85 z 

okvirnim programom aktivnosti, 
— predlog sklepa o pripravljanju načrta kulturnega razvoja 1986-95 z 

okvirnim programom aktivnosti; 
5. predlog učnega načrta za umetnostno vzgojo v skupni programski os- 

novi v usmerjenem izobraževanju; 
6. osnutek zakona o knjižničarstvu; 
7. predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju 

kulturnih prireditev s tezami; 
8. predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih; 
9. delegatska vprašanja. 
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Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na potrditev zapis- 
nika 7. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Vprašujem delegate, ali ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 7. seje 
Skupščine? (Nihče.) Prosim delegate, da z dvigom rok potrdijo zapisnik. 

Vsi delegati dvignejo roko. Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik soglasno sprejet. 
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je že pripra- 

vila pismeno poročilo in prosim predsednika, da poroča o tem. 

Predsednik Bojan Pisk: Komisija za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja za 8. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije ugotavlja, 
da je v Zboru izvajalcev 48 delegatov od 62 delegatskih mest in v Zboru 
uporabnikov 49 mest od 62 delegatskih mest. Komisija zato ugotavlja, da Skup- 
ščina lahko veljavno sklepa. 

Skupščina Kulturne 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 SR Slovenije obravnavala 6., 7. in 8. točko 
dnevnega reda. 

Predsednik France Štiglic: Prehajam na 6. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o knjižničarstvu. 

Prejeli ste obširno gradivo. Najprej bi prosil predstavnika predlagatelja, 
če želi kaj dodati k obrazložitvi osnutka tega zakona! (Ne želi.) Ker je o osnut- 
ku tega zakona razpravljal Izvršni odbor na svoji 15. seji in sprejel mnenja 
in stališča, ki so tudi posredovana z gradivom, vprašujem tovariša predsednika 
Izvršnega odbora, če želi kaj dodati! (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Pred razpravo bi vas obvestil, da je delegacija Kul- 
turne skupnosti Brežice posredovala h gradivu za 8. sejo Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije k 6. točki dnevnega reda oziroma osnutku zakona o knjiž- 
ničarstvu naslednje mnenje: »Podpiramo poročilo k osnutku zakona o knjižni- 
čarstvu s pripombo k 7. členu, kjer predlagamo, da se na koncu prve alinee 
doda: »zamudnina«. V 10., 11. in 12. členu naj se črta varianta. 

S tem pričenjam razpravo. Prosim, besedo ima dr. Branko Berčič, ravnatelj 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 

Dr. Branko Berčič: Ker ta zakon v posebnem poglavju obravnava 
tudi status in funkcije naše knjižnice bi vas prosil, da lahko o tem spregovorim 
nekaj besed. Predvsem bi želel dati nekatera pojasnila k stališčem, ki so zapi- 
sana v mnenju Izvršnega odbora. 

O vseh drugih pripombah, ki so bile kakorkoli dane v tej fazi javne raz- 
prave k določbam o funkciji te knjižnice, ne bi bilo potrebno govoriti, ker se 
bodo te pripombe, kot vse druge, upoštevale pri nadaljnji pripravi celotnega 
zakonskega besedila. Preden pa preidem k obravnavi, mi dovolite, da se kot 
odgovorni vodja knjižnice Kulturni skupnosti Slovenije v imenu našega kolek- 
tiva zahvalim za vse razumevanje in uvidevnost glede naše funkcije in naše 
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povezanosti s funkcijami Kulturne skupnosti in kulture na Slovenskem, ki se 
izkazuje v tem, da je ta skupnost v lanskem letu pristopila k podpisu samo- 
upravnega sporazuma, ki želi v določenem časovnem obdobju izboljšati mož- 
nosti za funkcioniranje med drugim tudi naše knjižnice in s tem vzpostaviti 
glede naše dejavnosti in naših nalog tudi boljše pogoje za boljši razvoj knjiž- 
ničarstva kot stroke in knjižničarske službe kot tiste kulturne funkcije, ki je, 
kot smo že večkrat rekli, potrebna najširšemu krogu ljudi, kar pomeni izbolj- 
šati te osnove za delovanje naše ustanove v naslednjem obdobju. Mi, kar nas 
je delavcev v tej knjižnici, smo si že doslej in si bomo še naprej še bolj pri- 
zadevali, da bi svoje funkcije, ki segajo na široko področje kulture in kulturne 
dejavnosti na Slovenskem, opravljali še bolj kvalitetno in v širšem obsegu. 
Vendar je vse to pogojeno z materialnimi osnovami in s kadrovskimi močmi. 
Prav ta tako imenovani sanacijski program za našo knjižnico, ki zajema ob- 
dobje naslednjih petih let, kot je postavljen in za katerega upam, da se bo 
tudi izvajal, nas bo usposabljal in nam omogočal, da bomo lahko slovenski 
kulturi in tudi pred to skupnostjo polagali račune, da svoje naloge pač oprav- 
ljamo in želimo opravljati in jih bomo opravljali v čim večje zadovoljstvo 
slovenske kulture in kulturnih delavcev in pa knjižničarstva posebej. 

Če pa se sedaj po vsem tem ozrem na nekatere pripombe Izvršnega od- 
bora k določbam o Narodni in univerzitetni knjižnici, bi želel dati nekatera po- 
jasnila. Predvsem gre za pojasnilo, ki se nanaša na pobudo, da bi se ta knjiž- 
nica v tem zakonu obravnavala predvsem kot nacionalna, da bi pa druge njene 
funkcije bile iz zakona izpuščene in bi se urejale na drugačen način. Tako 
razmišljanje je z neke plati logično. Vendar menim, da je ta pristop morda 
le preveč teoretičen, da ne rečem formalen. Predvsem zato, ker menim, da je 
treba to institucijo glede na njen historični razvoj, na historični razvoj njenih 
funkcij, njenih nalog in dejavnosti vendar jemati kot celovito in ni mogoče tega 
tako razmejevati, da bi prek te razmejitve morda prišlo do kakršnekoli motnje 
v celi pahljači njenih funkcij in delovanj. 

Če pogledamo zgodovinski razvoj naše institucije, potem moramo ugo- 
toviti, da se je njena funkcija najprej začela in se ves čas uveljavljala kot 
funkcija knjižnice najvišje izobraževalne institucije na Slovenskem od konca 
18. stoletja, ko je bila ustanovljena, do ustanovitve Ljubljanske univerze, kot 
je bil prav obstoj te knjižnice eden izmed temeljnih pogojev, da se je lahko 
takrat akcija za ustanovitev slovenske univerze v celoti in pozitivno izpeljala. 
To je pozitivno ocenila tudi ustrezna komisija v okviru Ljubljanske univerze, 
ki je dala mnenje in priporočilo, da se funkcija Narodne in univerzitetne knjiž- 
nice kot osrednje univerzitetne knjižnice v Ljubljani uveljavi tudi v tem za- 
konu. Vendar ne gre le za to. Funkcijo nacionalne knjižnice je ta naša pred- 
hodnica sicer opravljala vseskozi od začetka 19. stoletja, čim so prišli med 
odgovorne vodje te hiše ljudje, ki so imeli v sebi slovenski nacionalni čut in 
so začutili, da je treba dokumentacijo o slovenskem narodu, o slovenski du- 
hovni tvornosti zbirati na enem mestu in jo ohranjati za prihodnost. To je 
teklo ob oni- prvi funkciji. Prva, sicer formalno priznana, druga neformalno 
priznana, vendar v svoji kvaliteti močnejša vseskozi v ranjki Avstriji in v stari 
Jugoslaviji, čeprav se tudi takrat ta nacionalna funkcija zbiranja nacionalne 
dokumentacije o Sloveniji in o Slovencih ne bi smela javno manifestirati. Do 
tega smo pravzaprav prišli šele il945. leta, ko je takratna vlada Slovenije in 
takratna skupščina izglasovala prvo uredbo o Narodni in univerzitetni knjiž- 
nici v Ljubljani. Ta uredba je takrat celovito opredelila njene funkcije, tako 
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na področju nacionalne knjižnice in vsega, kar se je nanašalo na dejavnost na- 
cionalnih bibliotek v takrat priznanih svetovnih in domačih normativih in po- 
gledih, in tudi funkcij, ki jih je opravljala ta knjižnica do takrat in tudi pozne- 
je na drugih področjih svoje dejavnosti. 

Tudi pozneje, ko uredba o iNarodni in univerzitetni knjižnici kot samostoj- 
na uredba ni bila obnovljena in je bila ta knjižnica vključena z zakonom v 
Univerzo v Ljubljani, se je v posebnih določbah o tej knjižnici manifestirala na- 
loga na enem in na drugem področju, bodisi na področju visokošolskega izobra- 
ževanja bodisi na področju funkcije nacionalne knjižnice. Takšen pristop je pri- 
soten pri knjižnicah tega tipa, kot je naša, povsod, kolikor nam je teh predpi- 
sov in zakonov znanih. Takšne določbe so v Jugoslaviji, -razen v Srbiji, kjer 
je stvar ločena, pri vseh nacionalnih knjižnicah, ki opravljajo hkrati tudi 
funkcijo osrednje knjižnice, v zakonih, ki to urejajo, bodisi da so to samo- 
stojni predpisi o teh knjižnicah bodisi da so to zakoni o knjižničarstvu, ki v 
posebnem poglavju to obdelujejo. V teh zakonih so obravnavane vse temeljne 
funkcije takšne vrste knjižnic in ni poudarjena le ena izmed njih. Ta institu- 
cija je opredeljena kot celovita, pri čemer pa se njene podrobne naloge, odnosi 
in razmerja pri opravljanju posameznih njenih funkcij urejajo z drugimi 
ustreznimi predpisi, akti, sporazumi itd. Gre torej za celotni obseg nalog in 
dolžnosti, ki jih opravlja neka institucija. Glede na funkcijo in naloge, ki smo 
jih doslej opravljali na slovenskem kulturnem področju in tudi izven njega v 
naši instituciji, je naše prepričanje, da je edino pravilno, da se v predpisu, 
takšnem kot je tale, ki v ustreznem svojem poglavju obnavlja prvoi uredbo 
o tej knjižnici iz 1945. leta, v temelju navedejo vse njene funkcije. Podrobna 
izvedba se seveda lahko prepusti izvajanju na druge načine, to tudi zato, ker 
menimo, da bi nas lahko kakšen drugačen pristop pripeljal do motenj pri oprav- 
ljanju naših osnovnih dejavnosti in dejavnosti za uporabnike na vseh pod- 
ročjih našega dela. Menim pa, da bi to predvsem lahko pripeljalo do motenj 
pri funkcioniranju, zaradi motenj, ki bi nastale pri zagotavljanju materialnih 
osnov funkcioniranja te naše knjižnice. 

In če sem uvodoma rekel, da je prav ta skupnost pokazala velik interes in 
pripravljenost popravljati neustrezne materialne osnove za boljše funkcioni- 
ranje naše institucije, menim, da je treba res zelo premisliti, da ne bi s kakšnim 
drugim ukrepom prišli do tega, da bi namesto nadaljnjega popravljanja tega 
položaja povzročili določene motnje. 

Menim, da je treba v predpis, ki na novo ureja dejavnost določenega po- 
dročja, pri tem pa se bom omejil le na dejavnost naše ustanove, vplesti vse 
pozitivne dosežke iz tradicij delovanja te dejavnosti in te ustanove in vse 
uveljavljene odnose v družbenih razmerjih, pri čemer je treba dati nove usme- 
ritve, nove osnove za njen še kvalitetnejši razvoj. Pri tem pa je seveda treba 
paziti, da ne bi pri kaknšnemkoli takšnem opredeljevanju nastopile tudi ne- 
gativne posledice za krajši ali daljši čas, v manjšem ali širšem krogu, ki bi 
se lahko pokazale kot kvarne za celotno področje slovenskega knjižničarstva 
in tudi širše za področje slovenske kulture. 

Toliko v zvezi s to knjižnico kot pojasnilo. Vem, da bodo o tem razprav- 
ljale še ustrezne komisije in odbori in sprejeli stališča, vendar sem menil, da je 
potrebno, da skušam dati o tem svoj komentar oziroma svoje pojasnilo. 

Dovolite samo še kratko opombo k dvema vprašanjema. Prvo je opre- 
delitev do tako imenovanega obveznega izvoda oziroma zakona o obveznem 
izvodu in drugo opredelitev do pogojev za utanovitev knjižnice kot organiza- 
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cije združenega dela. V teh stališčih je zapisano, da bi kazalo v ta zakon vklju- 
čiti tudi materijo, ki se nanaša na zakon o obveznem pošiljanju tiskov na 
Slovenskem. Kolikor poznam to materijo, kjerkoli se je urejala, razen redkih 
izjem, pa še te niso povsem domišljene, je zelo težko zagovarjati združitev 
enem predpisu dveh materij, ker sta to dve zelo različni materiji. Zakon o 
knjižničarstvu velja za knjižnice in za knjižnično dejavnost. Predpis o obvez- 
nem izvodu in o pošiljanju obvezih izvodov pa predvsem ureja odnose družbe 
do izdajateljev, do založnikov, tiskarjev, producentov tiskov na Slovenskem 
in jih zavezuje, da se to' dragoceno gradivo kot dokumentacija slovenske du- 
hovne tovornosti na nek način ohrani in daje v uporabo za sedanje in za pri- 
hodnje rodove. Sele v izvedbi tega predpisa, v tej končni funkciji predpisa, 
nastopa povezava s knjižnicami, predvsem povezava z nacionalno knjižnico, 
ki ima dolžnost, da ohrani tako imenovani arhivski izvod vseh tiskov na do- 
ločenem nacionalnem področju. Pri nas v našem posebnem, slovenskem kultur- 
nem položaju se zakon razširja tudi s tem, da se določenemu številu knjižnic 
dajejo tudi obvezni izvodi obveznih tiskov za večjo dostopnost pri uporabi teh 
tiskov. 

To je, če se na kratko vsebinsko opredelim do materije tega zakona. In 
prav glede na to različnost, da se zakon ne nanaša neposredno na knjižnice, am- 
pak samo posredno in v končni konsekvenci, bi rad opozoril, da ne kaže, in 
s svoje strani tega tudi ne bi priporočal, da bi prihajalo pri nas do združitve 
obeh zakonskih materij, ker sta po svoji vsebini vendar različni, čeprav se na 
koncu glede določenega vprašanja medsebojno povezujeta. V osnovi pa velja 
materija zakona o obveznem tisku za urejanje družbenih odnosov na drugem 
področju, ne pa izrazito na področju odnosov družba-knjižnice-knjižničarstvo. 

In drugič, med temi stališči je tudi zapisano, da so zahteve in naloge, ki 
jih mora izpolnjevati določena knjižnica, ko se ustanavlja, preveč obširne itn. 
Menim, da je težko, da bi tako stališče vzdržalo. Realno dejstvo je, da povsod 
po Sloveniji morda še nismo tako daleč, da bi brez težav lahko vse knjižnice 
v občinskih središčih vse te naloge stoodstotno izpolnjevale. Vendar nismo 
daleč od tega, da bomo to dosegli. Gre pa za to, da vsaka organizirana oblika 
delovanja, ki se imenuje temeljna organizacija ali organizacija združenega 
dela, vendar mora začeti delovati v okviru določenih družbeno sprejetih in 
priznanih norm. In te tako imenovane družbeno sprejete in priznane norme za 
knjižnice kot organizacije združenega dela so te, za katere želimo, da bi bile za- 
pisane tudi v tem zakonu, ker smo takšnim že vseskozi, vsa leta, odkar imamo 
Slovenci knjižničarsko zakonodajo, sledili in smo jih v dobršni meri tudi že iz- 
polnili. Hkrati so pa tudi norme, ki povezujejo našo knjižničarsko dejavnost 
z mednarodno dejavnostjo na tem področju in so z njimi usklađene. V končni 
izvedbi so te norme seveda prilagojene našim materialnim in organizacijskim 
in sploh kulturnim odnosom, vendar na osnovi kategorizacije norm, kakršna 
mora pri urejanju delovanja službe in dejavnosti po mojem prepričanju ob- 
stajati. Moramo pa se do njih obnašati razumno in fleksibilno, da ugotovimo, 
za kolikšen obseg teh norm je nujno, da ga izpolnimo v določenem času. 

To posredujem v premislek pri nadaljnjem obravnavanju teh treh vpra- 
šanj. ki jih obravnava tudi mnenje Izvršnega odbora te skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima tovariš Ivo Tavčar, pred- 
sednik Izvršnega odbora Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije! 
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Ivo Tavčar: V zvezi z Narodno in univerzitetno knjižnico menim, da 
je prav, da bi nam prišlo v zavest, da imamo na Slovenskem eno samo Na- 
rodno in univerzitetno knjižnico. Sedaj se to včasih pozablja in se daje pre- 
več v ospredje njena vloga, kot da je to izobraževalna knjižnica v smislu 
visokošolske knjižnice. To enostranskost lahko še bolj ugotovimo, če hkrati 
poudarimo, da imamo na Slovenskem dve univerzi in dve univerzitetni knjiž- 
nici. Zgodovina je eno, dejansko stanje je danes drugo. Prav obstoj dveh 
univerz in dveh univerzitetnih knjižnic še bolj poudarja, da je ta knjižnica 
nekaj posebnega in da nimamo dveh nacionalnih knjižnic kot se včasih tu in 
tam razmišlja, ampak eno samo in da ima zato tudi ena sama določene na- 
loge in odgovornosti, ki gredo tako imenovani Narodni in univerzitetni 
knjižnici. Zato moramo imeti pri tem jasne razmejitve, kaj je vloga in naloga 
Narodne in univerzitetne knjižnice. Menim, da moramo v tem zakonu zlasti 
to zelo jasno in natančno opredeliti. 

Po drugi strani se postavlja vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način 
naj bi ali ne bi opredelili vlogo dveh sedanjih univerzitetnih knjižnic. Ali naj 
to vlogo in nalogo opredeljujemo prek univerze kot združenje visokega šol- 
stva, ker je to sestavni del visokega šolstva in sestavni del nalog visokega 
šolstva? Treba je to sedaj pretehtati tudi s stališča zakonov o šolstvu, še po- 
sebej zakona o visokem šolstvu, in sicer kako to prav zastaviti. Pri nas se je 
uveljavila misel, da bi bilo treba, tako kot univerzo oblikujemo s sporazumom 
med visokimi šolami, tudi vlogo in naloge univerzitetne knjižnice oblikovati 
s samoupravnim sporazumom v okviru visokega šolstva, tistega pač, ki po 
samoupravni poti združuje ljubljansko univerzitetno knjižnico prek ljubljan- 
ske univerze in mariborsko univerzitetno knjižnico prek mariborske univerze. 
Ce kaj, se mi zdi, da bi bilo treba napisati, da se o tem s samoupravnim spo- 
razumom obvezno sporazumevajo. Ta misel bi bila najbrž spejemljiva, da bi 
se na nek način določila ta obveznost, toda kaj in kako in drugo bi bilo pa 
vendar treba do določene stopnje prepustiti samemu samoupravnemu sporazu- 
mu in tistim, ki se med seboj sporazumevajo. Razumem, da zlasti v Ljubljani 
obstaja že sedaj določena negotovost v okviru visokošolskega knjižničarstva, 
pa tudi ne najbolj zdrave težnje spričo tega, da se posamezne knjižnice posa- 
meznih fakultet skušajo čimbolj osmosvojiti in čimbolj smostojno razvijati in 
delovati. Zato včasih lahko govorimo, tudi o nesmotrnosti, negospodarnosti in 
preveč razrahljanih medsebojnih povezavah. Zato bi si bilo treba prizadevati za 
večjo medsebojno povezavo tako imenovanih fakultetnih ali posameznih knjiž- 
nic posameznih visokih šol, zlasti še, ker imamo tudi knjižnice, ki so interfakul- 
tetne. Recimo, da vzamemo za primer tehnično knjižnico, ki je namenjena več 
fakultetam. Pri njej prihaja do sredobežnih sil in teženj. Menim, da bi jih mo- 
rali premagati prek takega samoupravnega sporazuma. Tega sedaj ni. Menim, da 
le zgolj z zakonom ne bi mogli rešiti tega, vsaj ne v tem času in na ta način, 
kot se to sedaj ureja pri nas. To bi bilo malo samoupravno. Zato se mi zdi, da 
je ta pot veliko boljša, je pa potrebna in gotovo nujna. Morda se naša ljub- 
ljanska univerzitetna knjižnica boji, da bi opredeljevali v zakonu to knjiž- 
nico le kot narodno, ne pa hkrati tudi kot univerzitetno, čeprav ji te vloge nih- 
če ne odreka. Mogoče so ti strahovi utemeljeni. Morda bi se izobraževalna 
skupnost, ki že sedaj, tako včasih pravijo, ni preveč naklonjena knjižničarstvu, 
še bolj odmaknila od podpore tej knjižnici. Na vsak način bi bilo treba morda 
v zakonu poudariti, da vprašanje knjižničarstva gotovo ni le vprašanje kul- 
turnih skupnosti. To je tudi vprašanje vsaj še izobraževalne skupnosti in vsaj 
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še raziskovalne skupnosti, ki so odgovorne za razvoj knjižničarstva na Slo- 
venskem. Mogoče bi morala biti ta misel bolj poudarjena, kot je sedaj, in bolj 
izrazito nakazana, kajti gotovo je, da je odgovornost teh treh skupnosti dana 
že sedaj. Za tako imenovane šolske knjižnice od tal do vrha šolstva na Slo- 
venskem oziroma od osnovnega do visokega šolstva je odgovorna izobraževalna 
skupnost, ker je to sestavni del izobraževanja. Za tako imenovane znanstvene 
knjižnice v naših znanstvenih ustanovah inštitutih je posredno odgovorna raz- 
iskovalna skupnost, ker je to sestavni del znanstvenega dela itd. Ta trojna od- 
govornosti pa tudi povzroča določene težave v našem knjižničarstvu. Človek raz- 
mišlja, kako bi to nujno trojnost ohranil, ker to pomeni na nek način tudi 
bogastvo in nujnost vez, ki pri tem obstajajo, da bi pa kljub temu pospešil 
integracijske procese v našem knjižničarstvu, ki jih sedaj ni. Sredobežnost se 
pojavlja na več straneh. To sredobežnost lahko ugotavljamo tudi v krajevnih 
skupnostih in v občini, ko je knjižnica v osnovni šoli, pa še posebna knjižnica. 
Vprašanje je tudi, kako knjižničarstvo med seboj bolj povezati in strniti, da bi 
bile naše knjige bolj brane in drugič, da bi bila naša sredstva bolj naložena 
in tudi naše kadrovske zmogljivosti bolj smotrno razporejene* kot so sedaj. 
V tem smislu se mi zdi da bi morali razmišljati, ali je že vse povedano v tem 
osnutku? Ali ne bi morda postavili kakšno tako vprašanje, da je nujna povezava 
med javnimi in šolskimi knjižnicami, kako te morda tudi s samoupravnimi 
sporazumi zavezati da se sporazumevajo o politiki nakupov, o razvijanju medse- 
bojnih pionirskih oddelkov, mladinskih oddelkov in vsega tega, kar se tu in tam 
snuje, da bomo lahko to dobro gradili, dobro razvijali, da ne bomo po nepo- 
trebnem trosili skromnega družbenega denarja, ki ga imamo. 

Ob tem se na sploh postavlja vprašanje, ali je morda dobro in prav, da 
imamo takšno razdrobljenost, ali pa je morda potrebno zaradi gospodarjenja, 
upravljanja in razvoja samouprave ohranjati vse to tako, kot je sedaj. Ce bi 
premislili, kakšna je lahko organizacija združenega dela v našem knjižničar- 
stvu, bi lahko ugotovili, da imamo praviloma knjižnice, ki to ne bi mogle biti 
med javnimi knjižnicami, razen nekaj pokrajinskih knjižnic. Večina naših 
občinskih knjižnic je pa takih, da v njih dela dvoje ali troje ljudi, in to- je 
vse. Ali je to sploh lahko organizacija združenega dela v sodobnem smislu, 
kakršnega si danes predstavljamo, ki naj bi tudi opravljala vse tiste naloge, 
ki jih mora opravljati organizacija združenega dela v skladu z našo ustavo, ko 
mora delegirati sem, delegirati tja, opravljati te in te naloge? Saj to je ne- 
izvedljivo! Zato se slišijo tudi v povsem uradnih sodnih krogih v zvezi s tem, 
koga registrirati za organizacijo združenega dela, če ima kakšna organizacija 
manj kot 10 ljudi, mnenja, da je ne bi smeli registrirati kot organizacijo zdru- 
ženega dela. Gre za vprašanje, o katerih bo treba razmišljati. Zato se tudi 
sedaj pojavljajo vprašanja, ali je tako upravljanje, kot smo si ga zamislili, 
sploh mogoče izvesti pri majhnih knjižnicah. Zato nekateri menijo, da je treba 
spremeniti ta sistem upravljanja. Postavlja se vprašanje, ali je treba spremeniti 
sistem upravljanja ali organizacijo dela v knjižničarstvu. Najbrž ne bomo mo- 
gli spreminjati sistema upravljanja tako, da bi bilo v načelu nekaj drugega, kot 
je v vseh drugih organizacijah združenega dela. Najbrž bo treba spremeniti 
kaj drugega. Zato obstajajo nekatera protislovja in različna mnenja, kako re- 
šiti položaj. 

O teh vprašanjih je bilo precej govora na seji Izvršnega odbora. Pri 
tem smo sprejeli nekoliko drugačno mnenje od teh, ki so zapisana sedaj in 
smo opozarjali na nekatere težave. V zvezi s tem nas čakajo naloge, ki jih 
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tudi sam še ne znam do konca pojasniti. Pri nadaljnjih razpravah bomo morali 
te probleme odkrito pogledati od blizu, brez predsodkov. Vedeti moramo, da je 
stvarnost taka in to stvarnost moramo v zakonu urediti. Ta zakon moramo 
soočiti s to stvrnostjo. Ne moremo zgolj postaviti določeno zakonsko konstruk- 
cijo, ne upoštevaje stvarnosti, v kateri smo. 

Ko že razpravljam, bi še opozoril na to, da je bila tudi v Izvršnem odboru 
izrečena misel, da bi morda sočasno le rešili tudi vprašanje obveznega izvoda. 
Kakorkoli že razumem razlage, da to ni povsem eno in isto, ampak navsezadnje 
gre za knjigo na Slovenskem, ki naj se na nek način hrani, in sleherna knjiga 
ki se tiska, se nekje zbira. Bistvo obveznega izvoda je, da moramo zagotoviti 
varstvo naše kulturne dediščine, ki se kaže skozi izdajanje knjig. V tem smislu 
gre v zvezi s tem tudi že za sestavino spomeniškega varstva. Sedaj se postavlja 
vprašanje, ali naj vključimo v ta zakon to sestavino spomeniškega varstva na 
področju knjige, ali pa naj jo upoštevamo le v zakonu o varstvu naravne in 
kulturne dediščine, ali pa naj jo upoštevamo v obeh zakonih. Pri tem gre za 
take sestavine, ki jih zlasti, kot je bilo že na tem mestu poudarjeno, uveljavlja 
Narodna in univerzitetna knjižnica. Ta knjižnica mora zbirati na Slovenskem 
vse, kar se tiska. In tisti, ki to tiskajo, so ji dolžni to posredovati. To pomeni, 
da je to sestavina opredelitve vloge Narodne in univerzitetne knjižnice. Zato 
se mi zdi vprašanje obveznega izvoda sestavni del tega vprašanja. S tem, da 
smo rekli, da ima na Slovenskem tako vlogo v zvezi z obveznim izvodom, vsaj 
glede hranjenja in varovanja kulturne dediščine, še ena knjižnica, in to mari- 
borska, in to zaradi tega, če se zgodi kaj takega, kot se je pred vojno, ko je 
treščilo letalo v sredo knjižnega zaklada in je vse zgorelo, da imamo še eno re- 
zervo drugod. Na slovenskem pa imamo še 8 ali 9 knjižnic, ki tudi prejemajo 
obvezni izvod. In v zvezi s tem se sedaj postavlja vprašanje, ki ga je mogoče gle- 
dati z dveh strani. Po eni strani kot bogatitev naših knjižnic nasploh, ker imamo 
za odkup knjig malo denarja. Knjižnice, ki sedaj dobivajo obvezni izvod, pred- 
vsem gledajo na to iz tega zornega kota. Menim, da je to dobra plat tega. 
Slaba plat pa je, da hkrati s tem dobivajo te knjižnice tudi marsikaj, česar prav 
nič ne potrebujejo in jim je to dejansko v breme. In zaradi tega morajo imeti 
več prostora, in več ljudi, da vse to počno, urejajo in zbirajo. Sedaj gre le za 
vprašanje, ali je treba to dilemo rešiti na pameten način ali kar pustiti tako, 
kot je. Nekateri iz strahu pravijo: Bolje je tako, kot je, kot da bi se nam kaj 
hudega zgodilo. Seveda naš način razmišljanja ne sme biti v tem smislu, da bi 
se komu kaj hudega zgodilo, ampak da bi koga razbremenili nepotrebnega dela 
in da bi zagotovili naš razvoj in delo v naših knjižnicah. Zato se mi zdi, če ne 
drugega, da je gotovo sedaj priložnost, da razmišljamo o tem, na pameten in 
odgovoren način, ne pa zgolj s stališča strahu. Strah je vedno slab svetovalec. 
Ce hočemo s pametjo in odgovorno delati, potem se otresimo strahu. Najbrž 
nihče, vsaj kar nas je tu, ne želi nihče slabega knjižničarstvu. To sem omenil 
v zvezi z obveznim izvodom, v zvezi s spomeniškim varstvom in drugimi vpra- 
šanji. 

Sicer pa bi rad opozoril le še na eno vprašanje, ki je tudi izjemnega po- 
mena in ki bi ga bilo treba rešiti na odgovoren in tudi na samoupraven način. 
Gre za obstoj tako imenovane matične službe, matičnih knjižnic in vsega, kar 
je vezano na to ime, kakšno vlogo in nalogo pri tem kdo opravlja in kakšne 
so te naloge. Gre po eni strani za vprašanje nadaljnjega razvoja knjižničarstva, 
ki bi ga morale knjižnice glede določenih strokovnih opravil opravljati skupaj. 
To pomeni, da gre za vprašanja, ki se pojavljajo pri razvoju vseh organizacij 
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združenega dela. V zvezi s tem tudi razmišljamo, kako se rešujejo taka razvoj- 
na vprašanja. Najbrž po samoupravni poti z medsebojnim dogovarjanjem in 
združevanjam, pri čemer nekatere knjižnice opravljajo nalogo za vse, ker jih 
vsaka zase ne more opravljati ali je nesmiselno, da jih, ker ni strokovno uspo- 
sobljena. To pomeni, da gre za vprašanja, ki se nanašajo na ponovno razmiš- 
ljanje o pokrajinskih in republiških povezavah. Dejansko te naloge, ki jih 
zapisujemo kot naloge knjižnic, te knjižnice, kakršne so sedaj v občinah, ne 
morejo in niso sposobne opravljati in jih lahko opravijo le bolj razvite zdru- 
žene knjižnice. Gre za vprašanja, ki jih je treba reševati na samoupraven 
način. Morda bi bilo treba zapisati, da jih je treba reševati s samoupravnimi 
sporazumi in druženimi dogovori. 

Druga plat pa je tako imenovani upravni nadzor ali inšpekcijska služba, 
kot je tudi drugje. Po mojem mnenju gre za upravne naloge. Ce so to upravne 
naloge, moramo povedati, da daje država upravna pooblastila, ker to so držav- 
ne naloge, ki jih dajemo nekomu, da jih opravlja. V tem smislu gre za ne- 
kakšno matično službo v smislu upravnega nadzora. Postavlja se vprašanje, 
kakšna je in kje naj bi bila ta služba. Doslej je bilo zapisano, da so to vse 
naloge občinskih matičnih knjižnic. To je formalizem, resnica pa to ni. Menim 
pa, da bi morali imeti takšno upravno službo, če se odločimo zanjo. Toda 
potem bi morali reči, da so to upravna pooblastila, ki jih dajemo na primer 
nacionalni knjižnici, da ona razvija takšno enotno upravno službo, in če je treba, 
del svojih pooblastil odstopa še drugim. 

Takšna so bila razmišljanja in pogledi. Ne vem, če je vse tako zapisano, 
ampak to je vsebina tistih pripomb, ki so bile dane na seji Izvršnega odbora 
in ki ima izrazit vsebinski značaj. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Darja Kramberger, dele- 
gatka Kulturne skupnosti Maribor! 

Darja Kramberger: Posredujem pripombe v imenu Kulturne skup- 
nosti Maribor. O njih so razpravljali: Komisija za knjigo pri Kulturni skup- 
nosti ter Izvršni odbor Kulturne skupnosti Maribor, v javni razpravi pa so 
sodelovali tudi mnogi drugi zainteresirani. Svoje pripombe smo uredili kar 
po členih vendar z določenimi vprašanji dopolnjujemo dosedanjo razpravo. 

Glede vključevanja slovenskih knjižnic v družbeni sistem informiranja 
menijo vsi razpravljalci, naj se to vključi v splošne določbe zakona o knjiž- 
ničarstvu. Take povezave na primer predvidevajo v SR Hrvatski, republiški 
podsistem pa se bo vključil v sistem družbenega informiranja v SFR Jugo- 
slaviji. Knjižnice smiselno dopolnjujejo preostale informacijske sisteme, opre- 
deljene v gradivu Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informa- 
cijski sistem, in lahko veliko pripomorejo pri uresničevanju temeljnih smotrov 
družbenega informiranja. Predlagamo dodatni člen, na primer kot 1. a: »Knjiž- 
nice se vključujejo v družbeni sistem informiranja«. 

V 2. členu predlagamo popravljeno formulacijo, in sicer: »Po tem zakonu 
je knjižničarska dejavnost knjižničarsko, bibliografsko, dokumentacijsko delo 
s knjižničarskim gradivom«. Gre za spremembo. Nadaljevanje pa bi bilo: »in 
informacijsko in komunikacijsko delo, namenjeno delavcem in drugim de- 
lovnim ljudem in občanom«. Kajti formulacija, kakršna je sedaj, govori le o 
delu s knjižničnim gradivom, ne pa tudi o delu z bralcem. 
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V 7. členu se pojavlja vprašanje izposojnine. Veliko knjižnic je namreč še 
prisiljenih vzdrževati izposojnino, kar pomeni za vsako knjigo plačevanje dolo- 
čenega deleža od njene vrednosti. Vendar smo odločno proti temu, ker se tako 
ne izraža neposredni družbeni interes. Zato bi bilo treba v zakonu nedvoumno 
opredeliti, da izposojnina ne sodi v prodajo proizvodov in storitev. 

V 11. členu predlagamo, in to v skladu z razpravo, ki je prej tekla, da bi 
za ustanovitev knjižnice, glede na to, da so knjižnice vezane na več samouprav- 
nih skupnosti, potrebovali soglasje samoupravnih interesnih skupnosti in ne le 
kulture. Temu ustrezno naj bi se spremenile tudi formulacije v 16., 21. in 26. 
členu, v katerih naj bi bilo govora o pristojnih samoupravnih interesnih skup- 
nostih, ne pa le o eni. S tem omogočamo, da se določeni tipi knjižnic vežejo na 
več samoupravnih skupnosti. 

Pri 12. členu se odločamo za variantni predlog, ki govori o tem, da se za- 
gotavljajo sredstva in vsi drugi pogoji za srednjeročno obdobje, s tem, da pred- 
lagamo formulacijo: »najmanj za srednjeročno obdobje«. Ne odločamo se pa za 
varianto, ki govori o treh letih. 

Pomanjkljiv se nam zdi zakon v zvezi s strokovnim izobraževanjem knjiž- 
ničnih delavcev. Predlagamo sicer, naj bi strokovno izobraževanje urejal zakon 
o usmerjenem izobraževanju, vendar pa naj bi tudi zakon o knjižničarstvu ure- 
jal izobraževanje za potrebe knjižničarstva, dokumentacijske in informacijske 
dejavnosti v najširšem smislu. 

Pripomba k zadnji alinei 23. člena, ki naj bi se razdelila na dva dela, je 
bolj formalnega značaja. 

Pač pa se pojavlja nekaj terminoloških vprašanj, in sicer pri uporabi ter- 
mina: »knjižnične enote«. Sele danes smo dobili dodatek h gradivu, to je med- 
narodno klasifikacijo tipologije knjižnic in pa nekaj pojasnil k terminologiji. 
V njem se uporablja izraz »knjižnična enota« za sestavni del razvejane samo- 
stojne knjižnice. V zakonu se uporablja izraz »knjižnična enota« za nesamo- 
stojne knjižnice. To, kar je bila doslej nesamostojna knjižnica, bi bilo treba 
sedaj terminološko natančneje opredeliti. 

Glede tipologije knjižnic pa menimo, da bi bilo treba vrste knjižnic na 
vsak način vključiti tudi v zakon o knjižničarstvu, ker to ni le ozko strokovno, 
ampak širše družbeno vprašanje. Tako ne bo nejasnosti pri vključevanju knjiž- 
nic v enoten informacijski sistem SR Slovenije. 

Razpravljala bom zlasti o šolskih knjižnicah, ker njihovo delo najbolje 
poznam. Menim, da prav na tem področju prihaja do vse tesnejših povezovanj 
med šolskimi in javnimi pionirskimi knjižnicami. Zlasti je do takih povezovanj 
in potrebe po tem povezovanju in razmejevanju nalog med posameznimi knjiž- 
nicami prišlo že v ljubljani in v Mariboru. Kljub temu, da bosta status šolskih 
knjižic prav gotovo urejala zakona o osnovni šoli in zakon o usmerjenem 
izobraževanju, menimo, da morajo biti vsi tipi knjižnic v zakonu opredeljeni 
zato, da se jasno vidi, kako se vključujejo v enoten knjižnični sistem. Šolska 
knjižnica je začetek vse dejavnosti v knjižni in knjižnični vzgoji bralcev in 
mora biti sestavni del knjižničnega sistema. S samoupravnimi sporazumi pa se 
lahko rešuje razmejevanje nalog in vse, kar je bilo že prej povedano. 

Nadalje se pojavlja vprašanje, ali lahko vsaka matična občinska knjižnica 
opravlja vse v zakonu naložene naloge. Pri nas smo sprejeli tako stališče, da 
vsaka matična občinska knjižnica ne more opravljati vseh nalog. Zato naj se 
naloge delijo po regijah in s samoupravnimi sporazumi naj se združujejo tudi 
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sredstva za te naloge. Opredeliti je tudi treba, kdo naj opravlja matično služ- 
bo, ker so za tako delo potrebni strokovno usposobljeni delavci. 

V 33. členu naj bi se črtal pri matičnih knjižnicah izraz »nadzoruje«. Me- 
nimo, da je primerneje, da bi opravljala nadzor le republiška matična knjiž- 
nica. 

V 39. členu bi bilo treba dodati, da je Narodna in univerzitetna knjižnica 
referalni center SR Slovenije. Člani pa podpirajo določilo, da je ta knjižnica 
osrednja knjižnica visokošolskega sistema SR Slovenije. 

K 44. členu imamo pripombo, naj bi se v prihodnji zakon o varstvu narav- 
ne in kulturne dediščine vključile tudi določbe o varstvu arhivskih izvodov, ki 
jih po zakonu o obveznem pošiljanju tiskov prejmeta in hranita Narodna in 
univerzitetna knjižnica in Univerzitetna knjižnica Maribor. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Ančka Korže-Strajnar, 
predsednica Republiškega odbora sindikata delavcev kulture. 

Ančka Korže-Strajnar: V Republiškem odboru sindikata delav- 
cev kulture smo na dveh ravneh obravnavali osnutek zakona o knjižničarstvu, 
in sicer prvič, ko so bili skupaj predsedniki oziroma vodje knjižnic iz vseh 
občin in pa na seji Republiškega odbora dne 29. marca 1979. leta. Sprejeta so 
bila naslednja stališča in pripombe: 

K 7. členu obstaja pripomba, da je treba jasneje opredeliti, kako v knjiž- 
ničarstvu nastaja celotni prihodek, ker je treba upoštevati naravo dejavnosti, 
ki deluje tako, da posluje s članstvom in s tem članstvom neposredno dela. 
Pri tem bi bilo treba upoštevati kot prihodek najmanj članarino in tudi druge 
vire, kot so darovi, itd. Mogoče je še kakšna reč, o kateri nismo razpravljali, 
vendar bi bilo treba ta vprašanja točneje opredeliti ob upoštevanju narave po- 
slovanja knjižničarstva. 

Drug problem, o katerem smo govorili in sprejeli stališče, pa je, da je samo- 
upravno konstituiranje knjižnic v SR Sloveniji zelo oteženo in že nekaj let 
povzroča velike težave v razvoju knjižničarstva. Čimbolj ustanavljamo določene 
mešane kulturne institucije, tembolj usiha knjižničarska dejavnost. Namen zdru- 
ževanja pa ni v tem, da s konstituiranjem večjih formacij le-te samoupravno 
oblikujemo na visoki ravni, dejavnost pa usiha. To pomeni, da bi želeli, da za- 
kon vendar uredi tako, da se knjižnica lahko konstituira kot organizacija zdru- 
ženega dela takrat, ko lahko v svoji sredini izpolnjuje naloge, ki jih nalaga ta 
zakon. Število zaposlenih delavcev v knjižnici naj ne bi bil pogoj za njeno kon- 
stituiranje v organizacijo združenega dela, ampak usposobljenost za izvajanje 
nalog. Tovariš Tavčar je o tem tudi že razpravljal in menim, da bi moralo 
konstituiranje v knjižničarstvu in morda tudi v katerih drugih kulturnih orga- 
nizacijah temeljiti na tem, da se dogovorimo, ali je taka ali drugačna organiza- 
cija združenega dela sposobna opravljati svoje naloge in opravljati svojo funk- 
cijo v dejavnosti, ki jo opravlja kot temeljno. Zakon o združenem delu namreč 
določa, da se o tem opredelijo delavci v združenem delu in sindikati. Nihče ni- 
ma pravice opredeljevati števila zaposlenih. Zato tudi zakon o združenem delu 
tega ni tako opredelil. Ce bi bilo to tako in če bi se lahko to omejevalo s števi- 
lom, bi najbrž zakon sam o tem kaj rekel. V obrazložitvi zakona o združenem 
delu pa je izrazito poudarjeno, da ni mogoče postavljati ne minimalnega ne 
maksimalnega števila delavcev, ki lahko tvorijo organizacijo združenega dela. 
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Tako bi bilo treba tudi v zakonu za to dejavnost določiti, da je pogoj za njeno 
konstituiranje usposobljenost za izvajanje nalog na določenem območju. 

K temu pogoju bi morali še dodati tudi predlog, da mora zakon spodbuditi 
samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, zlasti pri funkcio- 
nalnem povezovanju knjižnic, ki naj imajo možnost dogovoriti se, da del nalog 
in obveznosti opravlja večja, razvitejša knjižnica tudi za druge, manjše knjiž- 
nice. Pa ne le matičnih, ampak vseh nalog. Gre za kompleksne naloge knjiž- 
ničarstva, ki jih že sedaj opravljamo na drugih ravneh. Na primer, katalogiza- 
cija oziroma strokovna obdelava slovenskega tiska se opravlja v nacionalni 
knjižnici, v republiški matični knjižici v SR Sloveniji za vso SR Slovenijo. 
To je velik del opravil, ki so koncentrirana v Socialistični republiki Sloveniji. 
Tudi druge naloge z neposrednega področja strokovnega delovanja lahko o- 
pravljajo večje knjižnice in ne le matično dejavnost. Gre za nadzor nad knjiž- 
ničnim strokovnim delom, ki ga naš sindikat in tudi delavci v knjižnicah prav 
tako opredeljujejo, saj je to naloga republiške matične knjižnice. Občinske 
knjižice nimajo niti strokovne niti druge možnosti za opravljanje te naloge. 

Naslednje stališče se nanaša na soglasje v 14. členu, v katerem je navedeno 
soglasje ali mnenje pristojne samoupravne interesne skupnosti, ko gre za usta- 
novitev knjižnice. Vprašujemo se, ali je potrebno upravno soglasje skupščine 
in zakaj vezati na ustanovitelja soglasje o poslovanju knjižnice in o njenem 
delovanju, če je ta ustanovitelj danes le formalno družbenopolitična skupnost 
in če je vse drugo v pristojnosti kulturnih skupnosti. Soglasje za ustanovitev 
knjižnic bi lahko dajale kulturne skupnosti. 

K 35. členu je republiški odbor sprejel stališče, da je nujno, da občinska 
kulturna skupnost sklene z občinsko matično knjižnico samoupravni sporazum 
glede izvajanja posebnih nalog matične knjižnice, v katerem bodo opredeljene 
medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti, in sicer ne le, da da soglasje 
ali mnenje, ampak da sklene sporazum s knjižnico in tudi določi, katera knjiž- 
nica in katere naloge bo določena knjižnica opravljala na področju matične 
dejavnosti. 

Predsednik France S t igli c : Besedo ima Aleksa Gajšek-Kranjc, de- 
legatka Kulturne skupnosti Celje! 

Aleksa Gajšek-Kranjc: Prebrala bom nekatere manjše pri- 
pombe, ki sta jih dala naša komisija za knjižničarstvo in naš izvršni odbor. 

Menimo, da je prav in potrebno, da se tudi problematika knjižničarstva 
uskladi z zakonom o združenem delu in s kulturno politiko ter da se na ta 
način spodbudi praktično reševanje vprašanj knjižničarstva. 

K 3. členu dodajamo: Po sedanji formulaciji gredo v knjižnično gradivo le 
zapisi različnih vrst, ne pa tudi predmeti, ki jih imajo nekatere knjižnice kot 
svoje knjižničarsko gradivo, na primer predmeti iz dediščin javnih in kultur- 
nih delavcev in podobno. Ta člen naj bi se ustrezno dopolnil. 

K 11. členu podpiramo predlog mariborske kulturne skupnosti. Opredelju- 
jemo se prav tako za drugo varianto, s tem, da se v besedilu doda naslednji 
pristavek: »oziroma pristojnih samoupravnih interesnih skupnosti, če bo knjiž- 
nica delovala v območju več občin«. 

K členom od 22 do 24 imamo naslednjo pripombo: V teh členih so določbe 
o tem, kako delavci knjižnice in predstavniki organizacij in skupnosti, ki ures- 
ničujejo družbeni interes, sodelujejo pri upravljanju knjižnic, nič pa ni rečeno 
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o tem, kakšne samoupravljalske pravice in dolžnosti imajo sami delavci knjiž- 
nice, ki so organizirani kot organizacija združenega dela. Predlagamo, da se 
doda člen 24. a z naslednjo vsebino: »O vseh drugih pristojnostih na podlagi 
zakona o združenem delu, ki veljajo za samoupravljanje delovnih skupnosti, 
odločajo delavci knjižnice.« 

K členu 26: Intencija tega člena je najbrž jasna, formulacija pa ne. Zato 
predlagamo, da se ta določba jasneje opredeli. 

K 29. členu: Predlagamo, da se poveže s 17. členom osnutka zakona o knji- 
žničarstvu, in sicer v tem smislu, da je treba program dela, ki ga mora knjiž- 
nica objaviti, tudi finančno ovrednotiti. 

In še pripomba k VI. poglavju, to je k matičnim knjižnicam: Določbe o 
matičnih knjižnicah so smotrne in vsebinsko pomembne za razvoj knjižničar- 
stva. Niso pa povsem realne za vse občine, o čemer je bilo danes že govora, po- 
sebno za tiste, v katerih imajo v knjižnici zaposlenega le enega delavca. Zato 
predlagamo, naj določbe o matičnih knjižnicah za vsako občino ostanejo, da 
pa se realneje opredele njihovi nosilci s postopnim vključevanjem teh nosilcev 
ali z občinskim dogovarjanjem. 

In še zadnja pripomba: Zakon naj bi omogočil tudi smotrno povezovanje 
knjižničarskega dela, nabavo, izposojo, razstavljanje, popularizacijo in po- 
dobno. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Mirko Angeli, delegat Kul- 
turne skupnosti Ravne na Koroškem! 

Mirko Angeli: Posredoval vam bom nekaj pripomb: 
Prvič. S predloženim osnutkom zakona ne moremo biti zadovoljni, ker ne 

opredeljuje dovolj natančno medsebojnih odnosov med knjižnicami. Drugič, 
premalo je konkretnih rešitev glede povezovanja knjižnične dejavnosti. Tre- 
tjič. Nikjer niso izpostavljene, razen pri Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani, naloge knjižnic, ki presegajo občinski pomen te dejavnosti, ki je 
označena kot dejavnost posebnega družbenega pomena oziroma interesa. Breda 
Filo v svoji razpravi »Knjižnični sistem Slovenije« v glasilu društva bibliote- 
karjev Slovenije »Knjižnica« iz 1971. leta v številki 1 in 2 na 28. strani zelo 
jasno ugotavlja, da je SR Slovenija tudi upravno razdrobljena na majhne ob- 
čine, ki v večini primerov nimajo dovolj velikega urbanega središča, kjer bi 
lahko razvili potrebne službe. Matične knjižnice ne morejo razviti knjižničar- 
ske mreže na svojem terenu v občinah, kjer so komaj dane možnosti za eno 
krajevno knjižnico. Zaradi tega je Bibliotečno društvo v Sloveniji možno rešiti 
le z regionalnimi knjižničnimi sistemi, ki bi v okviru več občin razvili s krajev- 
nimi knjižnicami, podružnicami in potujočimi knjižnicami urejeno bibliotečno 
službo in posredovali vso potrebno literaturo vsem prebivalcem, ne glede na to, 
ali žive v mestu ali na deželi. 

Avtorica navaja dalje: »V skladu z vsemi zgornjimi ugotovitvami predla- 
gam, da študijske knjižnice v Sloveniji prevzamejo naloge osrednjih javnih 
knjižnic v knjižničnem sistemu določene regije.« 

S tem v celoti soglašamo in ne moremo razumeti, kako so sestavljalci zako- 
na lahko spregledali tehtne mis}i tovarišice Brede Filo. Zakon o knjižničarstvu 
je brez dvoma potreben in nujen, saj morajo na podlagi zakona o združenem 
delu tudi knjižnice urediti osnovne družbene odnose na področju knjižničar- 
stva in s tem dati temelje pravilnemu in načrtnemu organiziranju ter pravi na- 
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ravnanosti strokovne plati in ciljev knjižnične dejavnosti kot javne družbene 
službe. 

Se ne tako stara pobuda Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, imenovana »Akci- 
ja Socialistične zveze za izboljšanje družbenega in ekonomskega položaja knji- 
ge«, naj bi pokazala tvoren začetek smotrnih prizadevanj, ki se nanašajo na 
pomembne naloge knjižničarstva kot dejavnosti in knjižničnih delavcev na re- 
laciji avtor-založba-bralec. Knjižničar ni več zgolj tisti, ki navzdol posreduje 
knjigo uporabnikom. On je tudi kritičen glas navzgor v imenu izobraževalnega 
načrta. Prav zato menimo, da ne smemo in ne moremo sprejemati nedorečenih 
in ne dovolj opredeljenih zakonskih določb. 

Tudi na področju koroške pokrajine je veliko primerov, ko vsakdanja 
praksa kaže, da bo nekatera bistvena vprašanja moral urediti zakon. Naše 
splošne izobraževalne knjižnice, prejšnje ljudske, so še naprej pod okriljem 
bodisi »Svobod« bodisi krajevnih skupnosti, matična služba pri — oprostite iz- 
razu — študijski knjižnici pa je zaradi teh še neurejenih vprašanj tista, ki 
lahko potoži, da še ni uspela povsem združiti vseh krajevnih, splošno izobra- 
ževalnih knjižnic v enotno in skladno knjižnično skupnost. Študijska knjižnica 
Ravne na Koroškem kot organizacija posebnega družbenega interesa služi 
splošni izobrazbi in kulturni vzgoji, streže študiju, tako šolskemu na vseh stop- 
njah, kot tudi nasploh študiju za uveljavljanje delavčeve in občanove družbe- 
ne vloge, predvsem izobraževanju ob delu. Poleg tega omogoča in pospešuje 
strokovno, raziskovalno in znanstveno delo, pospešuje razvoj knjižničarstva 
in po najboljših močeh povezuje knjižnice v tem območju v organizirano skup- 
nost, ki ji pravimo matična služba. Sploh pa skrbi za splošni dvig kulturne 
ravni tega območja. 

Poleg vseh teh na kratko opisanih nalog pa ima ta študijska knjižnica kot 
nekak regionalni knjižnični center še povsem specifične naloge, ki jih osnutek 
zakona o knjižničarstvu prav tako ne omenja. Naj omenim le posebno zbirko 
koroške kulturne dediščine, ki jo knjižnica zbira še s posebno prizadevnostjo. 
Naj omenim tudi lokalno bibliografijo koroške krajine, ki je posebna domena 
naše knjižnice. Tako imajo uporabniki pregled nad vsemi pomembnimi dogod- 
ki v lokalnem revijskem tisku. 

Se enkrat pripominjam, da bodo knjižnice lahko uspešne le, če bodo. sle- 
dile svojim nalogam in obveznostim, in le takrat, kadar jih bo tudi zakon 
natančno določal. Tako bodo odpadle vse dvosmiselne razlage navidezno elastič- 
nih členov zakona. Natančneje pa bodo urejeni medsebojni odnosi in razmerja 
v knjižničarstvu. To pa daje tudi upanje in zaupanje v to, da se bo na tak način 
laže našel skupni jezik ter da se bodo lažje opredelile skupne splošne in poseb- 
ne naloge vseh splošno izobraževalnih knjižnic v SR Sloveniji. 

V kratkem dajem naslednji povzetek: Prvič. Niso dovolj jasno opredeljeni 
odnosi knjižnic v gradivu v zvezi s sprejetjem tega zakona. Drugič. Niso izpo- 
stavljene naloge knjižnic, ki presegajo občinski pomen. In tretjič. Prezrte so 
tehtne misli že prej omenjene Brede Filo, ki so izhajale iz realnih dejstev slo- 
venske strukture. 

Predsednik Fr ance Stiglic: Besedo ima Janja Kamnikar, delegatka 
Kulturne skupnosti Črnomelj! 
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Janja Kamnikar: Na seji delegacije Občinske kulturne skupnosti 
Črnomelj nam ob obravnavi osnutka zakona o knjižničarstvu ni bilo dovolj 
jasno, kdo je lahko ustanovitelj knjižnice. 

Pri 12. členu se zavzemamo za varianto. 

Predsednik France Štiglic: Skušal bom nekoliko strniti dose- 
danjo razpravo. Menim, da se v glavnem usmerja v precej enaka stališča 
in mnenja, predvsem glede tega, da je treba osnutek tega zakona uskla- 
diti z zakonom o združenem delu, z zakonom o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, z zakonom o sistemu družbenega planiranja itn., to pomeni z vsemi 
tistimi zakoni, s katerimi je ta zakon življenjsko povezan. Nadalje se pripom- 
be nanašajo na natančnejše opredelitve posameznih knjižnic. Predvsem se na- 
našajo na opredelitve interesa, kar pomeni, na tiste samoupravne interesne 
skupnosti, ki so in ki morajo biti odgovorne za usodo in delovanje posameznih 
knjižnic. Posredovana so bila mnenja o sporazumevanju na potrebnih ravneh, 
ki naj ga predpiše ta zakon in zaheve po točnejših opredelitvah v posa- 
meznih členih, glede klasifikacij itd. Bile so številne druge pripombe, ki smo 
jih zabeležili. Ostalo je le nekaj različnih mnenj — Mariborčani na primer 
predlagajo, da bi se vendar Narodni in univerzitetni knjižnici priznala tudi 
centralna izobraževalna funkcija — ki v glavnem niso v nasprotju z mnenjem 
Izvršnega odbora. 

Besedo ima tovariš Ivo Tavčar, predsednik Izvršnega odbora skupnosti! 

Ivo Tavčar: Menim, da sta le še dve vprašanji, o katerih bi bilo mor- 
da treba še kaj reči. Eno je vključitev knjižnic v tako imenovani INDOK si- 
stem. Predvidevamo, da bo sprejet poseben zakon o tem. Zato menimo, da bo 
v okviru tega zakona to urejeno. Gotovo sodi tudi knjižničarstvo v INDOK 
sistem. Da pa bi sedaj to posebej že podrobno razčlenjevali, dokler nimamo 
celotnega sistema pred seboj, se nam je zdelo, da je to za sedaj nepotrebno, 
ker gre za medsebojno odvisnost. 

Drugič, glede prihodka. Bile so razprave v okviru Izvršnega odbora glede 
tega, ali naj se predvidi med prihodki tudi še to, kar je sedaj že v navadi. To 
so: članarine, izposojevalnine in podobno. Menili smo, naj to ostane, da je to 
odvisno od nadaljnjega razvoja možnosti in da bi bila kakršnakoli hitra spre- 
memba neprimerna. Navsezadnje ne moremo reči, da bi bila sedaj članarina ali 
pa izposojevalnina kakšna resna ovira za dostopnost knjige na Slovenskem. 
Prej je to oblika, kot smo ugotavljali, razvida, pa vsaj malce poudarjene oseb- 
ne odgovornosti za to, kako s knjigo ravnaš oziroma, da jo pravočasno vrneš. 
Bolje je to, kot pa kakršnakoli menjava dela, ki bi nastajala prek teh dveh ob- 
lik. Zato smo menili, naj to ostane, ker v bistvu ne moti. Lahko se pa sčasoma 
to tudi odpravi. Saj v nekaterih knjižnicah tega ni. Na primer v šolstvu pra- 
viloma tega ni. Skratka, pustimo odprte možnosti, ne zapirajmo tega in ne re- 
cimo, kjer za sedaj ni potrebe, ni nobenega razloga, da bi se ob tem po nepo- 
trebnem prepirali. 

Vse drugo je odvisno od nadaljnjih podrobnejših obdelav in priučitev. Me- 
nim, da načelnih razlik v teh razpravah ni bilo in da je mogoče to razpravo 
v grobem povzeti in spraviti na skupen imenovalec. Vsi smo opozarjali na do- 
ločena stvarna vprašanja, ki v zvezi s tem obstajajo. Menim, da o drugem ni 
potrebno razpravljati še naprej. 
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Predsednik France Stiglic: Besedo ima Ančka Korže-Strajnar, pred- 
stavnica Republiškega odbora sindikata delavcev kulture! 

Ančka Korže-Strajnar: Vseeno naj povem, da so bila stališča 
zadnjega razpravi j alca s Koroškega načelno nasprotna z nekaterimi vprašanji 
v osnutku tega zakona. On govori o vzpostavitvi regionalnega knjižničnega si- 
stema in zanika ta občiski sistem. K temu bi rekla le to, da smo 1971. leta v 
Skupščini SR Slovenije v Kulturno-prosvetnem zboru sprejeli koncept nadalj- 
njega razvoja knjižničarstva in da smo takrat dovolj jasno opredelili, kaj in 
kako naj izgleda knjižnična mreža v SR Sloveniji. Ta osnutek zakona to tudi 
potrjuje oziroma nekako usklajuje s tem konceptom knjižničarstva v SR Slo- 
veniji, sedanjim stanjem in prihodnjim razvojem. Menim, da koroško knjižni- 
čarstvo tega koncepta doslej ni upoštevalo in zato tudi danes prihaja do nav- 
skrižij, ko govorimo o tem osnutku zakona. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Mirko Angeli, delegat Kul- 
turne skupnosti Ravne na Koroškem! 

Mirko Angeli: Vse pripombe, ki sem jih posredoval, so bile rezul- 
tat širše razprave. Prišli smo že v začetku do določenih sklepov, ki niso v naši 
socialistični samoupravni praksi nič kaj zgrešeni. Društvo knjižničarjev in bi- 
bliotekarjev Slovenije si ne more prilaščati pravice, da opredeljuje stopnje in 
delovna področja določenih knjižnic. Te razprave so potekale preveč v ozkih 
okvirih same knjižnične organiziranosti, v okviru tega društva, ki je posredo- 
valo ta mnenja. Resnično stanje na terenu pa je takšno, kot je. Menimo, da 
je širša družbena skupnost odgovorna za oblikovanje sistemskih zakonov in 
tudi zakona o knjižničarstvu. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima tovariš Ivo Tavčar, pred- 
sednik Izvršnega odbora! 

Ivo Tavčar: Ta razprava nima pravega izhodišča. Ali občina ali po- 
krajina? V bistvu gre za to, kdo ima pravico ustanavljati knjižnice. Na koncu 
je nekdo postavil to vprašanje in ugotavljamo, da ima to pravico sleherna or- 
ganizacija združenega dela, krajevna skupnost, kulturna skupnost in družbe- 
nopolitična skupnost. Skratka vsi imajo pravico ustanavljati. Za kolikšen ob- 
seg in za kolikšne potrebe, je odvisno od tistega, ki ustanavlja knjižnico. Po- 
membno pa je, da osnutek zakona le predvideva pogoje za ustanovitev. V kak- 
šnem obsegu se potem knjižničarstvo med seboj povezuje, je odvisno od med- 
sebojnega samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Go- 
tovo zakon ne more rešiti teh vprašanj, razen nacionalne knjižnice kot osred- 
njega vprašanja, in tistih nalog, ki jih nalaga celotna slovenska družba. Dru- 
gače pa je to stvar resnično samoupravne poti in samoupravnega razvoja, ne 
pa določenih oblastnih vnaprejšnjih opredelitev, da moramo imeti občinsko in 
pokrajinsko knjižnico. To je stranpot v razpravi. 

Predsednik France Štiglic: Ali želi še kdo besedo? Morda pred- 
stavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ce ni več razprave, dajem na glasovanje sklep, 
ki naj ga sprejme Skupščina na podlagi te razprave: Predlagatelj naj upošte- 
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va mnenja in stališča, dana v poročilu Izvršnega odbora, pripombe organizacij 
in skupnosti in delegatov na današnji seji. 

Kdor se strinja s tem sklepom, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina predlagani sklep soglasno sprejela. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev, s 
tezami. 

Želi besedo predstavnik predlagatelja? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Dušan Tomše. 

Dušan Tomše: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Pred vami je 
predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kul- 
turnih prireditev. Ker gre v bistvu za dve področji kulturnega dela, združeni 
v en zakon, je nemara potrebno uvodoma omeniti, da so se nekatere pripombe, 
izrečene v sedanjih pripravah, že nanašale na razporeditev gradiva. Predlaga- 
telj je v želji, da ne bi atomizirali zakonodaje na področju kulture, združeval 
posredovanje kulturnih dobrin in odseke kulturne dejavnosti v ta predpis, s 
čimer je imel v mislih, in to v besedilu tudi razlaga, gledališko, glasbeno in 
plesno kulturno dejavnost. Druži jih pač prostor, kjer se odigravajo in javno 
manifestirajo. Hkrati pa se zaveda, da to povzroča nekatere proceduralne in 
vsebinske težave. 

Zakon o poklicnih gledališčih je bil sprejet v prvi različici 1957. leta, ob- 
novljen je bil in dopolnjen z določbami ustave 1965. leta. V sedanji obliki je 
malone docela zastarel in neuporaben. Deset let je tega, kar prihaja s področja 
gledališke dejavnosti, zlasti institucionalizirane, pripomba, da potrebujemo nov 
predpis, ki bo prilagojen sedanjim razmeram, predvsem pa določbam nove 
ustave in zakona o združenem delu. Poskus pred sedmimi leti se je ponesrečil. 
Razprava o gledališkem zakonu v republiški skupščini se je ustavila spričo 
predlagane voliinosti umetniškega osebja v organizacijah združenega dela, 
kajti tisti, ki so že v rednem delovnem razmerju v teh organizacijah združe- 
nega dela, združeni v združenje dramskih umetnikov Slovenije, so menili, da 
bi jim bile s tako uvedbo voliinosti kršene številne pravice. Preteklo je mno- 
go let in sedaj se pojavljamo s predlogom širšega predpisa, kajti glasbena in 
plesna dejavnost ter posredovanje kulturnih prireditev doslej niso bile za- 
obsežene z republiškim predpisom. Področje kulturnih dejavnosti pa gre v celo- 
ti v pristojnost republik, da jih urejajo s svojim predpisom. 

Ce povzamem: Pred vami je predlog za sorazmerno heterogeno področje, 
ki naj ga obvlada en sam predpis. Določb o voliinosti umetniškega osebja, ki 
naj bi njihov status vsaj približno, poudarjam, vsaj približno, izenačila s tistimi, 
ki umetniško in kulturno delo opravljajo samostojno kot poklic, v sedanjem 
predlogu za izdajo zakona ni, kajti pomisleki, da bi bila vsaj tolikšna škoda 
ob uveljavitvi take voliinosti kot pa korist, so preštevilni. Gre za dejstvo, da 
čeprav bi, po mnenju Republiškega sekretariata za delo, tako volilnost vpeljali, 
ne bi bilo nobene možnosti, da bi tak neizvoljen samostojni umetniški delavec 
v organizacijah združenega dela izgubil pravice iz rednega delovnega razmer- 
ja. Morali bi mu ponuditi drugo primerno, prav tako ali sorodno delo in ostal 
bi še naprej v delovni organizaciji. Prilagojenost programa kadrovski zasedbi 
oziroma nasprotno bi bila s tem malodane onemogočena. To so nekatere zna- 
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čilnosti predlaganega predpisa, za katere se mi je zdelo prav, da vas nanje 
uvodoma opozorim. Hvala lepa. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Radivoj Pahor, delegat 
Kulturne skupnosti Nova Gorica! 

Radivoj Pahor: Kot delegat Kulturne skupnosti Nova Gorica sem 
dolžan posredovati Skupščini stališča, ki so se izoblikovala glede omenjenega 
predloga za izdajo zakona na seji Sveta za kulturo pri Občinski konferenci 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije v Novi Gorici, na kateri so bili 
prisotni tudi člani Izvršnega odbora te kulturne skupnosti in predstavniki de- 
lovnih organizacij s področja kulture. Pripombe so naslednje: 

Prvič. Zakon naj v načelih zapiše tudi kot cilj dosego enakega družbeno- 
ekonomskega položaja delavcev in dejavnosti v razmerju do združenega dela. 

Drugič. Odrsko kulturno dejavnost naj bi posebej obravnavali v razmerju 
posredniških organizacij združenega dela. Pri posredniških organizacjah zdru- 
ženega dela pa bi morali upoštevati tudi druge oblike posredovanja kulturnih 
dobrin. Menimo, da bi odrsko dejavnost morali opredeliti kot dejavnost nacio- 
nalnega pomena in ne le kot zadevo posameznih občin, saj to ne bi pomenilo 
zanikanje 51. člena ustave SR Slovenije, ampak njegovo dograjevanje. 

Pri zagotavljanju finančnih sredstev v zvezi z 34. členom imajo delavci 
v kulturi občutek, kar je prišlo v tamkajšnji razpravi do izraza, da bi se v 
praksi zelo rada obšla določila o enakem družbenoekonomskem položaju kul- 
ture v družbi, in sicer tudi na ta način, da se kot povračilo za delo upošteva le 
enostavna reprodukcija, razširjena reprodukcija pa naj bi bila predmet poseb- 
nih dogovorov. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima tovarišica Ančka Korže- 
Strajnar, predstavnica Republiškega odbora sindikata delavcev! 

Ančka Korže-Strajnar: V Republiškem odboru sindikata delav- 
cev kulture smo 29. marca 1979. leta prav tako obravnavali predlog za izdajo 
zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev. 
Na tej seji so bila izoblikovana naslednja stališča: 

Zakon naj bi obravnaval le gledališko oziroma odrsko dejavnost, posredo- 
vanje kulturnih prireditev pa naj obravnava poseben, ločen zakon. Zakon naj 
skuša urediti temeljne odnose, zlasti v gledališki in glasbeni dejavnosti, in naj 
opredeli profesionalna gledališča kot nacionalna matična dramska repertoarna 
gledališča posebnega družbenega pomena. Zakon naj določi tudi temeljna na- 
čela sodelovanja med gledališči, radiotelevizijo in filmom, še zlasti zato, ker 
imamo v SR Sloveniji gledališke igralce, ki sodelujejo pri radiu, televiziji, in 
filmu. Tipa filmskega ali televizijskega igralca nimamo. Uskladiti bi bilo treba 
planiranje in sporazumevanje. Zakon naj določi temeljne pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni za delovanje gledališč; kar pomeni tehnične, prostorske in kad- 
rovske pogoje. Zakon naj skuša opredeliti tudi temeljne delovne obveznosti 
gledaliških igralcev oziroma razpored dela in delovni čas tako, kot to pogojuje- 
jo specifike gledališke ustvarjalnosti. Vloge in pomen gledališkega dela sta 
za našo socialistično samoupravno družbo takšnega pomena, da mora gledališka 
dejavnost imeti zakon, ki bo opredeljeval njene temeljne odnose in upošteval 
vse značilnosti gledališkega umetniškega dela. 

38 
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Predsednik France Stiglic: Besedo ima delegatka Aleksa Gajšek- 
Kranjc, predstavnica Kulturne skupnosti Celje! 

Aleksa Gajšek-Kranjc: Tudi mi menimo, naj bi se posebej ob- 
likoval zakon o posredovanju kulturnih prireditev in posebej zakon o gleda- 
liški dejavnosti. Praksa namreč kaže, da je toliko neurejene problematike v 
zvezi z delovanjem tradicionalnih gledališč, da je potrebno izdati ustrezen za- 
kon. 

Drugo, kar smo tudi že slišali in le ponavljam, je to, da bi moral zakon o 
gledališki dejavnosti podobno, kot se to ureja v knjižničarstvu z matičnimi 
knjižnicami, urediti vlogo profesionalnih gledališč in ugotoviti nacionalni po- 
men te funkcije v smislu povezanosti gledališč za vso Slovenijo. Predpisati bi 
moral obliko povezovanja in obveznosti v zvezi s povezovanjem vseh v funkci- 
ji vzgoje in izobraževanje, ki je zaupana profesionalnim gledališčem. 

Tretjič. Menimo, da se ne utrjuje vloga matičnih gledališč, zlasti zopet na 
področju vzgoje in izobraževanja, ker bi moralo biti gledališče sestavni del 
tega procesa. To pa pomeni, da se s tem zakonom ne rešuje problematika na- 
cionalno pomembnih gledališč, ki nosijo svoje poslanstvo, kot so: Ljubljana, 
Maribor, Celje in Nova Gorica. Ta zakonski predlog za izdajo ne obravnava 
razmerij med gledališči in radiotelevizijo ter filmsko proizvodnjo v Sloveniji, 
kar se sedaj še posebej izkazuje v smislu neurejene menjave dela, progra- 
miranja in kadrovanja. 

Ob poskusu reševanja problematike statusa svobodnega umetnika pred- 
log za izdajo tega zakona ne omogoča celovite rešitve, predvsem ne v tem smi- 
slu, da bi lahko vnesli vanj tudi možnost domicila, ki ne more biti rešen zgolj 
s formalnimi samoupravnimi pravicami in z normalnim vključevanjem umet- 
nikov v dejavnost. 

Predlog za izdajo tega zakona tudi ne rešuje enakopravnega položaja de- 
lavcev v kulturi pri pridobivanju in delitvi dohodka. Kljub poskusom o smo- 
trnejši organizaciji te dejavnosti predlog za izdajo tega zakona ne upošteva 
dovolj narave igralčevega dela, ki je hkrati proizvajalec in proizvajalno sred- 
stvo. V razmerju do televizije in filma le-tega še vedno smatra zgolj kot sred- 
stvo, ničesar pa ne prispeva za njegov razvoj. Dvojnost, da igralec nastopa v 
gledališki hiši kot samoupravljalec, v razmerju do filma in televizije pa kot na- 
jemnik, je nujno treba rešiti. Gledališče ne sme biti zgolj rezervat delovne 
sile za televizijo in film. 

Z vidika razvoja gledališke dejavnosti na Slovenskem je verjetno huda 
trditev, da bosta izvajanje tega zakona in razvoj dejavnosti cenejša. Vprašanje 
pogojev izvajalcev ni izčrpano in ne more biti izčrpano z gradnjo dveh novih 
dvoran. 

Četrtič. Zadnje poglavje o izvajalcih programa sicer načenja vprašanje 
umetniškega delovanja, vendar ne obeta, da bi se s sprejetjem zakona to vpra- 
šanje bolj temeljito reševalo kot doslej. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Helena Zaje, delegatka 
Ljubljanske kulturne skupnosti! 

Helena Zaje: Nisem zasledila, da bi se predlog za izdajo tega zakona 
dotaknil reševanja določenega vprašanja. Navedla bom primer, da bo bolj jas- 
no: V Mladinskem gledališču so v določeni predstavi angažirani vsi igralci, 
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kar jih gledališče ima. Eden od teh zboli ali zapusti gledališče in nastane nepre- 
magljiva ovira za izvajanje predstave. To se je zgodilo in je morala vskočiti v 
tako vlogo koreografka. 

Predlog za izdajo tega zakona predvideva tudi to, da bi lahko angažirali 
igralce iz drugih gledališč oziroma jih zamenjavali. To postavljam le kot vpra- 
šanje, ker vemo za določena gledališča, da imajo veliko število igralcev, ki pa 
niso vsi polno zaposleni. 

Predsednik France Štiglic: Besedo ima Niko Suštaršič, delegat Kul- 
turne skupnosti Črnomelj! 

Niko Suštaršič: V zvezi z načeli, na katerih naj bi temeljil zakon, 
bi rad posredoval le nekaj pripomb, in sicer: 

K 3. točki, ki navaja udejstvovanje gledaliških, umetniških in drugih de- 
lavcev izven organizacij združenega dela, v katerih združuje svoje delo, me- 
nimo, da manjka določba, ki bi obvezovala te delavce tudi za udejstvovanje in 
aktivno delo v šolah, tudi na univerzi, v skladu z idejami in razpravo tovariša 
Tavčarja k prejšnji točki, ko smo govorili o programu umetnostne vzgoje. 

K 8. točki, ki navaja pogoje in dostopnost gledaliških del, menimo v Beli 
krajini, glede na to, da smo oddaljeni od Ljubljane, da pa nimamo na Dolenj- 
skem profesionalnega gledališča, da bi bilo treba kot načelo v zakonu določiti 
to, da je gledališka umetnost dostopna vsem delovnim ljudem in občanom, ne 
glede na krajevno oddaljenost in v načelu pod enakimi pogoji. 

K 7. točki dajemo bolj redakcijsko pripombo. Navedeno je: »Poleg nepo- 
sredne svobodne menjave dela, ki jo z delavci odrske in posredniške organiza- 
cije uresničujejo delegati uporabnikov v svetu teh organizacij«. Verjetno bi 
bilo smotrneje uporabiti izraz: »urejajo delegati uporabnikov v svetu teh 
organizacij«. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima predstavnik predlagatelja 
tovariš Dušan Tomše! 

Dušan Tomše: Med pripombami, ki so večinoma upravičene, ute- 
meljene in jih bo predlagatelj skušal upoštevati, pri čemer naj opozorim, da 
gre vendar za prvo fazo, kar pomeni, da ne gre za natančne formulacije in da 
ne gre za prečiščene in dodelane stavčne zveze, kar bo moč v naslednjih dveh 
fazah še popraviti, me pa vendar preseneča ena vsebinska pripomba. Gre za 
očiten nesporazum in moram zagotoviti, da ga ni predlagatelj namenoma po- 
vzročil, namreč, da bi zakon kakorkoli določal nacionalni, nenacionalni, ob- 
činski, regionalni ali kakorkoli drugačen pomen posamezne organizacije zdru- 
ženega dela s področja gledališke, glasbene ali plesne dejavnosti. Menimo, da 
to tudi ni mogoče. Če pa bi to skušali storiti, bi storili medvedjo uslugo gleda- 
liški umetnosti in širši kulturni dejavnosti v SR Sloveniji, saj vendar le vse- 
binsko delo, le vnovično vsakodnevno izpričevanje s posredovanjem žlahtnih 
umetniških stvaritev in izpolnjevanje nalog, ki jih terja širša zasnova kultur- 
nega življenja v SR Sloveniji in pa v kraju, kjer ima taka organizacija svoj 
sedež, daje tej organizaciji veljavo in zagotavlja njen vpliv prek občinskih in 
drugih meja. Prosim, da podrobno preberejo predlog za izdajo tega zakona 
zlasti tisti, ki so imeli pripombe, da predlog za izdajo tega zakona slabo ali 

38« 
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nepopolno ureja tak nacionalni in profesionalni pomen, naj bi zakon le zožil 
gledališko, glasbeno in plesno dejavnost na profesionalnost, kar naj bi ta 
zakon določneje opredelil. Menimo, da tega s tem zakonom ne smemo storiti 
in da s tem predlogom predlagatelj ni imel namena, da bi zožil smisel pred- 
laganega predpisa, saj govorimo vendar o dejavnosti, ne pa le o eni obliki, o eni 
vrsti nosilcev te dejavnosti. Pri tem naj posebej poudarim, da predlog za iz- 
dajo tega zakona upošteva, poleg organizacij združenega dela, ki jih le omenja, 
še tiste, ki samostojno kot poklic opravljajo to dejavnost, kar je na področju 
umetniške ustvarjalnosti izjemnega pomena. S tem uveljavlja možnost, ki jo 
daje samostojnim kulturnim delavcem zakon o združenem delu, konkretiziral 
pa jo bo zakon o samostojnih kulturnih delavcih, in sicer, da se združujejo 
v trajne ali začasne delovne skupnosti. Gre torej za tri pomembne skupine 
izvajalcev kulturnih dobrin, in sicer za posredovanje gledaliških, plesnih in 
glasbenih stvaritev za organizacije združenega dela, za tiste, ki to opravljajo 
kot poklic, in njihove delovne skupnosti in pa za društva, ki imajo zlasti v SR 
Sloveniji, bolj kot kjerkoli drugje, da ne rečem po svetu, izjemen pomen. 

Vse to je predlagatelj upošteval, ko je zapisal besedilo, ki natančneje ne 
opredeljuje in ne zarisuje stanja glede na naslov, pretirane ambicije ali nedo- 
sežene ambicije posamičnih gledaliških, glasbenih in plesnih hiš. Pri tem naj 
omenim, da plesna dejavnost, zlasti balet, nima samostojnosti, kot jo ima v or- 
ganizacijskem smislu že v sosednji republiki Hrvatski, kaj šele po drugih de- 
želah Evrope. 

Predsednik France Stiglic: Predstavnik predlagatelja je obrazložil 
oziroma utemeljil nekatera stališča v sedanjem predlogu za izdajo zakona, pred- 
vsem glede pojma »nacionalnega pomena«. Sicer pa je razprava pokazala dokaj 
enotno usmerjenost, saj so se razprave ponavljale. Razumljivo pa je, da so ob 
tistem, kar je povedal predstavnik predlagatelja, še vedno odprta vprašanja 
v zvezi z usklajevanjem s preostalimi zakoni, vprašanja glede delavcev bolj 
kot glede institucij itd., in številna vprašanja, ki bodo v nadaljnjem postopku 
prav gotovo rešena. Seveda pa je treba razumeti, da so mnoga vprašanja lahko 
rešena že s samoupravnimi akti v delovni organizaciji sami. Številna vprašanja 
so — v zvezi z vprašanjem tovarišice Zajčeve — v pristojnosti delovne organi- 
zacije. Nadaljnja sporazumevanja, na primer med gledališčem, televizijo in 
filmom, je težko opredeliti z zakonom, razen če se vprašanje sporazumevanja 
bolj zaostri, ker je to res nujno. To pomeni, da je treba odnose najprej ure- 
diti na temeljih skupnih osnov svobodne menjave dela in interesov vseh pri- 
zadetih, tudi glede skupne kadrovske politike, itd. Vprašanja je torej mogoče 
urediti s sporazumevanjem v okviru gledališč samih, gledališke skupnosti, med 
televizijo, filmom in gledališči. Vsega zakon ne more predpisati. 

Ali želi še kdo razpravljati o predlogu za izdajo tega zakona? (Ne.) Pred- 
lagam naslednji sklep: 

1. Skupščina je razpravljala o predlogu za izdajo zakona o odrski kulturni 
dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev s tezami. 

2. Pri pripravi osnutka tega zakona naj predlagatelj upošteva mnenja in 
stališča, dana v poročilu Izvršnega odbora, pripombe organizacij in skupnosti 
in pripombe delegatov na današnji seji. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
(Nihče.) 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (ONTihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina soglasno sprejela predlagani sklep. 

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

O tem predlogu so potekale razprave med občinskimi kulturnimi skup- 
nostmi v regionalnih območjih. Te razprave so bile vse zapisane in na podlagi 
tega so tudi predložena stališča in mnenja oziroma predloženo poročilo o pred- 
logu za izdajo zakona, ki je priloženo med drugimi gradivi kot stališče Izvrš- 
nega odbora. Lahko ugotovimo, da je bilo premalo časa za kakšno uspešnejšo 
in globljo razpravo in da so v glavnem razprave ostale na občinskih ravneh 
in še niso prodrle tja, kamor bi morale, da pa so vendar bile na teh regionalnih 
posvetih precej uglašene v svoji osnovi in da dobivajo svojo obliko v veliki ve- 
čini v tem povzetku stališč in predlogov, ki je priložen gradivom. O vseh teh 
predlogih oziroma osnutkih, o katerih danes razpravljamo kot zbor Skup- 
ščine SR Slovenije, razpravljajo tudi drugi odbori zborov Skupščine SR Slo- 
venije in njene komisije, v katerih je bila v glavnem, kolikor smo ugotovili, 
čeprav se bodo najbrž razprave še nadaljevale, precej ista usmeritev vseh raz- 
prav. Toliko za uvod. 

Pričenjam razpravo in vprašujem najprej predstavnika predlagatelja to- 
variša Petra Ogrizka, ali bo kaj spregovoril za uvod! (Da.) Besedo ima tovariš 
Peter Ogrizek! 

Peter Ogrizek: Tovarišice in tovariši delegati! 
V dosedanjih razpravah o predlogu za izdajo zakona o kulturnih skup- 

nostih je bil predlagatelj opozorjen na vrsto pomanjkljivosti, neustreznih de- 
finicij, dilem in odprtih vprašanj, ki jih ta predlog za izdajo zakona vsebuje. 
Ne da bi poskušal v teh uvodnih besedah odgovoriti na vse te pripombe, kajti 
celovito lahko na njih odgovori le osnutek zakona, menim, da je treba pojas- 
niti nekatere posebnosti. 

S tem zakonom predlagatelj ne poskuša zakonsko urejati celotnega pod- 
ročja kulturnih dejavnosti niti vseh družbenoekonomskih odnosov, ki nastajajo 
na področju posameznih kulturnih dejavnosti, pač pa le tiste odnose, ki so 
skupni za vsa področja kulturnih dejavnosti, kar pomeni, da bodo ali so že 
specifike, ki nastajajo v družbenoekonomskih odnosih na posameznih področ- 
jih kulturnih dejavnosti, predmet zakonskega urejanja v posebnih tako ime- 
novanih materialnih zakonih, izmed katerih je ta skupščina dva obravnavala 
v prejšnjih dveh točkah. 

Glede nekaterih določb, ki že v tem predlogu opredeljujejo take skupne od- 
nose ali zadeve, so tukaj le zato, da je na enem mestu zakonsko določeno, kaj 
vse štejemo v zakonskem smislu za kulturne dejavnosti. Vse druge določbe pa 
so vsebinsko usmerjene predvsem v urejanje odnosov v svobodni menjavi dela, 
ki jo uresničujejo delavci, delovni ljudje in občani neposredno ali pa v ožiroma 
po samoupravnih interesnih skupnostih. Zaradi tega tudi občutek nekaterih raz- 
pravi jalcev, da se ta predlog za izdajo zakona preveč ukvarja z določanjem 
samoupravne interesne organiziranosti oziroma da torej bolj ureja oblike manj 
pa vsebino omenjenih odnosov. 

Druga pomembna pripomba pa izvira iz strahu, da bi zakon povzročil pre- 
tirano razdrobljenost samoupravnih interesnih organizacijskih oblik, in to pred- 
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vsem zaradi tega, ker ni jasno, katere predlaga kot obvezne in katere kot fa- 
kultativne. Predlagatelj je pri pripravi tega predloga pojmoval kot obvezne 
organizacijske oblike: občinske kulturne skupnosti, mestno oziroma obalno 
kulturno skupnost, posebne kulturne skupnosti in tudi Kulturno skupnost Slo- 
venije, vse druge oblike pa naj bi bile fakultativne. Reči pa je treba, da tudi 
s sprejetjem predloga za izdajo tega zakona razprava o tem ni in ne bo zaklju- 
čena, saj bo dal temeljne rešitve tudi zakon o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, ki bo tudi v drugih pomembnih delih vplival na izdelavo osnutka 
zakona o kulturnih skupnostih. To posebej velja za določbe o posebnih skup- 
nostih in o virih za financiranje. Glede virov bo Skupščina SR Slovenije ver- 
jetno sprejela analogno stališče oziroma mnenje, kot ga je ob obravnavi pred- 
logov za izdajo zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na drugih pod- 
ročjih družbenih dejavnosti, in sicer naj bodo viri določeni z zakonom, osnove 
in merila pa s samoupravnimi sporazumi. 

O vseh predlogih in pripombah, ki so bile sprožene na regijskih in drugih 
posvetih in v organih kulturne skupnosti, kot tudi o današnjih pripombah naj 
rečem le to, da jih bo predlagatelj proučil in smiselno vgradil v besedilo za- 
konskega osnutka. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Matej Svetel, delegat Kul- 
turne skupnosti Maribor! 

Matej Svetel: Izvršni odbor Kulturne skupnosti Maribor je proučil 
zakon o kulturnih skupnostih in sprejel naslednja mnenja, pripombe in pred- 
loge : 

Za katere organizacijske oblike kulturnih skupnosti bo zakon predpisoval 
obveznost ustanovitve? Predlog za izdajo zakona je pisan tako, kot da so ob- 
vezne vse oblike: Kulturna skupnost Slovenije, posebne, medobčinske, temelj- 
ne skupnosti, enote itn. Dolžan sem vse te pripombe prebrati, čeprav je morda 
že nakazana rešitev teh problemov. 

Zakon mora konkretneje opredeliti pojem enote in temeljne skupnosti. 
Kolikor je enota pri organizaciji združenega dela s področja kulture, je treba 
o tem opredeliti tudi nadaljnjo funkcijo razširjenih zborov delavcev, v katerih 
imajo že sedaj uporabniki in družbena skupnost svoje predstavnike. 

Osnutek zakona mora jasneje, kot je to opredeljeno v predlogu za izdajo 
zakona, opredeliti organe posameznih organizacijskih oblik in delegatsko bazo, 
iz katere prihajajo delegati. Na primer, kdo imenuje delegate v zbore skup- 
ščine temeljne skupnosti oziroma kdo je delegatska baza, ali celotno združeno 
delo ali le delovne organizacije, ki imajo poseben interes za temeljno skupnost 
na posameznem področju. 

Osnutek zakona mora konkretneje opredeliti svobodno menjavo dela, kot 
jo opredeljuje predlog za izdajo tega zakona. 

Kulturne potrebe delavcev zadovoljujejo izvajalci. Ne zadovoljujejo jih 
na primer občinske kulturne skupnosti (točka 11). 

Ne odločajo samo uporabniki o združenih sredstvih, ampak oboji, to je 
uporabniki in izvajalci soodločajo o združenih sredstvih (točka 8). 

Kaj je to kulturni del letnega delovnega načrta organizacije združenega 
dela in katere organizacije združenega dela, ali s področja kulture ali s pod- 
ročja gospodarstva? 
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Širšo razpravo o zakonu bomo organizirali, ko bo izdelan osnutek zakona 
o kulturnih skupnostih. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Radivoj Pahor, delegat 
Kulturne skupnosti Nova Gorica! 

Radivoj Pahor: V razpravi, ki je bila na seji, ki sem jo že prej 
omenil, in na kateri so sodelovali še nekateri drugi, so bila sprejeta naslednja 
mnenja k predlogu za izdajo tega zakona. Ne glede na to, ali so bila povsem 
enotno sprejeta ali ne, sem jih dolžan prebrati: 

Zakon bi moral načeloma obravnavati kulturno dejavnost kot celoto, ne 
pa le kulturno skupnost in samoupravno organiziranost kulture. Moral bi opre- 
deliti tudi vlogo že obstoječih državnih organov, ki se ukvarjajo S kulturo, pri 
čemer je bil mišljen Republiški komite za kulturo. 

Predlog za izdajo tega zakona je precej nedodelan predvsem pri oblikah 
samoupravne organiziranosti, v zvezi s katerimi imajo njegove določbe pred- 
vsem naslednje pomanjkljivosti: a) našteta je vrsta novih samoupravnih oblik: 
posebne, temeljne skupnosti, enote, ki naj bi bile kar uzakonjene, čeprav so 
v zakonu o združenem delu navedene kot pripomoček in neobvezne; b) praksa 
kaže, da je sedanji sistem komaj zaživel in bi uvedba novih oblik, ne da bi 
dosedanji sistem dobro utrdili in delegate usposobili za odločanje, samoupravni 
proces razvodenila; c) odnosi med samoupravnimi skupnostmi niso opredeljeni 
— v praksi se je pokazalo, da se isti ljudje sedaj dobivajo na treh sestankih in 
se pogovarjajo o istih zadevah. Sedaj bi se pa na petih in več, v enoti in te- 
meljni skupnosti, področni skupnosti itd.; d) menimo, da bi kazalo iti po- 
lagoma v ta sistem z ustanovitvijo najprej področnih skupnosti na ravni re- 
publike, pri katerih so zaenkrat izraženi dovolj močni interesi, ki bi zagotav- 
ljali tudi delovanje in funkcioniranje teh skupnosti. 

Odstavek, ki govori o financiranju, je po našem mnenju nedorečen. Me- 
nimo, da bi morali pri navedbi finančnih sredstev za izvedbo zakona navesti 
vse temeljne vire financiranja. 

In še zadnja pripomba. Uvodoma je bila ugotovljena šibka materialna 
osnova kulture v preteklosti, vendar ta ugotovitev v predlogu za izdajo zakona 
ni izražena tako, da bi bila navedena težnja za dosego enakega družbenoeko- 
nomskega položaja kulture v razmerju do gospodarstva. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima tovariš- Milan Bratec, 
predstavnik Zveze sindikatov Slovenije! 

Milan Bratec: Na naši zadnji seji smo obravnavali tudi predlog za 
izdajo zakona o kulturnih skupnostih in oblikovali nekaj stališč. Del jih ne 
bom navedel, ker je že predstavnik predlagatelja odgovoril nanje ali pa so se 
že pojavila v dosedanji razpravi. 

Prva temeljna pripomba oziroma naš predlog in stališče je, da bi v 15. točki 
V. poglavja, v kateri so opredeljene enote, veljalo razmišljati o oblikovanju 
kulturnih ustanov kot enot, ne pa o oblikovanju enot pri kulturnih institucijah, 
s tem, da bi vel jato omogočiti tudi, da se kot enota oblikuje določen kulturni 
program, ki ni institucionaliziran. 

Drugo pomembnejše stališče je, da bi veljalo v 2,1. točki V. poglavja do- 
pustiti širše odprta vrata za oblikovanje posebnih skupnosti in njihovo dele- 
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gatsko zasnovo. Sedaj ponujena varianta je verjetno v danem položaju opti- 
malna, vendar z razvijanjem sistema enot postane zelo ozka. Ne omogoča na- 
daljnjega razvoja, zlasti pri oblikovanju posebnih skupnosti. V tej zvezi bi 
rekel, da smo se zavzemali za to, da bi poleg občinskih kulturnih skupnosti in 
republiške kulturne skupnosti imele origirane pristojnosti tudi posebne kul- 
turne skupnosti za določena področja. 

Prav tako predlagamo, da se ustrezno spremeni lil. točka V. poglavja, v ka- 
teri ni opredeljena svobodna menjava dela in odnosi, ki iz nje izvirajo, kot te- 
meljni odnos, s pomočjo katerega zagotavljamo družbenoekonomske in samo- 
upravne osnove za razvoj kulture in zadovoljevanje kulturnih potreb, pač pa 
so opredeljene kulturne skupnosti kot nekakšne vrhovne kulturne institucije. 

Naslednja pripomba je k V. poglavju k 7. točki. Gre za terminološko pri- 
pombo. Gre za terminus »vrednotenje delovnih dosežkov kulturnih delavcev«. 
Predlagamo, da se namesto takšne formulacije uporablja v osnutku zakona 
izraz »vrednotenje kulturnih programov in umetniških oziroma kulturnih do- 
sežkov«. 

In še zadnja pripomba k IV. poglavju na 3. strani. Razvila se je razprava 
o tem, čemu ločiti ustvarjalca od izvajalca kulturnih dobrin. Gre za alineo za 
petim odstavkom, ki navaja, da bo morala določba o izvajalcih upoštevati 
ustvarjalce vrednot, dobrin in izvajalce storitev. Predlagamo, da bi sprejeli 
termin »ustvarjalci kulturnih vrednot in dobrin«, da ne bi nasilno ločili ustvar- 
jalce od izvajalcev kulturnih dobrin. 

Predsednik France Stiglic: Besedo ima Janko Poklic, delegat Kul- 
turne skupnosti Celje! 

Janko Poklič: Skladno z ugotovitvami delovnih komisij in Izvršil- 
nega odbora Kulturne skupnosti Celje posredujem nekatere misli oziroma ugo- 
tovitve na podlagi proučitev predloga za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. 
Predlog sam in izhodišča, na katerih naj bi temeljil zakon, še ne morejo pove- 
dati vsega. Nekatera stališča posredujemo le kot pripomoček za čimboljšo ure- 
ditev v zakonu. Zato predlagamo, da se pri nadaljnji izdelavi zakona razmišlja 
o nekaterih posameznih predlogih: 

V razlogih, načelih in ciljih, ki se želijo doseči z izdajo novega zakona o 
kulturnih skupnostih, je sicer veliko napisanega o menjavi dela, ki bi se prav 
s tem zakonom utrdila in bolje uresničevala. Vendar predlog za izdajo tega za- 
kona teh jamstev ne daje, saj predvideva obvezno organiziranje kulturnih skup- 
nosti kot mest za menjavo dela na ravni občin in republike, ne upošteva pa 
regionalnih okolišev menjave. To pa pomeni, da bomo nekaj urejali z zakonom 
in nekaj le na podlagi samoupravnega sporazumevanja, kar bo dosedanje po- 
manjkljivosti preneslo le v novo obdobje, ko bo obveljal omenjeni zakon, saj 
pomeni združevanje sredstev v republiki, pa če vzamemo za primer investi- 
cijske naložbe, pri katerih ne gre za solidarnost, le administrativno združeva- 
nje sredstev in bo vsako upravljanje teh sredstev morda odtujeno, če ne na- 
stopi hkrati odgovornost za reševanje problema. Primer, ki ga lahko navedem, 
je gradnja objektov regijskega pomena. V Celju je tak primer pristop h gradnji 
objektov za zgodovinski arhiv, kjer so občine v regiji povsem odsotne pri re- 
ševanju problematike, češ »saj dajemo denar v republiko.« 

Z novim zakonom bi morali urediti samoupravno organiziranje tako, da bi 
bilo čimmanj zaprtega odločanja v ozkih skupinah, delovnih in strokovnih te- 



8. seja 601 

lesih in le s formalnimi pritrditvami v skupščini, tako na ravni občine kot 
morda tudi na ravni republike. Temeljne skupnosti bi se povezovale v regijo. 
Morale pa bi imeti opredeljeno mesto in pristojnosti. Enako enote. Kajti gre 
za to, da bodo te skupnosti oziroma enote bolj ali manj le posvetovalna telesa, 
programski sveti itd. Ali bodo odločale tudi o sredstvih in bodo prostor menja- 
ve dela med uporabniki in izvajalci? Med izvajalce je šteti vse priznane umet- 
nike, ne glede na to, če imajo status svobodnega umetnika ali ne. Menjava dela 
naj bo v prostoru, kjer se dejansko izvajajo storitve, v republiški skupnosti 
in v področnih skupnostih. Združevala pa naj bi se le tista sredstva, ki so nujna 
za ohranjanje in razvijanje nacionalnega kulturnega delovanja, kot pomoč ob- 
činam, ki gospodarsko zaostajajo glede najnujnejših potreb. Drugače pa bi bilo 
bolje uveljaviti posebne dogovore, kot na primer za investicije v teh zaostaja- 
jočih občinah. 

Vlogo, namen ustanavljanja, organiziranost v temeljnih skupnostih in eno- 
tah bi morali zelo smotrno določiti z zakonom, pa tudi samoupravno organi- 
ziranost. Vendar naj bi bilo ustanavljanje le-teh neobvezno, in odvisno od po- 
gojev v posamezni občini, regiji itd. Morala bi biti namreč z zakonom določena 
obveznost, da so občine, ki imajo skupen, povezan obseg kulturnih dejavnosti, 
ki pogojujejo tudi menjavo dela, dolžne svoje interese tako samoupravno po- 
vezati, da se tem dejavnostim zagotavlja normalen obstoj. Enote naj ne bi bile 
le nadomestilo svetom delovnih organizacij, ki opravljajo naloge posebnega 
družbenega pomena, ampak naj bi pomenile širšo samoupravno asociacijo, v 
kateri bi svoje interese uveljavili uporabniki in izvajalci. Enote in temeljne 
skupnosti bi se morda lahko povezovale v več občinskih kulturnih skupnosti, 
morebiti pa tudi neposredno v področnih skupnostih. 

Osnutek tega zakona naj bi bil čimprej v razpravi. Z osnutkom zakona bi 
kazalo predložiti tudi vse pripombe, ki jih je zakonodajalec prejel k predlogu 
za izdajo zakona o kulturnih skupnostih. 

Menjava dela na kulturnem področju je specifična, zlasti še zato, ker je 
v številnih primerih interes družbe, da se menjava dela opravlja organizirano 
in da nudijo podpisniki sporazumov potrošnikom brezplačne ali cenene sto- 
ritve. To mora zakon upoštevati in njegove določbe ne smejo izražati enostav- 
nega tržnega načela, da morajo imeti izvajalci za dobro gospodarjenje ekonom- 
ski račun. Zakon bi moral, če je le mogoče, opredeliti elemente stroškovnih cen, 
določiti, da se ti elementi praviloma vsako leto ali po potrebi dogovorijo tudi 
konkretno, ali pa da se to določi v samoupravnih sporazumih o temeljih planov. 

Predsednik France Stiglic: V glavnem se misli razpravljalcev zli- 
vajo v smer, ki jo je nakazal tudi predstavnik predlagatelja, vendar bi bilo 
treba nekatera vprašanja razjasniti. Gre za zakon o kulturnih skupnostih. Kul- 
turne dejavnosti so nekaj drugega in jih obravnavajo posebni zakoni. Menim, 
da ni treba mešati pojmov, da bi moral ta zakon urejati tudi kulturne dejav- 
nosti. S tem je najbrž povezano tudi mnenje, da so lahko kulturne skupnosti 
institucionalnega značaja, kar je proti samoupravnemu duhu tega, kar hoče 
vpeljati ta zakon. 

Pogosto je bilo postavljeno vprašanje regionalnih povezav. Zakon seveda 
ne more oktroirati teh povezav. Povsem odprte pa so te povezave pri samo- 
upravnem sporazumevanju in so tudi zaželene, saj si zakon prizadeva za to, 
da bi se prav regionalne povezave in povezave v posebnih skupnostih ter od- 
ločanje o zadevah v kulturi preneslo čimbolj v bazo in da čimmanj ostane 



602 Skupščina kulturne skupnosti Slovenije 

v ožjih krogih ali pa v forumskem reševanju. Menim, da je to eno izmed te- 
meljnih izhodišč zakona. 

Seveda tudi ne gre za to, da bi sedaj isti ljudje razpravljali na raznih 
sestankih o istih vprašanjih, ampak ima ta zakon namen razširiti delegatsko 
bazo in vanjo vključiti tiste ljudi, ki so sedaj še pasivni, predvsem v delovnih 
organizacijah, v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skup- 
nostih itd. 

Prav gotovo je naše poglavitno prizadevanje, da bi bili kulturni programi 
enakovreden del delovnih programov delovnih organizacij, da ne bi bili to 
le programi kulturnih institucij ali občinskih kulturnih skupnosti, ampak da 
bi bili sestavina našega skupnega družbenega življenja. 

Dogovori so možni na vseh ravneh in jih ni mogoče omejevati. Skupni 
interes omogoča samoupravni sporazum, tak ali drugačen, o ustanovitvi posa- 
mezne kulturne skupnosti, bodisi enote bodisi temeljne skupnosti. Vsaka je 
opredeljena z dogovorom, kaj dela, kako se financira, itd. 

Zakon najbrž ne more opredeljevati vsega, treba pa je, da bolj opredeli 
tista vprašanja, ki so sedaj premalo jasna. Mednje vsekakor sodijo viri finan- 
ciranja in dohodkovni odnosi. 

Besedo dajem še tovarišu Ivu Tavčarju, predsedniku Izvršnega odbora naše 
skupnosti! 

Ivo Tavčar: Sedaj so vse samoupravne interesne skupnosti s pod- 
ročja družbenih dejavnosti pred tem, da se bodo na novo zakonsko opredelile 
in uredile. To je vezano zlasti še na zakon o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela in na zakon o sistemu družbenega planiranja, ki pa bo nekoliko 
kasneje sprejet kot zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Na vsak 
način bo treba vse to medsebojno uskladiti. Žal pri sedanjih razpravah pogre- 
šamo temeljito, tehtno in primerjalno oceno vsega tega, kar je sedaj narejeno 
in razvito na področju samoupravnih interesnih skupnosti. Če bi imeli takšno 
temeljito in tehtno oceno in razvid nad tem, kaj se sedaj dogaja v praksi, bi 
lahko iz tega napravili marsikakšen sklep. »Na primer, kar smo že večkrat 
rekli, ugotovili bi, kako so se uveljavile področne skupnosti v raziskovalni 
skupnosti, kako se uveljavljajo posebne skupnosti v okviru izobraževalne skup- 
nosti, kaj so enote v tej in oni skupnosti. Na teh področjih se veliko govori 
o enotah, pa se v praksi malo tega ugotavlja, razen pri raziskovalnih skup- 
nostih, kjer se sedaj o prejšnjih projektnih svetih, ki jih poznamo že iz pre- 
teklega desetletnega obdobja, govori kot o enotah. Drugače pa se pri izobra- 
ževanju veliko govori o enotah, malo pa je duha in sluha o njih. Poleg tega 
pa imamo enote, ki pa pomenijo na drugih področjih povsem nekaj drugega. 
Vzemimo na primer Samoupravno interesno skupnost za ekonomske odnose 
s tujino, pri kateri je enota celotno kulturno področje na Slovenskem ali pa ce- 
lotna metalurgija itd., kar pomeni enoto za določeno področje, za določeno de- 
javnost, za določeno panogo ali več panog skupaj. Na področju cest imamo 
temeljne skupnosti, ki so temeljne skupnosti za določeno območje. Na primer 
za goriško območje imamo temeljno skupnost za ceste. Skratka, tudi ta raz- 
lična raba pojmov temeljna skupnost in enota najbrž ne prispeva k temu, da 
bi si razjasnili pojme in da bi se usposobili za to, da nekaj naredimo. Prej to 
povzroča težave in zmedo in povečuje tiste ovire, ki so že sicer prisotne, ne 
omogoča pa jasnosti. Za dejanja so nam potrebne jasne besede in misli. Najbrž 
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na tem področju pogrešamo zlasti precej tega. Zato se nekateri tudi vprašu- 
jejo, češ sedaj se govori o posebni in o področni skupnosti, v 68. členu ustave 
SR Slovenije pa sta navedeni le temeljna skupnost in enota. Kaj je sedaj to? 
Temeljna skupnost ali enota, ali je to kaj tretjega ali četrtega? Razumljivo, 
če so takšne različne razlage in različni primeri, tudi praktični, tu in tam. To 
je eno, o čemer bi bilo koristno, da si natočimo čistega vina. 

Zakonov ne pišemo le zaradi papirja, kot smo napisali v 5. členu sedanjega 
zakona o kulturnih skupnostih, ki je že štiri leta na papirju. Potem pa se tru- 
dimo in prizadevamo, da bi ga uresničili, pa kdo reče: »Saj ga niste mogli, 
saj je neizvedljiv.« Cez štiri leta pove to modrost. Človek bi pričakoval, če si 
se odločil, da napišeši nekaj v zakonu, da si se zavestno odločil, da boš to iz- 
vedel in da je to tudi izvedljivo. Zakon je pa najbrž zato tu, da ga spoštujemo 
in izvajamo. 

Za primer dajem 5. člen. V njem je zapisano, naj bi imeli v občini temelj- 
ne skupnosti, da bi jih povezovali na medobčinski ravni in potem še na re- 
publiški ravni. Od 1975. leta pa do danes smo se trudili in prizadevali, da bi 
te temeljne skupnosti ustanovili, pa nimamo ustanovljene še niti ene take te- 
meljne skupnosti. Ali jih bomo imeli v prihodnje in koliko jih bomo imeli? 
Zato smo prišli s pobudo o področnih skupnostih na republiški ravni. Tudi 
pojmovali smo jih kot temeljne skupnosti za posamezno področje na repub- 
liški ravni, pri čemer smo rekli, kolikor bodo ustanovljene te temeljne skup- 
nosti v občini, jih bomo vezali v skladu s 5. členom na občinske kulturne skup- 
nosti. Občinske kulturne skupnosti so sedaj ustanoviteljice Kulturne skupnosti 
Slovenije. Tako smo si zamišljali, pa smo se spotaknili tudi ob primeru, češ, 
da ne gre za takšne temeljne skupnosti za področja na republiški ravni, izve- 
dene prek občinskih kulturnih skupnosti, ampak za samosvoje, popolnoma na 
enak način delujoče, z vsemi pristojnostmi, kot so na primer občinske kulturne 
skupnosti. To so sedaj te posebne skupnosti, za katere pravimo, naj bi jih imeli 
in za katere imajo določene izkušnje v okviru izobraževalnih skupnosti. Le 
za razliko od slednjih nenehno poudarjamo, da na tem področju niso posebni 
krogi uporabnikov tako razvidni, kot so pri njih. In če kje, bomo prišli na tem 
področju v zvezi s tem v hudo zagato, kajti, če gre za posebno skupnost, potem 
mora biti ta za posebno področje, za poseben krog izvajalcev in za poseben 
krog uporabnikov. Za poseben krog izvajalcev v primeru gledališča vemo, ka- 
teri pa je poseben krog uporabnikov, kako bi ga ustanovili in izpeljali, pa ni 
jasno. Zato predlog za izdajo zakona predvideva, da bi kar izpeljali delegatsko 
bazo iz predvidenega dvodomnega sveta, kar pomeni iz uporabnikov, ki bi bili 
v tem svetu. V tem domu pa so različni dejavniki po zakonu in po ustavi, 
ker gre za svet kot organ upravljanja. Ne moremo istovetiti organ upravljanja 
s samoupravno interesno skupnostjo in z enotami in temeljnimi skupnostmi te 
samoupravne interesne skupnosti. Zopet smo pred vprašanjem, ali je to prava 
pot ali ne? Kolikor bi to dejansko izvedli, se vprašujem, kako bi taka posebna 
skupnost delovala, kajti ne vem, kako bi lahko zagotavljala svobodno menjavo 
dela, prek koga, prek česa in ali bi uporabniki imeli to moč, da se dogovarjajo 
in da odločajo o sredstvih. Za sedaj vemo, da člani teh svetov ne odločajo o no- 
benih sredstvih in niso za to pooblaščeni in pristojni. Za sedaj je tako. Ne 
vem, če bo v prihodnje kako drugače. Mogoče bo, ampak dvomim, da je to tista 
pot, ki bi zagotavljala in rešila ta vprašanja tako, kot je na primer to mogoče 
in se vsaj pričakuje v posebni skupnosti za gozdarstvo, ki se pogosto navaja 
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v zvezi z gozdarsko šolo, kateri gozdarske organizacije združenega dela za- 
gotavljajo sredstva in se dogovarjajo o vseh vprašanjih, ki so s tem povezana. 
To pomeni, poseben krog uporabnikov in poseben krog izvajalcev. Zato se 
postavlja vprašanje, kako je to mogoče izvesti na tem področju, še zlasti pa ob 
tem, ko bi bile te posebne skupnosti v bistvu splošne. Najbrž bi morali reči, 
da so delegatska baza za gledališko skupnost vsi uporabniki in tudi za skup- 
nost za knjigo vsi. Potem bi imeli več ne posebnih, ampak splošnih skupnosti 
v kulturi, ker bi bile vse splošne glede na uporabnike, glede na izvajalce pa 
posebne. 

Zato se postavlja vprašanje, kaj je pri tem vloga in naloga občinske kul- 
turne skupnosti. Menimo, da je občina tisti prostor, kjer se najprej usklaju- 
jejo medsebojne koristi, potrebe itd. V njej poteka svobodna menjava dela, 
še poprej v krajevni skupnosti, pa še neposredno mimo krajevne skupnosti 
prek organizacij združenega dela in med organizacijami združenega dela. Gre 
za vprašanja, kako to medsebojno uskladiti? Zlasti gre za vprašanje posebnih 
in občinskih kulturnih skupnosti. Zato je lahko napisati vse, kaj bi bilo, če 
bi bilo in pravzaprav dati na izbiro vse možnosti, toda v življenju se je potem 
vendar treba odločiti za izbiro med temi možnostmi oziroma za nekatere mož- 
nosti, ker vseh najbrž ne bo mogoče uporabiti in uresničiti. Ali je to vprašanje 
zakona ali samoupravnih sporazumov, ne vem. Težko bi na to odgovoril. Na 
vsak način nihče izmed nas ne more bežati pred tem vprašanjem, ko je treba 
opredeliti, katere naloge se bodo opravljale v kateri skupnosti oziroma v ka- 
teri obliki samoupravne organiziranosti, katere naloge v enoti, katere v kra- 
jevni skupnosti, katere v temeljni skupnosti, katere v občinski kulturni skup- 
nosti in katere v posebni skupnosti, v medobčinski zvezi skupnosti in katere 
naloge v republiški kulturni skupnosti. To je bistveno vprašanje in ob njem 
se tudi večkrat sporečemo. To bo treba opredeliti. Za sedaj so težnje take, in so 
popolnoma naravne, da bi čimveč opravljali neposredno, če pa posredno, pa 
čimveč čim bližje bazi, čim manj navzgor. To je jasna in razumljiva težnja. 
Hkrati pa vemo, da so nekatere naloge, če hočemo, da smo tudi družbeno od- 
govorni in da s pravicami prevzemamo tudi dolžnosti, take, da jih moramo 
opravljati skupaj. Tako moramo skupaj opravljati odgovornosti, ki jih imamo 
do Slovencev zunaj Socialistične republike Slovenije, skupaj opravljati naloge, 
ki jih imamo v okviru mednarodne izmenjave v okviru Jugoslavije, kjer živi 
več narodov, in seveda do tujine. Postavlja se tudi vprašanje odgovornosti do 
italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji, do manj razvitih območij 
in vprašujem se, če morda ne tudi do nekaterih naložb ali vsaj do usklaje- 
vanja določene naložbene politike, če ne celo do združevanja sredstev za ne- 
katere knjižne naložbene naloge. Ta vprašanja so aktualna. Vsaj sedaj je tak 
aktualen primer Cankarjev dom ali kakšna podobna naložba na Slovenskem. 
Gre tudi za kadrovska vprašanja in vprašanja določene enotne dogovorjene po- 
litike. V tem smislu se je v okviru republike potrebno zmeniti, za katere na- 
loge gre. Gre namreč za dvoje vrst nalog, in sicer: eno so naloge tako imenova- 
nega obveznega usklajevanja in dogovarjanja o določeni politiki in o določenih 
vprašanjih, druge pa se nanašajo na to, kaj se tudi v okviru Kulturne skup- 
nosti Slovenije zagotavlja prek menjave dela. To sta dve zadevi: Po eni strani 
se lahko usklajujemo, pa ne zagotavljamo sočasno tudi menjave dela. Gre le 
za usklajevanje, ampak obvezno. Zlasti ko gre za obvezno usklajevanje, ne bi 
smeli biti preveč ozki in plašni. Ko gre za zagotavljanje sredstev, se pa de- 
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jansko lahko še in še dogovarjamo, koliko sredstev naj bi se združevalo, za kaj 
in za katere naloge. 

Ko takole razmišljam, se nam je vedno doslej odpiralo zlasti vprašanje 
tako imenovane pokrajinske ravni. Doslej smo menili, da gre za pomanjkljivost. 
Zlasti so bila vedno postavljena vprašanja, zakaj to vlečemo na republiško 
raven, ko bi lahko na pokrajinski ravni rešili določena vprašanja. Če je to 
tako, potem se postavlja vprašanje, kaj bomo uveljavili v posebnih skupnostih. 
O teh vprašanjih naj ne bi neobvezno razmišljali. V zakonu bi se morali do- 
kopati do nekaterih rešitev. Zlasti pa bi se bilo treba medsebojno uskladiti, da 
ne bi tega zakona različno razlagali. Priti moramo do enotne razlage in istega 
poimenovanja istih rešitev. 

Naj opozorim le še na vprašanje virov za dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. Tega ne moremo prepuščati zgolj dogovarjanju. Postavlja se 
tudi vprašanje, ali lahko tudi vse naloge prepuščamo zgolj dogovarjanju. Gre 
za vprašanje varstva kulturne dediščine. So nekatere naloge, ki niso le skupne 
naloge ali skupne potrebe. Gre tudi za splošne družbene potrebe. Te splošne 
družbene potrebe bi moral zakon nekoliko bolj opredeliti. To zlasti velja za 
varstvo kulturne dediščine. To je več kot le skupna potreba. To je splošna 
družbena potreba. Pa morda to velja še za kaj. Narediti bi bilo treba razmejitev 
med skupnimi potrebami in med splošno družbeno pomembnimi potrebami 
in nalogami, ker to razmejitev pozna tudi ustava. 

Hkrati bi se morali otresti nekaterih predstav, ki so sedaj prišle na dan 
in ki se kažejo tudi v tem predlogu za izdajo zakona, ko se spet na določen 
elitniški način govori o kulturi. Elitniški zato, ker se med kulturnimi delavci 
in izvajalci zopet oblikuje določena posebna skupina. Menim, da je to ostanek 
določenega elitizma. Gre tudi za opredeljevanje, kaj je nacionalno pomembno 
in s tem več vredno. To so deloma v predlogu za izdajo zakona, deloma pa 
v razpravah ostanki določenih nepremagljivih, v sociološkem smislu elitistič- 
nih pojmovanj, ki so v nasprotju s samoupravnimi zasnovami naše družbe. 
S temi pojmovanji se srečujemo nenehoma. Z njimi smo se srečevali tudi 
v prejšnjih razpravah o zakonih s tega področja. 

Sedaj smo v takem stanju, da bi se težko natančno opredelili do vsega, 
kar je bilo rečeno o predlogu za izdajo tega zakona. Zato je res najboljše, da 
čimprej oblikujemo osnutek tega zakona in da o njem temeljito razpravljamo. 

Zal je tako, da tudi vse naše priprave, da bi že napravili korak dlje od 
sistema sedanje organiziranosti, čakajo. Lahko ugotovite, da naša obrazložitev, 
da zamišljene organizacije področnih skupnosti ne moremo izpeljati, najbrž 
ni bila dana brez razloga. Ze iz razprave o tem predlogu za izdajo zakona je 
jasno razvidno, da si nismo na jasnem, kako naj izpeljemo delegatski sistem in 
delegatske povezave in da je to vse v zraku. Medsebojni odnosi in posamezne 
oblike organiziranosti se nam zdijo nevzdržni. Pred vami so odprte vse mož- 
nosti, izberite si jih. To je lahko na določen način tudi beg pred odgovornostjo 
tistega, ki daje tak predlog. Bojevati se moramo za natančnost in odgovorno 
oblikovanje tega, kar napišemo in da bo to, kar bomo napisali, tudi izvedljivo 
oziroma uresničljivo. Prizadevamo si, da bomo zakon v naslednjih letih izvedli, 
ga uresničili v okvirih, ki si jih bomo zastavili. Drugače bomo le spreminjali 
zakone in za vsak zakon bomo ugotovili, da ga nismo uresničili. Zato razmis- 
limo sedaj, zakaj nismo uresničili tudi sedanjega zakona o kulturnih skup- 
nostih. 
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Predsednik France Stiglic: Predlagam, da na koncu razprave Skup- 
ščina sprejme naslednji sklep: 

1. Skupščina je razpravljala o predlogu za izdajo zakona o kulturnih 
skupnostih. 

2. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je ta predlog še močno nedodelan, 
nejasen, neusklađen in neopredeljen. 

3. Na podlagi povzetih stališč z regionalnih posvetov, stališč Izvršnega od- 
bora, dopolnjenih s stališči, ki so bila danes izrečena v razpravi, Skupščina 
predlaga predlagatelju, da ta stališča upošteva pri oblikovanju osnutka tega 
zakona. 

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

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina soglasno sprejela predlagani sklep. 
S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z drugimi 

zbori Skupščine SR Slovenije v naši skupščini opravljen. 



10. seja 

(20. junija 1979) 

Predsedoval: France Štiglic, 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik France S t i g 1 i c : Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 10. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 16. člena statutarnega sklepa. Na podlagi 40. člena poslovnika dela 
bomo najprej izvolili komisiji za verifikacijo pooblastil obeh zborov za da- 
našnjo sejo in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v komisiji za verifikacijo pooblastil izvolimo naslednje de- 
legate: izmed delegatov izvajalcev Jožeta Gerharda iz Občinske kulturne skup- 
nosti Hrastnik za predsednika, Alberta Primožiča iz Občinske kulturne skup- 
nosti Koper, Tomaža Zalarja iz Občinske kulturne skupnosti Ljubljana-Beži- 
grad za člana; izmed delegatov uporabnikov Alekso Gajšek-Kranjc iz občinske 
kulturne skupnosti Celje za predsednico, Sonjo Omerzel iz Občinske kulturne 
skupnosti Metlika in Staneta Cuježa iz Občinske kulturne skupnosti Šmarje 
pri Jelšah za člana. 

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

Prosim predsednici zborov, da izvedeta glasovanje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Kdo je za 
predlog? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil Zbora izva- 
jalcev za 10. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni predla- 
gani kandidati. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila de- 
legatov ter sestavi poročilo za zbor. 
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Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Kdo je za pred- 
log? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil Zbora upo- 
rabnikov za 10. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni pred- 
lagani kandidati. 

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

Predsednik France Stiglic: Obveščam vas, da so na današnjo sejo 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije povabljeni predstavniki Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta zveze sindikatov Slove- 
nije, Zveze socialistične mladine Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SRS, 
Zveze kulturnih organizacij Slovenije. K 3. točki dnevnega reda so bili po- 
vabljeni predstavniki: Skupnosti zavodov za spomeniško varstvo, Skupnosti 
muzejev in galerij in Skupnosti arhivov. K 6. točki pa predstavniki Viba filma: 
direktor in Predsednik sveta ter zastopnik društva filmskih delavcev in za- 
stopnik združenja kinematografije pri Gospodarski zbornici SRS. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, da 
posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišu tajniku v pismeni obliki že na 
začetku seje, da bi lahko odgovorili, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Predlagam, da dnevni red, ki ste ga prejeli z vabilom, dopolnimo z novo 
6. točko: Poročilo o uresničevanju nalog iz načrta 1976-1980 v letih 1976, 1977, 
1978 in v prvi polovici leta 1979 ter o predvidevanjih do 1980 (osnutek) in 
okvirna usmeritev kulturnega razvoja Slovenije v obdobju 1981-1985 (prvi os- 
nutek). 

Gradivo za to točko ste prejeli in je označeno kot 5a, Zaradi drugih oko- 
liščin, predvsem udeležbe predstavnika Izvršnega sveta oziroma predlagatelja 
za nekatere točke dnevnega reda pa predlagam nekoliko spremenjen vrstni red 
dnevnega reda. 

Novi dnevni red je naslednji: 
1. odobritev zapisnika 9. seje in pregled sklepov; 
2. poročilo o delu Izvršnega odbora; 
3. poročilo o uresničevanju nalog iz načrta 1976—1980 v letih 1976, 1977 

in 1978 in v prvi polovici leta 1979 ter o predvidevanjih do leta 1980 kot osnutek 
in okvirna usmeritev kulturnega razvoja Slovenije v obdobju 1981—1985; 

4. poročilo o delu Viba filma; 
5. osnutek zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine; 
6. osnutek zakona o spominskem parku Trebče; 
7. osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 

SR Slovenije; 
8. akcija »nič nas ne sme presenetiti«; 
9. prečiščeno besedilo statutarnega sklepa o nalogah Kulturne skupnosti 

Slovenije na področju družbene samozaščite in ljudske obrambe; 
10. delegatska vprašanja in odgovori. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

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

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
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Medtem sta verifikacijski komisiji končali z delom. Prosim predsednika 
komisij za poročilo! 

Jože Gerhard: Poročilo Verfikacijske komisije o udeležbi delegatov 
Zbora izvajalcev Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije na 10. seji Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije dne 20. junija 1979. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica de- 
legatov v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor izvajalcev 62. delegatskih mest. 
V Zboru izvajalcev je danes navzočih 36 delegatov, kar je več kot polovica, 
zato Zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Aleksa Kranj c-Gajšek : Poročilo Verifikacijske komisije o ude- 
ležbi Zbora uporabnikov Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica 
delegatov v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor uporabnikov 62 delegat- 
skih mest. V Zboru uporabnikov je navzočih 38 delegatov, kar je-več kot po- 
lovica. Zato Zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Predsednik France Stiglic: Prosim predsednico Zbora izvajalcev in 
predsednico Zbora uporabnikov, da izvedeta glasovanje o poročilu. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Zeli kdo raz- 
pravljati o poročilu Komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor izvajalcev soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil ter s tem verificiral pooblastila delegatov izvajalcev za 
10. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Predsednica zbora uporabnikov Slava Oberleit: Zeli kdo razprav- 
ljati o poročilu komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil ter s tem verificiral pooblastila delegatov uporabnikov 
za 10. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Predsednik France Stiglic: Lahko bi samo ugotovil, da zadnja in 
današnja skupščina izkazujeta manjšo udeležbo kot nekatere prejšnje, pri ka- 
terih smo bili vajeni, da je bilo delegatov od 45 do 50. Sklepčni pa smo in 
lahko nadaljujemo delo. 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
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praven zbor z drugimi zbori SR Stovenije obravnavala 5. in 6. točko dnevnega 
reda. 

Predsednik F r a n c e Stiglic: Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine. 

Prejeli ste osnutek zakona, mnenje strokovne službe in poročilo Izvršnega 
odbora, poročilo Zakonodajno pravne komisije in nazadnje poročilo odborov 
Skupščine SRS, ki so obravnavali ta osnutek zakona in ki soglasno ugotavljajo, 
da zakon še ni dovolj pripravljen in da bi ga bik» treba zaradi tega umakniti 
iz nadaljnjega postopka. V vsakem primeru je naša razprava potrebna. Zato 
pričenjam najprej splošno razpravo, pozneje pa seveda tudi v podrobnostih. 
Kulturna skupnost občine Ptuj je danes izročila naslednji obširnejši zapis pri- 
pomb k osnutku zakona: 

Delegacija Kulturne skupnosti občine Ptuj je na svoji 9. seji dne 
15. 6. 1979 razpravljala o gradivu za 10. sejo Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije in sprejela k 3. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona o varstvu 
naravne in kulturne dediščine, naslednje pripombe: 

V osnutku zakona o naravni in kulturni dediščini je dan premajhen pou- 
darek urejeni okolici kulturnih spomenikov. 

Delegacija je tudi sprejela pripombe Zavoda za spomeniško varstvo Mari- 
bor, ki jih je predtem obravnaval tudi Izvršni odbor Kulturne skupnosti: 

6. člen: Namesto »ohranitev in vzdrževanje naravne...« je pravilno »ohra- 
nitev, vzdrževanje in pravilno uporabo«. 

12. člen: Kot 2. odstavek 12. člena se vnese: 
»Sestavni del naravne in kulturne dediščine je tudi kulturna krajina.« 

Kulturna krajina ali del nje je določeno ozemlje, ki je z vplivom človeka 
dobilo značilno podobo in naj se kot sinteza naravne in kulturne dediščine s 
skladnim in primernim usmerjanjem družbenih in gospodarskih prizadevanj 
ohranja in oblikuje kot priča kulturnozgodovinskega razvoja. 

15. člen: V 5. odstavku naj se za besedo »deli« vrine »žive«. 
17. člen: Menimo, da mora biti osnova za izdajo akta o zavarovanju, ki ga 

izda Skupščina SR Slovenije, dogovor med občinami, v katerih območju je 
spomenik. 

18. člen: Akt o zavarovanju iz 1. odstavka 18. člena naj bo determiniran 
kot poseben poseg Skupščine SR Slovenije v primeru, da občinska skupščina 
iz 2. odstavka 17. člena takega akta ne izda za objekt, za katerega je nesporno 
ugotovljivo, da je kulturni spomenik ali naravna znamenitost. Za ostale kul- 
turne spomenike ali naravne znamenitosti posebnega in izjemnega pomena iz 
2. odstavka 18. člena naj Skupščina SR Slovenije ne izda akta o zavarovanju, 
temveč naj ga samo proglasi, ker ne moremo imeti dveh aktov o zavarovanju. 

27. člen: Varstvo je treba poenotiti. Akt o zavarovanju določa način upo- 
rabe zelo natančno. Zaradi tega menimo, da zaradi poenostavitve postopka in 
ažurnosti dela na terenu lahko izda soglasje tudi zavod. 

41. člen: Smo za »občinsko« varianto. 
42. člen: V 2. odstavku naj se črta beseda strokovni. 
46. člen: V 1. odstavku naj se v 5. vrsti za znamenitosti doda »ali kulturni 

spomenik«. 
49. člen: Smo za varianto. 
53. člen: Dela, navedena v 53. členu, ne morejp biti samo predmet ne- 

posredne svobodne menjave dela zaradi zagotovitve najširšega družbenega in- 
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teresa pri restavriranju in prezentaciji kulturnih spomenikov in naravnih zna- 
menitosti. 

55. člen: Menimo, da je zaradi strokovnosti dela treba dodati členu na- 
slednji dve alinei, ki sta bili že v prejšnjem osnutku zakona: 

— pripravlja osnove in elemente za vsebinske programe ohranjanja in 
izvajanja ohranjanja naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov, 

— daje strokova mnenja in predloge v zvezi z varstvenimi ukrepi ter 
vzdrževanjem, obnovo in uporabo naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Nadalje menimo, da je potrebno, da območni zavod opravlja tudi nekatera 
dela pri vzdrževanju in prezentaciji kulturnih spomenikov in naravnih zna- 
menitosti, katerih obseg in način sta opredeljena z aktom o zavarovanju pro- 
dukta spomeniškovarstvene službe, to je prezentiranje kulturnega spomenika 
iz 18. oziroma 19. člena. 

V tem delovnem procesu združujejo delo delavci različnih profilov. To 
njihovo delo je nedeljivo, ker so delavci med sabo povezani tako dohodkovno 
kot s samim delovnim procesom. Nobena delovna skupina v okviru delovne 
organizacije ne nudi uporabniku končnega, s ceno opredeljenega rezultata svo- 
jega dela. Zaradi teh del ni mogoče ločiti niti ne razne tozde, toliko manj pa 
na dvoje delovnih organizacij (območni zavod, specializirani zavod). 

57. člen: Vrsta profilov delavcev, ki delajo pri prenovi kulturnih spome- 
nikov in naravnih znamenitosti, spada v sfero družbenega gospodarstva, ka- 
terim družba posveča pomembno pozornost in so za opravljanje teh del nena- 
domestljivi. Zaradi tega menimo, da je treba 2. odstavek tega člena smiselno 
spremeniti in jim dati možnost za delo. 

59. člen: Menimo, da sme zavod ustanoviti le družbenopolitična skupnost 
ali posebna kulturna skupnost. 

63. člen: Delo restavratorskega zavoda bi moralo imeti poudarek na raz- 
iskavah in reševanju tehnoloških problemov. Da bi izključili nevarnosti na- 
stopanja tržnih odnosov pri opravljanju del posebnega družbenega pomena, 
naj se določa s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Helena Zaje, 
delegatka Ljubljanske kulturne skupnosti! 

Helena Zaje: Pripombe k osnutku zakona o varstvu naravne in 
kulturne dediščine: 

Odbor za varstvo kulturne dediščine je na svoji 4. seji dne 12. 6. 1979 
pretresal osnutek novega zakona o naravni in kulturni dediščini z dne 10. 5. 
1979. Na razpolago je imel pripombe, ki sta jih formulirala Skupnost muzejev 
Slovenije in Kulturna skupnost Slovenije, seznanjen pa je bil tudi s pripom- 
bami Skupnosti zavodov za spomeniško varstvo SR Slovenije, o katerih je 
poročal delegat Ljubljanskega regionalnega zavoda za spomeniško varstvo dr. 
Slabe. Odbor se je z navedenimi pripombami popolnoma strinjal in prav tako 
izpostavil nekatere ključne probleme splošnega značaja. Pri tem je pomembna 
okoliščina, da je bilo ob zadnjem osnutek predlaganega zakona z dne 10. 5. 1979 
premalo časa, da bi doživel dovolj široko obravnavo v bazi. 

Dalje je Odbor poudaril neustreznost naslova zakona, ki v členih od 55 do 
70 govori o dejavnosti zavodov za spomeniško varstvo in njihovi organizira- 
nosti, kar bi lahko sodilo v poseben zakon o zavodih za spomeniško varstvo, 
na drugi strani pa so med varstvenimi organizacijami izpuščene galerije, mu- 
zeji, arhivi in knjižnice in opredeljene le kot imetniki kulturnih spomenikov. 
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Ta okoliščina nalaga potrebo, da bi bilo hkrati z zakonom o naravni in kul- 
turni dediščini oziroma še z dodatkom zakona o zavodih za spomeniško Varstvo 
potrebno pripraviti tudi ustrezne zakone o muzejih, galerijah, arhivih in knjiž- 
nicah. Kar zadeva v zakonu, zlasti v členu 55 opredeljeno vlogo zavodov za 
spomeniško varstvo, Odbor pogreša možnost, da ti zavodi organizirajo in oprav- 
ljajo tudi operativne posege na spomenikih, kar se je dogajalo vse doslej in 
kar je naloga varstvenih organizacij tudi dugod po svetu. 

Popolnoma nesprejemljiv pa je na drugi strani predlog, naj bi vsa kon- 
servatorska in restovratorska dela opravljal poseben specializiran zavod za 
naravno in kulturno dediščino, predvsem v členu 68. To bi vodilo v monopoli- 
ziranje konservatorske oziroma restavratorske dejavnosti, za kar Odbor ne 
vidi nobenega opravičila. Prav tako ne bi bilo smotrno, če bi hoteli operativno 
konservatorsko dejavnost monopolizirati v območjih ali v Republiškem za- 
vodu za spomeniško varstvo. Vsekakor je reševanje operativnih konservator- 
skih in restavratorskih posegov naloga, ki je ni mogoče reševati brez pozi- 
tivnih dosedanjih izkušenj, po katerih so bili prvotno vsi zavodi, v zadnjih 
letih pa območni, strokovne službe z določenimi pooblastili in hkrati operativni 
organi s temeljno nalogo organizatorjev konservatorskih posegov. 

Korektno spoštovanje spomeniškovarstvenih interesov, ločevanje posame- 
znih funkcij zavodov in prepuščanje monopolizma pri izvajanju konservator- 
skih posegov lahko uspešno opredelijo akti o organiziranju zavodov za spo- 
meniško varstvo z javno razmestitvijo dela znotraj teh organizacij in s pre- 
tegovanjem strokovnih zunanjih sodelavcev. 

In še konkretne pripombe. Predvideni izvedbeni predpisi bi morali biti 
pripravljeni hkrati z zakonom, sicer bo ostalo pri dosedanji praksi, po kateri 
so zakoni take predpise predvidevali, nikoli pa niso bili sprejeti. 

V 33. členu je predvidena prekratka doba za prednostni odkup premičnih 
spomenikov. V tako kratkem času namreč ni mogoče zagotoviti potrebnih fi- 
nančnih sredstev. Zato Odbor predlaga razširitev odkupnega roka od treh na 
šest mesecev. 

V kazenskih določbah bi morala biti predvidena ostrejša določila, zlasti 
ker je potrebno spomenike oziroma okolje spomenika po poškodbah vrniti v 
prvotno stanje. 

V razpravi je Odbor posebej poudaril potrebo, naj bo zakon o naravni in 
kulturni dediščini eden tistih temeljnih zakonov, ki ga morajo v vsakem pri- 
meru vsi drugi zakoni, na primer urbanistični in prostorski, v polni meri upo- 
števati. 

Po vsem povedanem je očitno, da je sedanji osnutek zakona o naravni in 
kulturni dediščini še vedno osnova za razpravo, ni pa dozorel do stopnje, ko bi 
ga bilo mogoče brez številnih, že izraženih in še možnih novih pripomb spre- 
jeti. Podpisan je predsednik Odbora dr. Nace Sumi. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Predlagam, da po vsaki raz- 
pravi takoj ugotovimo, ali se pripombe, ki jih delegat pove v imenu svoje 
kulturne skupnosti oziroma delegacije, skladajo s poročili in drugimi mnenji. 
Ce pa so kaj novega, jih seveda opredelimo. Prosim tovariša Sumija, da pove, 
če je to vse v skladu z že zajetimi ugotovitvami! (Da.) Pomeni, da je to pod- 
pora že napisanim stališčem. Odprto ostaja vprašanje šestmesečnega namesto 
trimesečnega roka. 
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Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima dr. Ljudmila Plesničar, pred- 
stavnica Skupnosti muzejev in galerij Slovenije! 

Dr. Ljudmila Plesničar: Pripombe, ki jih je navedla tovarišica 
Zaje, so v skladu s pripombami, ki smo jih posredovali Republiškemu komiteju 
za kulturo, Kulturni skupnosti Slovenije in Ljubljanski kulturni skupnosti. 

K pripombam, ki smo jih pismeno posredovali tej skupščini, bi dodala 
naslednje: Imamo občutek, da je predloženi osnutek zakona nastajal stihijsko. 
Komaj novembra 1978 smo dobili na vpogled predlog za izdajo zakona. K temu 
predlogu smo dali različne pripombe, tudi v tej skupščini, ki pa se niso povsem 
upoštevale. V mesecu marcu je izšel prvi osnutek zakona, nedatiran. Isti 
osnutek zakona so obravnavali v medresorski komisiji, kjer smo sodelovali 
člani Skupnosti muzejev. Iz osnutka zakona z dne 19. 4. 1079 pa je bilo raz- 
vidno, da naših pripomb niso upoštevali. Dokončno pa smo bili postavljeni pred 
dejstvo 10. maja 1979, ko je izšel zadnji osnutek zakona o naravni in kulturni 
dediščini, ki pa s:e ni skladal z ostalima predhodnima osnutkoma niti ne z 
našimi pripombami. 

Ugotavljam naslednje: Prvi del zakona do 55. člena obravnava splošna do- 
ločila o varovanju naravne in kulturne dediščine. Členi od 55 do 70 pa se v 
ničemer ne skladajo z zakonom o varovanju naravne in kulturne dediščine, pre- 
mične in nepremične. Ti členi se nanašajo predvsem na dejavnost in organi- 
ziranost zavodov za spomeniško varstvo, nikakor pa ne na organiziranost in 
dejavnost ostalih varstvenih organizacij, to so muzeji, galerije, arhivi, knjiž- 
nice, ki varujejo premično kulturno dediščino. 

Menimo, da je prvi del osnutka zakona do 55. člena v skladu z našimi pri- 
pombami in zahtevami. Izpusti pa naj se drugi del zakona, to je od 55. do 70. 
člena, kjer se obravnava zakon o zavodih za spomeniško varstvo. Ali pa naj 
se paralelno pripravijo zakoni o muzejih, galerijah, arhivih in knjižnicah, vsi 
skupaj pa naj se obravnavajo vzporedno s predloženim osnutkom. 

Zaradi družbenoekonomskih interesov in interesa ohranjevanja naravne in 
kulturne dediščine pa Skupnost muzejev Slovenije ne soglaša s predlogom za 
izvajanje tehnično-zaščitnih in vzdrževalnih ter izvedbenih del na naravnih 
in kulturnih spomenikih, kakor jih predvideva 1. odstavek 68. člena. Sodimo, 
da vodi takšna organiziranost v monopolno neučinkovito in nesprejemljivo 
rešitev. 

Predsednik France Štiglic: Hvala! Prosim, besedo ima tovarišica 
Aleksa Gajšek-Kranjc, delegatka Kulturne skupnosti Celje! 

Aleksa Gajšek-Kranjc: Nekaj načelnih stališč Izvršnega odbora 
Kulturne skupnosti Celje: 

1. Samoupravno organiziranost na področju varstva naravne in kulturne 
dediščine je treba uskladiti z zakonom o kulturnih skupnostih in z zakonom o 
menjavi dela. 

2. V zakonu je treba upoštevati, da se interes varovanja uresničuje pred- 
vsem v krajevni skupnosti in v občini. 

3. Upoštevati je treba, da so izvajalci sedaj — tako je narekovala praksa 
— organizirani na nivoju regije in da se le določene skupine organizirajo na 
nivoju republike, ne pa celotna dejavnost. 
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4. Prvi del osnutka zakona, ki vsebinsko zajema nova področja, kot je 
varstvo narave, je zelo sprejemljiv, drugi del osnutka zakona, ki predvideva 
zlasti samoupravo in organizacijo, pa ni dobro zajel ne samoupravne orga- 
niziranosti niti ne organiziranost izvajalcev, zlasti zavodov za spomeniško var- 
stvo. 

5. K 8., 9. oziroma 51. členu so pripombe glede predvidene samoupravne 
organiziranosti, ki ne ustreza zakonu o menjavi dela in tudi ne organiziranosti 
kulturnih skupnosti v občinah. V osnutku je vse preveč pooblastil za samo- 
upravno organiziranost skoncentriranih v republiki, v smislu organiziranja po- 
sebne skupnosti, kar bi lahko odtujevalo neposredni vpliv delegatov na od- 
ločanje. Po tem osnutku bi lahko bila odtujena tudi sredstva na ravni repub- 
liškega odločanja. Ce upoštevamo 41. člen in druge člene, tudi ugotavljamo, 
da je vse preveč pooblastil predvidenih za republiške upravne organe. 

Vsekakor dobre organiziranosti sedanjih zavodov za spomeniško varstvo, 
ki delujejo v medobčinskem prostoru — tako tudi Zavod za spomeniško varstvo 
v Celju, ki deluje za 11 občin — ne smemo zanikati in bi močno strokovno 
usposobljenost teh zavodov morali ohranjati še naprej oziroma jih še krepiti 
za nove naloge, ki jih določa osnutek zakona. 

Zakon naj bi strokovnim zavodom dopustil izvajanje operativnih nalog — 
intervencijske in vzdrževalno-organizacijske naloge — in vsekakor ne bi smeli 
zanikati odločanja v samoupravnih organih, v skupščini družbenopolitične 
skupnosti občine, ki naj bi o pomembnih vprašanjih odločala skupaj s kulturno 
skupnostjo prizadete občine. Po potrebi bi seveda sodelovala pri odločanju tudi 
Republiška kulturna skupnost oziroma posebna skupnost. 

6. Iz osnutka zakona je razvidno, da bi se sredstva zbirala predvsem v po- 
sebni skupnosti v neposredni menjavi dela te skupnosti in se zato postavlja 
vprašanje, kako potem v celoti usklajevati kulturne interese v občini in repu- 
bliki. 

7. Izvršni odbor ima pomislek ob prevzemu novih nalog, saj moramo sočas- 
no, ko prevzamemo nove naloge na nivoju ohranjanja in varovanja dediščine, 
zagotoviti tudi ustrezna sredstva. Kolikor doslej ni nihče zagotavljal sredstev, 
potem gre za tako nalogo, za katero bomo morali najti sredstva v smislu raz- 
širjene dejavnosti, in to take dejavnosti, za katero se je odločila vsekakor vsa 
Slovenija. 

8. Izvršni odbor je sprejel stališča, ki jih je oblikovala Kulturna skupnost 
Slovenije. 

Predsednik France štiglic: Hvala lepa! Prosim, besedo ima tovariš 
Vlado Knific, delegat Kulturne skupnosti Kranj! 

Vlado Knific: Zakon o naravni in kulturni dediščini pomeni po svoji 
zasnovi in namenu dokajšnjo novost v primerjavi z dosedanjim zakonskim ure- 
janjem tega področja. Novost je predvsem ta, da združuje varovanje naravne 
in kulturne dediščine, pri kulturni dediščini pa združuje varovanje nepremič- 
nih kulturnih spomenikov. 

Zakon tudi skuša postaviti to področje v okvire svobodne menjave dela in 
samoupravne interesne organiziranosti. Takoj je treba ugotoviti, da osnutek 
vsem tem potrebam in željam ni kos in da je v bistvu le nekoliko posodobljen 
zakon o spomeniškem varstvu. Ustrezno namreč kolikor toliko obravnava le 
nepremične kulturne spomenike. Naravna dediščina je nepopolno in pomanj- 
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kij ivo obravnavana z nekaj začetnimi členi, medtem ko je za premične kul- 
turne spomenike večina določil osnutka zakona povsem neustrezna. 

Svobodna menjava dela je obdelana v tretjem poglavju, k obsegu sedem 
členov, vendar ne ustrezno. Kot izvajalce predvideva samo zavode, očitno za- 
vode za spomeniško varstvo, predmet svobodne menjave dela, kot je predviden 
v 55. členu, pa je v bistvu dejavnost oziroma predmet poslovanja zavodov za 
spomeniško varstvo. Kot možni izvajalci v procesu svobodne menjave dela so 
povsem izpuščeni takšni dejavniki, kot so muzeji, galerije, arhivi in knjižnice, 
katerih dejavnost je neposredno povezana z varstvom kulturne dediščine, zla- 
sti premičnih kulturnih spomenikov. Enako so izpuščene vse organizacije, ki se 
jih neposredno tiče varovanje naravnih znamenitosti — gozdarske, lovske, vod- 
nogospodarske in druge. Menimo, da samoupravna interesna organiziranost 
brez teh izvajalcev ni mogoča. 

V 9. členu je določilo, da se ustanovi za to področje posebna kulturna sku- 
pnost. To določilo je preuranjeno, saj zakona o kulturnih skupnostih, ki bo do- 
ločal pogoje za ustanavljanje posebnih kulturnih skupnosti, še ni. Poleg tega 
pa tako široko področje, kot ga zajema zakon o naravni in kulturni dediščini, 
vsaj v enem delu, to je v pogledu naravne dediščine, presega kulturno pod- 
ročje. Samoupravno organiziranje izvajalcev, kakor je obdelano v četrtem po- 
glavju, je v bistvu povzetek statusa zavodov za spomeniško varstvo in je za 
potrebe in namene tega zakona povsem neustrezno. 

Tudi sicer je osnutek najbolj dodelan v tistih delih, ki se nanašajo na u- 
pravne postopke in pooblastila zavodov za spomeniško varstvo, to je za nepre- 
mične spomenike, medtem ko na novo priključena področja, varstvo naravne 
dediščine in varstvo premičnih spomenikov ne ustreza. Pomanjkljiva je tudi 
opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov, to so členi od 14 do 18. Tako 
so prav gotovo arheološki spomeniki vse prej kot zemljišča v naseljih ali po- 
krajini, ki vsebujejo materialne sledove človekovega delovanja in so namenje- 
na za znanstveno preučevanje, kakor jih opredeljuje osnutek v 16. členu in 
podobno. 

O obstoju več kategorij spomenikov, nacionalni, regionalni, občinski, zve- 
mo v osnutku le posredno iz zadnjega odstavka 17. člena in iz 18. člena, ko je 
govora o izdajanju aktov o zavarovanju, čeprav bi takšna delitev, če je potreb- 
na, morala biti predmet posebne in nedvoumne določbe v posebnem členu. 
Zato tudi pride do zmede, ko 17. člen na primer hkrati določa v prvem in dru- 
gem odstavku, da za naravne znamenitosti iz 15. člena — narodni parki, na- 
ravni rezervati in drugo, izda akt o zavarovanju občinska skupščina, v tretjem 
odstavku pa, da zanje izda takšen akt Skupščina SR Slovenije. 

Iz navedenega je mogoče povzeti, da gre za velike pomanjkljivosti osnutka 
zakona in ne samo za drobne spodrsljaje. Če upoštevamo še mnenja Odbora za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Skupščine SR Slovenije, 
da je besedilo zakona neusklađeno s sistemskimi zakoni, zlasti z zakonom o 
združenem delu, z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, z osnut- 
kom zakona o kulturnih skupnostih itd., to je z zakoni, na katerih temelji naša 
družbeno-politična ureditev, potem je težko verjeti, da ta osnutek lahko brez 
temeljite predelave in dodelave postane zakonski predlog. 

Predsednik France Štiglic: Hvala! Prosim, besedo ima France Zu- 
pan, predstavnik predlagatelja! 
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France Zupan: Opravičiti se moram, ker že na začetku nisem prosil 
za besedo. Po rezultatih razprav v skupščinskih odborih, predvsem Odbora za 
družbenopolitični sistem, in pa glede na to, da je v resnici ta rok za javno raz- 
pravo prekratek, kar se vidi tudi iz pripomb, ki so različne kakovosti, je Re- 
publiški komite za kulturo predlagal Izvršnemu svetu, da se zakonski osnutek 
umakne in da se ponovno pojavi kot zakonski osnutek potem, ko ga bomo po- 
skušali uskladiti z vsemi pripombami in predlogi, ki so bili tu izrečeni. Vseh 
pripomb seveda ne bomo mogli upoštevati, ker so različne kvalitete, opozorim 
pa naj le na eno precej očitno dezinformacijo, ki sem jo slišal. Gre namreč za 
pripombo ljubljanske kulturne skupnosti, da sedaj veljavni zakoni s tega pod- 
ročja nimajo ustreznih podzakonskih predpisov. Mišljena sta veljavni zakon o 
varstvu kulturnih spomenikov in muzejski zakon. To seveda ni res, kajti oba 
zakona imata ustrezne pravilnike, pravilnik o registraciji kulturnih spomeni- 
kov in pravilnik o inventarizaciji. Drugo vprašanje pa je, koliko se ti izvajajo. 
Če 'jih ne poznamo, je zelo očitno, da jih ne izvajamo. 

Predsednik France Štiglic: Če nihče več ne želi besedo, bi lahko 
zaključili našo današnjo razpravo o osnutku tega zakona. Morebitne nove stva- 
ri bo treba še prediskutirati. Razpravo bi zaključili z ugotovitvijo, da je bil za 
temeljito razpravo čas prekratek, da predlagatelj ni dovolj upošteval mnenj, 
ki jih je prejel, da zakon še ni usklađen z ostalimi generalnimi zakoni, da ni 
celovit in da v mnogih členih odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba še razre- 
šiti. Temu sklepu bi dodali še vse naše pripombe s stališčem, da zaradi tega 
Skupščina meni, da osnutek zakona še ni zrel za pot do predloga zakona, am- 
pak naj se vrne v dodatno obdelavo. 

Besedo ima Ivo Tavčar, predsednik Izvršnega odbora! 

Ivo Tavčar: Imam še pripombo, da naj bi v prihodnje predlagatelj 
resnično odgovoril, zakaj kaj upošteva in zakaj ne. Če bo po tej poti, kot do- 
slej, nadaljeval, potem bo nenehoma vrsta sporov in še dolgo ne bomo videli 
zakona. Zato bi bilo koristno, da se predlagatelj opredeli do teh predlogov in 
pove, zakaj je kateri od njih nesprejemljiv, zakaj je kaj upošteval in zakaj ča- 
sa ni upošteval. S tem bi že vnaprej napravil red v razpravi in onemogočil, da 
se nenehoma vračamo na ena in ista vprašanja. 

Med drugim pa bi. opozoril samo še na neskladnost tega zakona s tem, 
kar se zdaj predlaga v okviru državne uprave. Tam se spet predvideva uprav- 
na organizacija, Zavod SRS za spomeniško varstvo, ki naj deluje kot upravni 
organ. Tisti zakon je v neskladju s tem, ki je zdaj tule predložen. 

Glede na to, da Komite zagotavlja, da so vsi predpisi k zdaj veljavnim za- 
konom že izdani, bi pa le prosil (Komite, da čimprej pripravi predpise, ki so ve- 
zani na zakon o arhivih. 2e pred letom dni smo se dogovorili, da bodo pred- 
pisi o tem, kako se odbira registraturno in arhivsko gradivo, čimprej dani na 
znanje, kajti to je eno izmed temeljnih vprašanj in tudi zato, da se za vnaprej 
prepreči kopičenje gradiva. S tem se namreč povečuje potreba po arhivskih 
prostorih in po kadrih. Za zdaj še nisem slišal, da bi bila določila pripravljena. 
Moral pa bi jih Komite pripraviti. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Besedo 
ima France Zupan, predstavnik predlagatelja! 



10. seja 617 

France Zupan: Ne smete mi zameriti, če sem prej opozoril na to, da 
predpise imamo, da pa jih ne izvajamo. To je navsezadnje naloga republiškega 
organa, ki je za to zadolžen. Kar se pa tiče predpisov o klasifikaciji arhivskega 
gradiva, jih nimamo in Republiški komite za kulturo jih tudi še ne bo mogel 
tako kmalu izdelati. Skupnost arhivov trenutno še ni sposobna pripraviti stro- 
kovnih osnov za take predpise. Tako je stanje, in dokler arhivski delavci ne 
bodo strokovno razčistili nekaterih problemov, toliko časa teh predpisov ne bo. 

Predsednik France Štiglic: Želi še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Skupščini, da sprej- 
me naslednji sklep: 

Predloženi osnutek zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine se 
vrne predlagatelju, ki naj ga v skladu s tretjim odstavkom 266. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije dopolni na podlagi pripomb in stališč današnje 
razprave. 

Sklep bi dopolnili še s tem, da naj predlagatelj tudi konkretneje obraz- 
loži odklonitev oziroma konfrontacije s predlogi in stališči, ki jih dobi. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Nih- 
če.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo ro- 
ke.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Predsednik France Stiglic: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o spominskem parku Trebče. 

Kot so nas obvestili, bo Skupščina SR Slovenije tudi ta zakon obravnavala 
pozneje in ne v terminu, za katerega smo predvidevali, da ga bo. Kljub temu 
smo ga pustili na dnevnem redu, saj je razprava pripravljena. 

K temu zakonskemu osnutku ste prejeli poročilo Izvršnega odbora. Drugih 
dokumentov še nimamo, ker odbori Skupščine o osnutku zakona še niso raz- 
pravljali. Če kdo želi še kaj dodati k temu poročilu, naj se prosim oglasi. Sicer 
bo za zdaj obveljalo poročilo Izvršnega odbora, če se boste z njim danes strinja- 
li. Ko pa pride pripravljeni osnutek, bo razprava trajala še naprej. Želi kdo be- 
sedo k temu osnutku zakona? Besedo ima tovariš Erjavec, predstavnik pred- 
lagatelja! 

Jože Erjavec: Preseneča me obvestilo, da se ta zakon umika. Mislim, 
da se umika le na kasnejši čas. Res pa je, da je ta zakon deloma vezan na za- 
kon o naravni in kulturni dediščini, vendar to ni razlog, da o njem ne bi raz- 
pravljali in da ne bi dali konkretnih pripomb. Iz dosedanjih razprav lahko 
sklepamo, da te pripombe ne bodo tako vsebinske in tako problematične, da 
ne bi mogle v osnutek. Ce bo v Skupščini dogovorjeno, da bo sprejet ta osnu- 
tek vzporedno z zakonom o naravni in kulturni dediščini, potem se bomo mo- 
rali tako ravnati. Moram pa reči, da do tega trenutka tega nisem vedel. 

Predsednik France Štiglic: Kot sem dejal, smo ta osnutek zakona 
vseeno dali na dnevni red in je razprava odprta. Za natančnejše pojasnilo pa 
prosim tovariša tajnika Dušana Zupanca. 

Dušan Zupane: Tovarišu predsedniku Skupščine sem povedal samo 
to, da zakon ni na dnevnem redu sej zborov Skupščine SRS niti lil. niti 19. ju- 
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lija. To sem razbral iz vabil, poslanih delegatom. O tem pa sem se včeraj poza- 
nimal tudi v Skupščini SR Slovenije. Če so se od včeraj zjutraj do danes kaj 
drugega dogovorili, ne vem. Nisem pa nikdar rekel, da je zakon umaknjen. 

Predsednik France Stiglic: Želi kdo razpravljati o osnutku? (Ne.) 
Če nihče, vprašujem, če se strinjate s poročilom k osnutku zakona, se pravi s 
pripombami k trem členom in k načelnim ugotovitvam! Ali kdo ugovarja temu 
poročilu, ali ima kdo dopolnilna mnenja in predloge? (Ne.) 

Če nihče, razpravo zaključujem s sklepom, da je Skupščina razpravljala 
o osnutku tega zakona na ta način, da se je strinjala s poročilom Izvršnega od- 
bora. iSe s takim sklepom strinjate? Če se, prosim, da dvignete roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta točka dnevnega reda opravljena. 
S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja 

skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije. 



6. seja 

(17. aprila 1979) 

Predsedoval: dr. Stane Zupančič, 
predsednik Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši! Začenjam 
6. skupno sejo zborov Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Pozdravljam vse navzoče delegate in druge udeležence današnje seje. Po- 
zdravljam tudi predstavnika Izvršnega sveta, republiškega podsrekretarja v 
Republiškem komiteju za zdravstveno varstvo dr. Dominika Komadino. 

Po predloženih delegatskih poverilnicah ugotavljam, da je Skupščina 
Zdravstvene skupnosti Slovenije sklepčna, ker je od 60 delegatov v vsakem 
zboru prisotnih: v Zboru uporabnikov 52 delegatov in v Zboru izvajalcev 52 
delegatov. 

Vprašujem, ali ima kdo od delegatov k ugotovitvi sklepčnosti kakšno pri- 
pombo! (Ne.) 

Prehajam k določitvi dnevnega reda. Predlog dnevnega reda za današnjo 
sejo je bil objavljen v delegatskem obveščevalcu št. 16 z dne 16. marca 1979 
in v posebnem pismenem vabilu z dne 12. marca 1979. K objavljenemu predlogu 
dnevnega reda nismo prejeli pripomb. 

Glede na katastrofalni potres, ki je prizadel SR Crno goro, predlagam do- 
datno točko dnevnega reda, v kateri naj bi razpravljali o pomoči zdravstvenih 
skupnosti prizadetim zaradi potresa. Vprašujem delegate, ali ima kdo med na- 
mi še kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu redu skupne 
seje! (Ne.) 

Ugotavljam, da ni pripomb in predlagam, da sprejmemo tale dnevni red: 
1. Potrditev sklepnega zapisnika 5. skupne seje zborov Skupščine Zdrav- 

stvene skupnosti Slovenije z dne 27. februarja 1979. leta in poročilo o delova- 
nju skupnosti med 5. in 6. skupno sejo. 

2. Pomoč zdravstvenih skupnosti prizadetim v potresu v SR Črni gori. 
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3. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami za osnutek 
zakona. 

Prosim predsednika zborov, da izvedeta glasovanje o predlaganem dnev- 
nem redu. 

Predsednik Zbora uporabnikov Tone Pire: Prosim delegate v Zboru 
uporabnikov, ki soglašajo s predlaganim dnevnim redom, da to potrdijo z dvi- 
gom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red v Zboru uporabnikov sprejet. 

Predsednica Zbora izvajalcev dr. Zora Bratanič: Kdor od delegatov 
v Zboru izvajalcev je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Zbor izvajalcev sprejel predlagani dnevni red. 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. 

člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot 
enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 3. točko 
dnevnega reda. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s 
tezami za osnutek zakona. 

Obveščam delegate, da pri tej točki dnevnega reda nastopa Skupščina 
Zdravstvene skupnosti Slovenije kot enakopraven zbor Skupščine SR Slove- 
nije. Zato pri tej točki dnevnega reda ne bomo odločali v vsakem zboru posebej, 
marveč v Skupščini kot celoti. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog za izdajo zakona o zdrav- 
stvenem varstvu s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona s povzetkom in tezami je bil objavljen v Poroče- 
valcu Skupščine SR Slovenije št. 5 z dne 6. marca 1979, povzetek pa tudi v 
Delegatskem obveščevalcu št. 16. Poleg tega ste za današnjo sejo prejeli še 
mnenja, pripombe in predloge, ki jih je predložil Izvršni odbor Skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. Danes pa ste na klop dobili tudi povzetek 
pripomb, ki so jih Zdravstveni skupnosti Slovenije posredovale razne organiza- 
cije, organi in posamezniki. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil dr. 
Dominika Komadino, ki bo podal uvodne misli za našo razpravo o predlogu za 
izdajo zakona. Prosim! 

Dr. Dominik Komadina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite, da vas v prvi vrsti pozdravim in povem nekatere misli in 
probleme, ki smo jih imeli pri sestavi predloga za izdajo zakona o zdravstve- 
nem varstvu s tezami in vas opozorim na dileme, ki so še vedno prisotne. 

Pomembno je ugotoviti, da zakon nadaljuje nekatere odnose, ki smo jih 
v naši samoupravni praksi sprejeli z zakonom iz leta 1974 in na ta način povze- 
ma nekatere pozitivne rešitve iz dosedanje prakse. Ta okvir pa je seveda po- 
stal preozek, saj so se v petletnem obdobju v naši družbi zgodile velike spre- 
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membe, zlasti na področju družbenoekonomskih odnosov. Zaradi tega tako po- 
membno in občutljivo področje urejamo v tako obsežnem gradivu, kot je 
predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami. Pri tem smo izhaja- 
li iz operacionalizacije določb zakona o združenem delu, predloga zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutka zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja. Kompleksnost problematike je hkrati tudi opravičilo, da 
nismo mogli vseh področij dodelati tako, kot bi najbrž želeli. Obstaja namreč 
nedorečenost v obstoječi zakonodaji, ki ureja to področje. Podlaga nam bo še 
veliko bolj jasna, ko bosta sprejeta zakon o sistemu družbenega planiranja in 
zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Zavedamo se, da bo treba 
v nadaljnjih fazah še marsikaj dodelati, domisliti in pravilno formulirati, da 
bi lahko še izboljšali posamezne rešitve. 

Osnovna dilema je, ker vseh pričakovanj sigurno ni mogoče v zakonu ure- 
sničiti in zapisati. So diametralno nasprotna pričakovanja in zahteve in nam, 
ki smo pripravljali to gradivo, je bila ta dilema v večji ali manjši meri znana. 
Za takšno dikcijo smo se odločili iz konkretnih razlogov. Nekateri namreč pri- 
čakujejo, da se v zakonu določijo vse podrobnosti, ki jih sicer ne moremo ali 
ne znamo ali nočemo razreševati v konkretni praksi, drugi pa, da se vse pre- 
pusti odnosom, ki naj bi se urejali v drugih podzakonskih predpisih oziroma 
samoupravnih sporazumih. 

Kot rečeno, osnovno izhodišče in usmeritev so nam dali zakon o združe- 
nem delu in ne nazadnje kongresni dokumenti ZK, ki tudi obravnavajo to 
problematiko. Moram povedati, da je osnovno vprašanje bilo, kako tako ob- 
sežno snov zajeti, da bo sistematična in konsistentna in tudi, da bo obsegala 
vprašanja, ki se nujno morajo urejati v zakonu. Lahko rečemo, da pravzaprav 
dve tretjini zakona predstavljajo družbenoekonomski odnosi. Res je, da je mar- 
sikje prepletanje med določbami in da nekatere stvari niso dorečene in dovolj 
jasno opredeljene. Zato si bomo v nadaljnjih fazah potrudili, da jih bomo čim- 
bolj ustrezno rešili. 

Dovolite mi, da vas opozorim na nekatere dileme, ki jih je predlagatelj 
verificiral oziroma jih v sedanjem postopku ni uspel pravilno in najbolje re- 
šiti in bodo predmet nadaljnjega razmišljanja na tem področju. Te dileme so 
se tudi ponavljale v organih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Tudi 
sklepi, sprejeti na zborih Skupščine SR Slovenije, so v tem smislu naložili 
predlagatelju zakona, da do naslednje zakonodajne faze prouči te probleme 
in poda ustrezne rešitve. Med drugim je seveda zelo pomembno, kako urejati 
in na kakšen način organizirati skupnosti za planiranje. Nadalje je potrebno 
proučiti organiziranost in vlogo samoupravnih interesnih skupnosti, in sicer 
od občinske, regionalne oziroma medobčinske do republiške zdravstvene skup- 
nosti, in razčleniti nekatere pomembne podlage za svobodno menjavo dela. 
Ena od temeljnih dilem je, kako organizirati sistem solidarnosti in vzajemnosti 
na višji ravni, na ravni medobčinske zdravstvene skupnosti oziroma za potre- 
be in interese specialistične in bolnišnične zdravstvene dejavnosti, in seveda, 
kako izvesti delegatski sistem na tem področju. Predlagane rešitve so samo en 
vidik tega problema. Vemo, da je potrebna temeljita razprava o teh vprašanjih. 
Vse pobude in predloge bomo temeljito proučili in jih poskušali najbolj racio- 
nalno in učinkovito vgraditi v novi predlog. 

Vsebino neposredne svobodne menjave dela bo lažje opredeliti, ker pred- 
log zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ta vprašanja razrešuje 



622 Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije 

nekoliko natančneje. Čakali smo te rešitve in jih bomo v naslednji fazi bolj 
jasno opredelili. 

Danes je tudi jasno, da bomo morali v tem zakonu bolj precizno opredeliti 
vire, osnove in merila. Se vedno je odprto vprašanje in prosim delegate, da 
dajo svoje mnenje o njem, kje naj se oblikujejo sredstva za zagotavljanje pra- 
vic do socialne varnosti, kako in kje zagotavljati rezervna sredstva na pod- 
ročju zdravstvenega varstva, kako in kje urejati vprašanje razširjene repro- 
dukcije, ali in koliko razširiti zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva oziro- 
ma kot pravimo, najmanjši obseg zdravstvenega varstva, ki ga imamo zapisa- 
nega v enotnem programu. Nadalje bomo morali do naslednje faze postopka še 
bolj natančno opredeliti, z vašo pomočjo, funkcijo delovne skupnosti v zdrav- 
stveni organizaciji, kakor tudi vlogo in funkcijo temeljne organizacije in po- 
goje za ustanavljanje temeljne organizacije združenega dela na področju zdrav- 
stvenega varstva, delovne in sestavljene organizacije. Odprta so še številna 
vprašanja, ki jih boste prav gotovo postavili v razpravi in bodo predmet na- 
šega skupnega proučevanja. Zlasti se bo potrebno dogovoriti, kako bolj učin- 
kovito izvajati kadrovsko politiko na področju zdravstvenega varstva, kako iz- 
vajati svobodno menjavo dela na vseh ravneh in seveda, kako izvesti delitev 
dela na področju zdravstvenih dejavnosti. 

Želim vas samo opozoriti, da je to prva faza, za katero je pravzaprav do- 
pustno, da ima pomanjkljivosti, ki se jih zavedamo. Tej prvi fazi sledi pripra- 
va za drugo fazo zakonodajnega postopka. To pomeni, da moramo pripraviti 
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. Osnutek bo pripravljen v drugem 
trimesečju tega leta in bo potem predmet javne razprave v najširši bazi, kot 
temu pravimo. Ta razprava bo najbrž trajala do četrtega trimesečja, ko bo 
predlagatelj moral pripraviti predlog zakona, ki ga bo potem sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije. Predvidevamo in želimo, da bi bil ta postopek tako us- 
pešen, da bi do konca letošnjega leta sprejeli zakon, ki bi bil potem podlaga 
za uresničevanje naših medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti v na- 
slednjem obdobju. Vse podane pripombe bomo temeljito preučili. Številne pri- 
pombe, ki ste jih danes dobili na klop, bomo tudi sprejeli, ker smo ugotovili, 
da prispevajo k jasnejšim in pravilnejšim rešitvam na tem področju. Istočasno 
moram povedati, da ne bomo mogli sprejeti nekaterih pripomb in predlogov, 
ki niso v skladu z resolucijo o zakonodajni politiki v naši republiki in z našim 
sistemom ter so v nasprotju z določbami in intencijami zakona o združenem 
delu, predlogom zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in drugimi 
zakoni. Negativističnega pristopa in metod, ki obravnavajo stanje in odnose 
na tem področju in ne prispevajo k razreševanju družbenoekonomskih odno- 
sov in urejanju odnosov med uporabniki in izvajalci, seveda ne moremo spre- 
jeti. Lahko pa smo hvaležni vsem, ki konstruktivno prispevajo h graditvi svo- 
bodnega samoupravnega sistema zdravstvenega varstva v naši republiki. V 
tem smislu pričakujemo pripombe in stališča delegatov. Ta zakon bo potem- 
takem naš skupni zakon, ki bo osnova za najširšo razpravo in uresničevanje 
novih družbenoekonomskih odnosov na področju zdravstvenega varstva. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Zahvaljujem se predstavniku Iz- 
vršnega sveta. Prosim še predsednika Izvršnega odbora Skupščine Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije tovariša Draga Benčino, da nas seznani z mnenji, pri- 
pombami in predlogi k zakonu, ki so bili podani v dosedanjih razpravah. Pro- 
sim! 
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Drago Bencina: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da po- 
dam še nekaj obrazložitev in pojasnil k pismenemu gradivu pod naslovom 
»Mnenja, pripombe in predlogi«, ki jih je sprejel Izvršni odbor na seji 22. mar- 
ca 1979 in jih posredoval delegatom občinskih zdravstvenih skupnosti, regio- 
nalnim zdravstvenim skupnostim, z njim pa tudi seznanil predlagatelja in 
Skupščino SR Slovenije in druge zainteresirane organe na ravni republike. 
Moram vas obvestiti, da so v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije o pred- 
logu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu razpravljali poleg Izvršnega od- 
bora in Predsedstva tudi Zdravstveni svet, Koordinacijski odbor za spremlja- 
nje uresničevanja svobodne menjave dela, Komisija za zakonodajne in druge 
normativno-pravne zadeve, kakor tudi Komisija za kadrovsko politiko in Ko- 
misija za izvajanje mednarodnih sporazumov na področju zdravstvenega var- 
stva. 

V glavnem so razprave v teh organih potrdile stališča, mnenja in predlo- 
ge Izvršnega odbora. Hkrati se je pričela razprava o predlogu za izdajo zakona 
na ravni občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnosti. V zadnjem času pa 
so o teh vprašanjih razpravljale tudi zdravstvene delovne organizacije, sindi- 
kalne organizacije, organizacije Socialistične zveze in drugi zainteresirani de- 
javniki. Moram reči, da je pomemben prispevek k temu dala strokovna služ- 
ba Zdravstvene skupnosti Slovenije in regionalne strokovne službe. 

Rezultati konkretnih razprav so pripombe, ki ste jih danes dobili na klop. 
O teh sicer nimamo- namena podrobneje razpravljati, pač pa lahko služijo kot 
pomemben pripomoček in orientacija predlagatelju pri pripravi osnutka zako- 
na in v nadaljnjih razpravah kakor tudi v organih Zdravstvene skupnosti 
Slovenije. Mislim, da se je že v teh razpravah pokazal izredno velik interes, 
da naj bi bil izdelan ustrezen zakon o zdravstvenem varstvu, ki bo omogočal 
ne samo zdravstvenim skupnostim, ampak vsem zainteresiranim dejavnikom, 
pa tudi delovnim ljudem in občanom, da bi lahko po samoupravni poti uspeš- 
neje uresničevali zdravstveno politiko nasploh. Predlagatelj naj bi upošteval 
pripombe, predloge in stališča Predsedstva CK ZKS, ki so zelo jasno nakazala 
probleme in problematiko na področju zdravstvenega varstva in dala smerni- 
ce za razreševanje teh problemov. Del teh vprašanj bo seveda treba sistemsko 
rešiti tudi z zakonom o zdravstvenem varstvu. Vse to je ustvarilo vzdušje, 
da se razrešijo problemi, ki jih doslej ni bilo mogoče razrešiti na osnovi sedaj 
veljavnega zakona o zdravstvenem varstvu, in pa za katere vemo, da so v do- 
ločenem smislu ohromili možnosti za hitrejši razvoj zdravstvenega varstva 
in razreševanje vseh problemov. 

V tem smislu pripomb in predlogov, tako Izvršnega odbora kakor tudi 
drugih organov zdravstvenih skupnosti in strokovnih služb, ni mogoče jemati 
kot eventuelno negativističen pristop, kot kritizerstvo glede na ponuđeni tekst 
predlagatelja, temveč kot našo obveznost. Mislim, da smo soodgovorni za to, 
da skupaj s predlagateljem pripravimo tak zakon o zdravstvenem varstvu, ki 
bo omogočal, da po samoupravni poti hitreje kot doslej napredujemo na tem 
področju in s trajnejšimi sistemskimi rešitvami prispevamo k stabilnejši za- 
konodajni politiki, o kateri je govoril tudi predstavnik predlagatelja in ki bo 
v skladu z resolucijo Skupščine SR Slovenije o zakonodajni politiki v območju 
Slovenije. Mislim, da se lahko zavedamo, da s temi pripombami, ki smo jih 
dali do zdaj, še zdaleč nismo izčrpali vseh možnosti in tudi te pripombe niso 
dorečene. S tem naša naloga še ni zaključena in nas večji del teh nalog čaka 
še v drugi fazi zakonodajnega postopka, ko bomo razpravljali o konkretnem 
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osnutku zakona o zdravstvenem varstvu. Zato smo mnenja, da je v prvi fazi 
predvsem pomembno, da se opredelimo za temeljne odločitve, ki bodo podlaga 
predlagatelju za osnutek zakona. Zato smo dolžni opozoriti in dati napotke, 
kakšna naj bo temeljna osnova zakona o zdravstvenem varstvu. 

Pri opredelitvi stališč oziroma pripomb in predlogov Izvršnega odbora in 
drugih organov bi vas rad opozoril na naslednje: Izhajali smo iz dejstva, da je 
temeljna naloga zdravstvenih skupnosti pravzaprav uresničevanje svobodne 
menjave dela. Uspešno uresničevati to najpomembnejšo nalogo pa je možno le 
po poti samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja med uporabniki in 
izvajalci se pravi po samoupravni poti, vendar pa samo takrat, če imamo za 
to jasno postavljena izhodišča in temeljne podlage za sporazumevanje. Zato 
naj bi zakon o zdravstvenem varstvu zagotovil vse tiste temeljne sistemske 
podlage, ki jih uporabniki in izvajalci v procesu medsebojnega sporazumeva- 
nja in dogovarjanja nujno potrebujejo. Tako načelno izhodišče izhaja predvsem 
iz ustave SR Slovenije, ki v svojem 58. členu jasno opredeljuje naloge zdrav- 
stvenih skupnosti. V tem členu je rečeno, da se naloge zdravstvenih skupnosti 
ne omejujejo le na zagotavljanje sredstev ter na uveljavljanje sistema vza- 
jemnosti in solidarnosti, ampak tudi na določanje politike razvoja in pospeše- 
vanje zdravstvenih dejavnosti, dalje na teritorialno razporejenost zdravstvenih 
organizacij združenega dela, zagotavljanje raziskovalnega dela ter na vzgojo 
in izobraževanje zdravstvenih delavcev. Ustava zelo jasno v istem členu dolo- 
ča, da naj zakon določa le načela za enotnost sistema zdravstvenega varstva 
ter najmanjši obseg pravic iz zdravstvenega varstva in zavarovanja ter način 
njihovega financiranja. Pri praktični izpeljavi tega ustavnega izhodišča za za- 
konsko oziroma zakonodajno politiko na tem področju pa je potrebno pred- 
vsem ugotoviti, kaj je doslej v vsakdanji praksi oviralo izpeljavo teh ustavnih 
izhodišč. Po mnenju Izvršnega odbora so bila to predvsem naslednja vpraša- 
nja oziroma dejstva: 

Nismo imeli dovolj izdelanega sistema načrtovanja in programiranja raz- 
voja zdravstvenega varstva. Brez takega sistema si seveda ni mogoče zamišljati 
solidne sestave in izdelave temeljnih planov za kratkoročno, srednjeročno in 
dolgoročno obdobje. Plani postajajo vse pomembnejši in so temeljna osnova tu- 
di za svobodno menjavo dela. Zato mislimo, da bi zakon o zdravstvenem var- 
stvu moral biti na tem področju nekoliko bolj dorečen, bolj konkreten. Ni mo- 
goče pričakovati, da bo zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki 
velja za vsa področja družbenih dejavnosti in za širše področje delovanja inte- 
resnih skupnosti, niti zakon o družbenem planiranju dovolj konkreten, da bi 
lahko dal vse potrebne osnove za načrtovanje zdravstvenega varstva. 

V dosedanji praksi predstavlja pri uveljavljanju svobodne menjave dela 
poseben problem tako imenovana neposredna svobodna menjava dela. Zakon 
mora biti na tem področju bolj konkreten-za področje zdravstvenega varstva. 
Pri tem pa ne gre samo za to, da bi z zakonom spodbujali neposredno svobod- 
no menjavo dela, ampak da bi tudi preprečevali že doslej ugotovljene negativ- 
ne tendence na tem področju, ki včasih kažejo na privatnolastniške odnose, ki 
pa v našem primeru niso sprejemljivi. 

Da bi se omogočila svobodna menjava dela, je zelo pomembno, da zakon 
kompletira vire in osnove za zagotavljanje sredstev in pa način združevanja 
sredstev. Verjetno se spominjate, da je skoraj na vsaki seji naše skupščine bilo 
govora o tem, zakaj doslej nismo uvedli domicilnega sistema zbiranja sredstev. 
V tem smislu smo predlagali spremembo. Sedaj je prišel čas, da se to vpraša- 
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nje razčisti. Vemo, da ima domicilni sistem, ki zagotavlja, da se sredstva zdrav- 
stvenih skupnosti združujejo tam, kjer ljudje živijo, v odnosu na sedaj uve- 
ljavljeni sedežni princip, da se sredstva zbirajo tam, kjer je sedež delovnih 
organizacij, določene prednosti, ki se kažejo zlasti v tem, da je mogoče s tem 
sistemom bolj jasno začrtati sistem solidarnosti. Prav to nam je onemogočal 
dosedanji sedežni sistem. Jasno pa je, da ima tudi sedežni sistem določene 
prednosti nasproti domicilnemu. Sedaj je čas, da se odločimo, za to, kateri 
sistem daje večje prednosti. Večinsko mnenje je, da ima več prednosti domi- 
cilni sistem. 

Eden izmed zelo pomembnih pogojev za svobodno menjavo dela je tudi 
^organiziranost, na eni strani uporabnikov zdravstvenega varstva na drugi 
strani izvajalcev zdravstvenega varstva. Neustrezna organiziranost uporab- 
nikov in izvajalcev ne more dati pozitivnih rezultatov pri svobodni menjavi 
dela in jo zavira v različnih pogledih. Zato smo mnenja, da je potrebno z za- 
konom natančneje določiti pogoje za ustanavljanje temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v zdravstvenih delovnih organizacijah, kar doslej ni bilo dovolj 
konkretizirano niti z zakonom o združenem delu. Teh pogojev verjetno ne bo 
dovolj konkretiziral tudi zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
Zdravstveno varstvo je področje posebnega družbenega pomena, ki je specifi- 
čno in ga ni mogoče povsem enačiti z drugimi področji družbenih dejavnosti, 
zlasti glede organiziranosti tozdov. 

Zakon bi moral predvidevati tudi obvezno združevanje zdravstvenih or- 
ganizacij v delovne organizacije. Potrebne bi bile tudi okvirne opredelitve 
glede sestavljenih organizacij združenega dela in končno bi moral zakon vse- 
bovati podlage za ustanovitev plansko-poslovne skupnosti, ki naj bi za določe- 
na področja povezovala vse zdravstvene delovne organizacije v Sloveniji v 
skupnost, ki bi zagotavljala predvsem skupne osnove programiranja. 

Znotraj zdravstvenih delovnih organizacij je posebnega pomena delitev 
dela med posameznimi zdravstvenimi delovnimi organizacijami in seveda zno- 
traj zdravstvenih delovnih organizacij. Vi veste, da se v Zdravstveni skupnosti 
Slovenije pripravlja poseben sporazum o delitvi dela. Mislimo, da bi zakon o 
zdravstvenem varstvu moral dati potrebne zakonske in sistemske osnove za 
sporazum, da bi ga lahko na teh osnovah pripravili in dorekli. V zvezi z delitvi- 
jo dela je treba posebej opredeliti vlogo in funkcijo osnovne zdravstvene slu- 
žbe oziroma osnovne zdravstvene dejavnosti. V dosedanjem sistemu, kljub raz- 
nim priporočilom, predlogom in aktivnostim na tem področju, osnovna zdrav- 
stvena služba ni dobila pravega mesta. Zakon mora zagotoviti, da bo osnovna 
zdravstvena dejavnost dobila mesto, ki ji pripada. Prav tako morajo biti dani 
okviri za specialistično in bolnišnično zdravstveno dejavnost in zlasti še za 
tako imenovano klinično zdravstveno varstvo, ki je organizirano v Kliničnem 
centru. Konkretizacija teh delitvenih razmerij pa bi vsekakor bila določena s 
sporazumom o medsebojni delitvi dela, ki bi ga sklepali vsi uporabniki in iz- 
vajalci v Sloveniji. 

Glede organiziranosti uporabnikov zakon ni dovolj dorečen. Tako kot iz- 
vajalci prek temeljnih in drugih organizacij združenega dela morajo biti tudi 
uporabniki primerno organizirani. Tu je treba kaj več povedati, predvsem v 
zvezi z 68. členom ustave, ki v načelu daje pravico, da delovni ljudje in občani 
na prostovoljni osnovi ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti. Po našem 
mnenju ni potrebno ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti z zakon- 
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sko prisilo, ker je to interes delovnih ljudi in občanov. Pri tem pa je seveda 
logično, da občinske zdravstvene skupnosti in Zdravstvena skupnost Slovenije 
morajo obstajati predvsem zaradi tega, ker v določenih primerih razpravljajo 
in odločajo skupaj s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti o 
zdravstveni politiki in o drugih pomembnejših odločitvah. 

Pri tem je seveda vprašanje, ali je potrebno regionalne zdravstvene skup- 
nosti ustanavljati z zakonom kot obvezne ali je možno, da se te skupnosti usta- 
novijo s sporazumi med občinskimi zdravstvenimi skupnostmi. Večinsko mne- 
nje je, da naj bi se te skupnosti ustanavljale po samoupravni poti, pri čemer 
mislimo, da je ustreznejši izraz za te skupnosti medobčinske zdravstvene skup- 
nosti. Pri tem pa seveda ni nobenega dvoma, da so regionalne oziroma med- 
občinske zdravstvene skupnosti še vedno potrebne, predvsem v zvezi z izvaja- 
njem sistema solidarnosti. Njihove konkretne pravice in obveznosti pa naj bi 
bile določene po samoupravni poti — s sporazumom med občinskimi zdravstve- 
nimi skupnostmi. 

Predvsem pa mora biti zakon še bolj dorečen, kar zadeva opredeljevanje 
enot in temeljnih zdravstvenih skupnosti, kjer so še velike nejasnosti. Zlasti 
gre za nejasnosti glede medsebojnih razmerij med enotami zdravstvenih skup- 
nosti, med temeljnimi zdravstvenimi skupnostmi v odnosu do občinske zdrav- 
stvene skupnosti, do krajevne skupnosti itd. Tu je tudi vprašanje, ali so pod- 
ročne zdravstvene skupnosti sploh potrebne in ali bodo sploh lahko zaživele. 
Zato pri tem ne bi smeli imeti prevelikih ambicij in pričakovanj, zlasti pa se te 
skupnosti ne bi smele ustanavljati po zakonski poti kot skupnosti, ki se morajo 
obvezno ustanavljati. Mislim, da se razumemo, da gre tu za skupnosti, ki naj 
bi se ustanavljale znotraj posameznih medicinskih področij, kot npr. skupno- 
sti za področje bolnišnic, skupnost za osnovno zdravstveno dejavnost, skupnost 
za zobozdravstvo in podobno. Ce bodo te stvari primerno urejene v občinskih 
zdravstvenih skupnostih, v medobčinskih zdravstvenih skupnostih, v Zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije, pa morda še v enotah zdravstvenih skupnosti in v 
krajevnih skupnostih, potem je seveda upravičen dvom, ali so poleg teh skup- 
nosti potrebne še neke področne ali posebne skupnosti. 

Kar zadeva nadaljnje izpopolnjevanje delegatskega sistema, mislim, da 
imamo na tem področju že določene pozitivne izkušnje. Mnenja smo, da seda- 
nji sistem v celoti ustreza, v tem smislu namreč, da je temeljna delegatska ba- 
za v občinski zdravstveni skupnosti in da skupščine občinskih zdravstvenih 
skupnosti pošiljajo delegate v regionalne oziroma medobčinske zdravstvene 
skupnosti in v Zdravstveno skupnost Slovenije. 

Ce bi sprejeli sugestijo predlagatelja, da bi poleg teh delegatov, ki jih po- 
šlijajo občinske zdravstvene skupnosti, obvezno pošiljale delegate tudi posa- 
mezne zdravstvene delovne organizacije, kot npr. Klinični center, bi se tu po- 
stavilo vprašanje enakopravnosti uporabnikov. Temu primerno bi morali tudi 
uporabniki pošiljati določeno število delegatov, sicer bi imeli izvajalci določen 
privilegij, ker bi bili številčno močnejši. Mnenja pa smo, da kadar se razpravlja 
o posamezni zdravstveni delovni organizaciji, kot npr. o Kliničnem centru, On- 
kološkem inštitutu, kar smo letos že imeli priložnost ob sklepanju sporazumov 
o svobodni menjavi dela, prisostvujejo sejam skupščin zdravstvenih skupnosti 
na ravni občin, regij ali republike tudi delegati zainteresirane zdravstvene de- 
lovne organizacije. Seveda imajo ti delegati pravico, da sodelujejo v razpravi 
glede vprašanj, ki se tičejo posamezne zdravstvene delovne organizacije. Ali 
pa tudi nasprotno, če bi razpravljali o delovni organizaciji s področja mate- 
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rialne proizvodnje — o tako imenovanih uporabniških organizacijah, da tudi 
delegati posameznih tovarn, podjetij lahko sodelujejo v razpravah skupščin 
interesnih skupnosti. 

Kar zadeva splošno politiko zdravstvenega varstva, mislimo, da bi moral 
dati zakon že v svojem uvodu veliko več poudarka pravicam vseh delovnih 
ljudi in občanov v SR Sloveniji, ki jih imajo do zdravstvenega varstva. Gre za 
tako imenovano nacionalno zdravstveno varstvo, hkrati pa tudi za njihovo ob- 
veznost in skrb za lastno zdravje in skrb, da prispevajo svoj delež za financi- 
ranje zdravstvenega varstva, kar se pri nas velikokrat pozablja, ko se razprav- 
lja samo o pravicah. S tem v zvezi menimo, da je treba ponovno proučiti ob- 
seg enotnega programa zdravstvenega varstva, to je, kot pravi sedaj zakon, 
družbeno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva. Pri tem bi vas rad spo- 
mnil na to, da je treba upoštevati, da je bil dosedanji tako imenovani enotni 
program zdravstvenega varstva zasnovan predvsem kot podlaga za republiško 
solidarnost, ne pa kot osnova, ki naj bi služila v primerih potrebne interven- 
cije s strani družbenopolitične skupnosti. V enotnem programu zdravstvenega 
varstva, ki obsega le okrog 40 % vseh potrebnih sredstev za zdravstveno var- 
stvo, ni zagotovljenih sredstev za socialno varnost, to se pravi za denarna na- 
domestila v primeru bolezni in poškodb, ko so delavci odsotni z dela, niti ni 
zagotovljenih sredstev za aktivno populacijo, ne za ostarele kmete, za zdrav- 
stveno varstvo v socialnih zavodih in tako naprej. Sedaj je čas, da se prouči, ali 
je ta obseg, tako kot je, primeren ali ne. Mislimo, da bi bilo vendarle treba ta 
obseg nekoliko povečati in s tem zagotoviti boljšo socialno varnost vsem prebi- 
valcem v območju Slovenije, ne glede na njihove dohodkovne možnosti. Seveda 
bi morali tu razlikovati med obsegom oziroma programom zdravstvenega var- 
stva, ki služi kot podlaga za solidarnost na ravni republike, in pa med tistim 
obsegom oziroma programom zdravstvenega varstva, ki bi moral služiti kot 
intervencijska podlaga, kadar ne pride do odločitev po samoupravni poti in 
morajo nastopati družbenopolitične skupnosti, občine ali republike, v svoji in- 
tervencijski, to je državni funkciji. 

Naslednje vprašanje je ustavna določba o prosti izbiri zdravnika in zdrav- 
stvene delovne organizacije, ki jo bolj deklarativno, lahko rečemo, določa 231. 
člen ustave. To ustavno določbo je treba konkretizirati v zakonu o zdravstve- 
nem varstvu predvsem zaradi tega, da ne pride do nepravilnih tolmačenj te 
ustavne določbe in do zavajanja posameznikov, pa tudi javnosti glede te 
pravice. Zato naj bi bil zakon tu popolnoma jasen, pri čemer pa mislimo, da bo 
treba predvsem s samoupravnimi splošnimi akti zdravstvenih skupnosti te 
pravice še podrobneje konkretizirati. Pri tem pa morajo sodelovati enakoprav- 
no uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva. 

Kar zadeva področje izobraževanja zdravstvenih delavcev, njihovo izpo- 
polnjevanje, specializacijo, stažiranje, skratka usposabljanje za svoje delo, mi- 
slimo, da mora zakon dati samo določene osnove. Ta vprašanja je treba kon- 
kretizirati v posebni izobraževalni skupnosti, ki je sedaj v ustanavljanju, ozi- 
roma določene zadeve razrešiti s samoupravnim sporazumom o kadrovski poli- 
tiki, ki je v pripravi. Gre za to, da se zagotovi potrebno število zdravstvenih 
delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti tudi na manj razvitih območjih in 
podobno, na kar je Predsedstvo CK ZKS še posebej opozorilo. Mislimo, da je 
možno ta problem razreševati s samoupravnimi sporazumi in le v primeru, da 
ti ne bi bili uspešni, naj bi nastopila družbenopolitična skupnost, republika 
ali občina. 
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Nadaljnje vprašanje je problematika evidenc in statističnih podatkov na 
področju zdravstvenega varstva. Vsekakor je potrebno, da se to vprašanje raz- 
reši tako, da bi evidence, statistiko čimbolj poenostavili ter čimbolj razbreme- 
nili zdravstvene delavce in strokovne službe tega dela, da pa bi vendarle nu- 
dili osnovne podatke, zlasti o zdravstvenem stanju prebivalstva. S temi podat- 
ki se uporabniki namreč morajo seznaniti, ker je od zdravstvenega stanja pre- 
bivalstva tudi odvisno, kakšni naj bodo programi zdravstvenega varstva. Se- 
veda bo treba s tem v zvezi proučiti zakonske predpise na ravni federacije, 
ker kot veste, nas sedaj predvsem zvezni zakon zavezuje za to, da se zbirajo 
vsi ti podatki. In še nekaj. Treba bo uvesti enoten informacijski sistem oziroma 
organizirati enotno računalniško obdelavo teh podatkov, da bi na ta način 
racionalizirali to delo. 

Na koncu bi vas opozoril samo še na to, da naj bi zakon omogočil, da se 
vse zadeve v glavnem razrešujejo po samoupravni poti. V primerih, ko to ni 
mogoče izpeljati, pa z državno intervencijsko funkcijo. Zaradi tega naj bi za- 
kon pooblastil in tudi zavezal družbenopolitične skupnosti, da v primerih, ko 
po samoupravni poti stvari ne tečejo tako, kot je v interesu delovnih ljudi in 
občanov, nastopajo s svojimi intervencijskimi ukrepi v obliki zakonov, odlo- 
kov. To je načelno izhodišče, ki pravzaprav velja za vsa področja v zakonu in 
jih je zato treba ustrezno sistematično urediti. Še enkrat bi opozoril na to, da 
je stokovna služba pripravila pripombe k posameznim tezam in naj služijo 
predlagatelju pri izdelavi osnutka zakona. Lahko pa so tudi podlaga za nadalj- 
nje razprave. 

Skupščini na današnji seji pa predlagam, da sprejme dvoje stališč oziro- 
ma sklepov: 

— da v načelu potrdi pripombe in stališča Izvršnega odbora k predlogu 
za izdajo zakona s tezami za osnutek. Ta stališča so bila v principu sprejeta 
tudi v pristojnih zborih Skupščine SR Slovenije; 

— da se pripombe k posameznim tezam pošljejo predlagatelju kot pri- 
pomoček v nadaljnji razpravi oziroma pri pripravi osnutka zakona o zdrav- 
stvenem varstvu. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Začenjam razpravo. Prosim raz- 
pravljalce, da zaradi zapisnika povejo svoje ime in priimek in zdravstveno 
skupnost, iz katere so delegirani. Kdo želi besedo? Besedo ima Silva Testen, 
delegatka Občinske zdravstvene skupnosti Tolmin! 

Silva Testen: Strinjamo se z ugotovitvijo, da sedaj veljavni zakon 
o zdravstvenem varstvu ne omogoča takega nadaljnjega uveljavljanja družbe- 
noekonomskih odnosov v zdravstvu, kot so predvideni v zakonu o združenem 
delu in v drugih družbenih dokumentih. Zato podpiramo pobudo, da se sprejme 
nov zakon. 

Če hočemo, da bo novi zakon o zdravstvenem varstvu dejansko omogočil 
hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov, da bo pospešil razvijanje svobod- 
ne menjave dela, potem je potrebno dati občinski zdravstveni skupnosti tako 
mesto in vlogo, kot ji gre po sami ustavi. Določiti bi bilo pač potrebno, da je 
občinska zdravstvena skupnost tisto osnovno mesto, kjer naj uporabniki in iz- 
vajalci zdravstvenih storitev usklajujejo in uresničujejo svoje interese. Ustrez- 
no mesto in vlogo občinske zdravstvene skupnosti poudarjamo zato, ker je ta 
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vse do preteklega leta močno zaostajala v svojem samoupravnem razvoju za 
ostalimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi v občini. 

Če hočemo razvijati občinsko zdravstveno skupnost v tem smislu, da bo 
ta postala glavni nosilec zdravstvene politike v občini, potem ne bi smeli ome- 
jiti njenih funkcij le na svobodno menjavo dela za potrebe osnovnega zdrav- 
stvenega varstva in lekarniške dejavnosti. Zakon bi moral predvideti, da je 
občinska zdravstvena skupnost odgovorna tudi za menjavo dela pri bolnišnični 
in specialistični dejavnosti ter za področje socialne medicine in higiene. Udele- 
ženci svobodne menjave dela pa naj se potem sami opredelijo, katere od teh 
funkcij bodo izvajali v občinskih zdravstvenih skupnostih in katere bi morebi- 
ti opravljali v skupščini regionalne skupnosti. 

Pomisleke imamo tudi zoper tisto tezo, ki določa, da se bodo udeleženci 
svobodne menjave dela morali obvezno združevati tudi v regionalno zdrav- 
stveno skupnost. Mislimo, da vprašanje združevanja v regionalno skupnost lah- 
ko zakon prepusti občinski zdravstveni skupnosti, da se o tem samoupravno 
odloči. 

Za hitrejše razvijanje temeljnih funkcij občinskih zdravstvenih skupnosti 
pa bo nujno potrebno v večji meri upoštevati družbenoekonomske razmere v 
posamezni občini. Na vsak način je vprašanje financiranja drugačno, kot je 
bilo v regionalni skupnosti. Regionalna skupnost je bila sama za sebe rizič- 
na skupnost. V taki širši skupnosti so se lažje izravnavali stroški z dohodki. 
V vsaki občinski zdravstveni skupnosti pa se tega ne da kar tako izravnati. 
Zato bo potrebno posebej proučiti vprašanje solidarnosti in tudi nekaterih dru- 
gih pomembnih prihodkov. Gre zlasti za vprašanje prispevkov za zdravstveno 
varstvo upokojencev. 

Stroški za zdravstveno varstvo upokojencev so preteklo leto znašali v naši 
občini 5,550.000 din več, kot so znašali prihodki v ta namen. S prispevki za 
upokojence je Občinska zdravstvena skupnost Tolmin lani pokrila le 71 % stro- 
škov za zdravljenje upokojencev. Dejstvo je, da je v občini od vseh zavarova- 
nih oseb kar 27,7 % upokojencev, skupaj z družinskimi člani. Tolikšnega šte- 
vila upokojencev v odnosu na vse zavarovane osebe ima verjetno le malokate- 
ra občina v Sloveniji. Ker je v občini od vseh zavarovanih oseb le 57 % aktiv- 
nih zavarovancev, je pokrivanje premajhnih prispevkov za upokojence zelo 
težavno, saj prideta dva aktivna zavarovanca na enega upokojenca. V nekate- 
rih drugih občinah pa je aktivnih zavarovancev veliko več in pridejo tudi po 
trije ali štirje delavci na enega upokojenca. 

Ker se nalaga občinski zdravstveni skupnosti, da je le-ta v osnovi odgo- 
vorna za zdravstveno politiko v občini, za potrebno združevanje sredstev, za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela in ker so druž- 
benoekonomski pogoji v posameznih občinah zelo različni, predlagamo, da se 
še letos poglobljeno proučijo različne dohodkovne možnosti občin, predvsem pa 
naj se pregledajo možnosti za spremembo samoupravnega sporazuma o pris- 
pevkih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za zdravstveno 
varstvo upokojencev v tem smislu, da bi s temi prispevki pokrivali vsaj pre- 
težni del stroškov za zdravljenje upokojencev. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima Milka Prosen, delegat- 
ka Občinske zdravstvene skupnosti Ilirska Bistrica! 



630 Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije 

Milka Prosen: Bodoči zakon o zdravstvenem varstvu naj predvsem 
opredeljuje nujno potrebne sistemske podlage in načela za neposredno samo- 
upravno urejanje pravic in obveznosti iz zdravstvenega varstva, družbeno- 
ekonomskih odnosov in organizacije zdravstvene dejavnosti in zdravstvenih 
skupnosti. 

Ob tej temeljni usmeritvi pa naj bi zakon na drugi strani vseeno natan- 
čneje uredil nekatera povsem specifična vprašanja zdravstva in zdravstvenega 
varstva. Taka specifična vprašanja so zlasti naslednja: 

O uresničevanju ustavne pravice svobodne izbire zdravnika in zdravstvene 
organizacije (teza 98) bi kazalo začrtati vsaj temeljna strokovno-medicinska 
in druga načela, kot je zlasti stopenjska obravnava bolnika in stopenjska de- 
litev dela med zdravstvenimi organizacijami. 

Dežurstvo in stalno pripravljenost (teza lilO) je nujno urediti na stvarnih 
osnovah in v okviru realnih možnosti ter v skladu z zakonom o delovnih raz- 
merjih (82. člen). To še posebej velja glede realnosti določbe, da dežurstva irt 
stalne pripravljenosti ni mogoče opredeliti kot delo v podaljšanem delovnem 
času. Realna so prizadevanja za postopno zmanjševanje dela v podaljšanem 
delovnem času. 

Tudi glede planiranja in svobodne menjave dela bi kazalo v zakonu opre- 
deliti nekatera načela za ustreznejše reševanje specifičnih problemov na pod- 
ročju zdravstva, kot so npr. objektivno pogojene prekoračitve programov ipd. 
Pri planiranju pa bi bilo nujno natančneje opredeliti sistem in vsebino pla- 
niranja, saj gradivo (predlog za izdajo zakona in teze) močno poudarja pred- 
vsem program zdravstvenih storitev in program zdravstvenega varstva. Pri 
tem ne gre za besedno igro ali formalnost, ampak za vsebinska vprašanja in 
pristop. Predlagamo, da se program zdravstvenega varstva v zakonu opredeli 
kot dogovor o ciljih, vsebini, obsegu in prednostnih nalogah zdravstvenega var- 
stva, program zdravstvenih storitev oziroma program zdravstvenih dejavnosti 
pa j'e operacionalizacija oziroma pot ali način za uresničitev dogovorjenih na- 
log, ciljev in obsega. Vsebinsko je to pomembo tudi zaradi tega, da se prepreči 
poveličevanje zgolj zdravstvenih storitev na račun programskih ciljev in na- 
log, saj postaja zaradi takšnega pristopa sedaj marsikje preveč ali edina po- 
membna kvantiteta na račun vsebine in kvalitete zdravstvenega varstva. To je 
tudi eden od vzrokov, da ne dosegamo dogovorjenih ciljev in preusmeritve v 
korist osnovnega preventivnega zdravstvenega varstva. 

Za razliko od stališča Izvršnega odbora Skupščine Zdravstvene skupnosti 
Slovenije (točka 16) menimo, da naj zakon ureja tudi temeljna vprašanja spe- 
cializacije zdravstvenih delavcev, kot je zlasti vprašanje vrste specializacije 
ipd. Nadaljnje in podrobnejše urejevanje in izvajanje pa naj bi bila stvar samo- 
upravnega sporazumevanja. 

Veliko odprtih vprašanj je tudi na organizacijskem področju. Omejili bi 
se le na nekatera, in sicer: 

Podpiramo uveljavitev domicilnega načela tudi v zdravstvu. Nujno pa bi 
bilo treba dati takšno pobudo tudi v zveznem merilu, ker bo sicer prihajalo 
do velikih težav in komplicirane administracije glede delavcev in njihovih 
družinskih članov iz drugih republik. 

V primeru, da se ne sprejme načelo obveznega ampak fakultativnega vklju- 
čevanja oziroma povezovanja občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčin- 
sko zdravstveno skupnost, bi bilo nujno zagotoviti določeno stabilnost v ob- 
stoju teh skupnosti, da ne bi spreminjajoči se pogoji in potrebe po solidarno- 
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stnem in vzajemnostnem financiranju rizikov in skupnih nalog, kot so zlasti 
večje investicije ipd., pogojevale vključevanje v medobčinske skupnosti z vi- 
dika trenutnih ali kratkoročnih interesov. 

Ponovna možnost, da se posamezne zdravstvene dejavnosti, kot so zlasti 
obratne ambulante ipd., organizacijsko vključijo v gospodarske organizaci- 
je, lahko po eni strani zagotovi večji vpliv uporabnikov na izvajanje teh zdrav- 
stvenih dejavnosti, na drugi strani pa ne bi smeli pri tem izpustiti enostavno 
izpred oči razloga, zaradi katerih smo pred 10 leti tudi z zakonom šli v nasprot- 
no smer. Ce se sprejme predlagana usmeritev, bi bilo nujno z zakonom uvelja- 
viti nekatere ukrepe in zlasti načelo, da se tudi te zdravstvene dejavnosti pro- 
gramsko vključujejo in povezujejo v celovito organizacijo zdravstvene dejav- 
nosti in tudi v skupne oblike zdravstvenega varstva, kot je zlasti zagotavlja- 
nje neprekinjenega zdravstvenega varstva. S tem bi se lahko izognili slabostim, 
zaradi katerih smo pred leti obratne ambulante obvezno vključili v zdrav- 
stveno službo (nesmotrno izkoriščanje medicinske opreme in kadrov, odtego- 
vanje od neprekinjenega zdravstvenega varstva itd.). 

Raziskovalne in pedagoške dejavnosti ni mogoče omejiti zgolj na Klinični 
center in Medicinsko fakulteto. Pri instruktažni funkciji Kliničnega centra pa 
je treba nujno upoštevati razmere, potrebe in možnosti terenske zdravstvene 
službe. Pri tem bo lahko pozitivno delovala tudi ideja o obveznosti, da vsak 
zdravnik določeno dobo dela v osnovnem zdravstvenem varstvu, saj bo le tako 
spoznal pogoje, v katerih deluje zdravnik na terenu. 

Verjetno tudi ni mogoče nekaterih nalog in opravil zakonsko vnaprej opre- 
deliti za posamezno raven samoupravne organiziranosti zdravstvene dejavnosti, 
kot je to primer v tezi 59, zlasti gre za 3. odstavek, saj so in bodo razmere, 
pogoji in organiziranost zdravstvene službe v Sloveniji dokaj različni. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Hvala lepa! Besedo ima Milan 
Koršič, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Trebnje. 

Milan Koršič: Dne 14. 4. 1979 je bil posvet vseh občinskih zdravstve- 
nih skupnosti novomeške regije. Sprejete so bile naslednje pripombe: 

lil. teza: Družbenopolitična skupnost naj bo izrecno zadolžena, da ureja 
kadrovsko politiko. 

5. in 123. teza: Zakon premalo poudarja dolžnost vsakega človeka, da skr- 
bi za svoje zdravje. Zagrožena kazen 1000 dinarjev je prenizka. 

Vrste, vsebina in delitev dela zdravstvenih organizacij so navedene pre- 
malo konkretno. Zdravstvene dejavnosti so preveč prepuščene sporazumom. 
Sporazumi pa se ne izvajajo, ker nimajo sankcij. Obstaja bojazen, da po spre- 
jetju zakona ne bomo imeli enakih organizacijskih oblik zdravstvenih organi- 
zacij. Enotni program pa se lahko izvaja samo v enakih zdravstvenih ustano- 
vah na posameznih področjih. 

Pripombe Izvršnega odbora Zdravstvene skupnosti Slovenije se sprejmejo. 
Regionalna skupnost, ki ima lahko tudi status medobčinske zdravstvene skup- 
nosti, je še vedno potrebna, ker so centri zdravstva po regijah. 

32. teza: Podpiramo določbo, da delegate skupščine regionalne zdravstvene 
skupnosti direktno delegirajo tudi zdravstvene temeljne organizacije, ki izva- 
jajo zdravstvene storitve za vse uporabnike. 

47. teza, zadnji odstavek: Natančnejšo opredelitev obsega pravic iz naj- 
manjšega družbeno zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva naj vsebuje 
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kar zakon. Če se to prepusti sporazumom, bo v različnih skupnostih to različno 
urejeno, kar pa ne bi smelo biti. 

Zakon naj da večjo podporo dispanzerski dejavnosti. 
Predvidi naj se možnost, da bi se zdravniku po strokovnem izpitu priznal 

naziv doktor. 
98. teza, 3. odstavek: Prosta izbira zdravnika je definirana premalo jasno. 
Podpiramo pobudo, da bi večji del neposrednega zdravstvenega varstva 

potekal prek neposredne svobodne menjave dela, vzporedno pa bi se moral še 
naprej razvijati enotno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva. 

Vzporedno z decentralizacijo samouprave bi bilo treba decentralizirati tudi 
zdravstvene enote in jih bolj približati ljudem, administracijo pa centralizirati. 

39. teza: Naj se definira, katera administrativno-strokovna, pomožna in 
tem podobna opravila skupnega pomena opravljajo službe v občini, regiji ozi- 
roma republiki, da se preprečijo podvojitve. 

V zakon bi bilo primerno vključiti tudi okvirna določila o obveznostih or- 
ganizacij združenega dela ki se ukvarjajo z opremljanjem zdravstvenih ob- 
jektov ali s proizvodnjo ter prodajo sanitetnega materiala ter druge zdravstve- 
ne opreme (Sanolabor, Kemofarmacija). 

Zakon naj določi, da je pogoj za specializacijo 3-letni staž v osnovni zdrav- 
stveni službi po končanem strokovnem izpitu. 

Podpiramo zamisel, da za enotni program zdravstvenega varstva ne bi bilo 
participacije. 

Predlagamo, da naj bi novi zakon podrobneje določal tudi vrste in obseg 
pravic ter pogoje za njihovo uresničevanje (problem trajanja pravice do nado- 
mestila osebnega dohodka v postopkih za invalidsko upokojitev). 

Premalo je opredeljen status osnovne zdravstvene službe, prav tako pa 
tudi ni dorečena organizacijska oblika zdravstvene enote v organizaciji zdru- 
ženega dela materialne proizvodnje. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Hvala lepa! Besedo ima Franjo 
Rozman, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Celje! 

Franjo Rozman: Imamo samo eno pripombo, in sicer k 7. točki 
mnenj, predlogov in pripomb. 

Dopolnilni predlog delegatov k 7. točki pripomb je, da naj se zadnji od- 
stavek glasi: »nujno potrebno bo uzakoniti domicilni princip pripadnosti pris- 
pevkov v smislu 111. člena ustave SRS«, v tem smislu, da je potrebno domicilni 
princip uzakoniti v vseh republikah SFRJ, sicer bi neusklađena uvedba domi- 
cilnega principa povzročila velike težave. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Hvala lepa! Besedo ima Metod 
Ferbar, delegat Občinske zdravstvene skupnosti Škof j a 'Loka! 

Metod Ferbar: Vsi navzoči na seji Izvršnega odbora Skupščine Ob- 
činske zdravstvene skupnosti Škofja Loka so bili mnenja, da je besedilo v ne- 
katerih primerih preveč zapleteno, zato ga je treba poenostaviti. V povzetku k 
osnutku zakona naj bodo pojasnjeni tudi vsi izrazi glede na novo organizira- 
nost in menjavo dela. 
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Predsednik dr. Stane Zupančič: Zaključujem razpravo. Predlagam, 
da sprejmemo tale sklep: 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je kot enakopraven zbor Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavala predlog za izdajo zakona o zdravstvenem var- 
stvu s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Skupščina sprejema predlog za izdajo zakona. Obenem sprejema mnenja, 
pripombe in predloge, ki jih je predložil Izvršni odbor. Ta mnenja, pripombe 
in predloge naj predlagatelj upošteva pri oblikovanju osnutka zakona. 

Skupščina sporoča predlagatelju tudi vse druge pripombe in predloge, ki 
so bili poslani Zdravstveni skupnosti Slovenije in vse predloge in pripombe iz 
današnje razprave. 

Vprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati o predlogu tega sklepa! Pro- 
sim, besedo ima dr. Dušan Biber, delegat Občinske zdravstvene skupnosti 
Ljublj ana-Center! 

Dr. Dušan Biber: Principialno vprašanje. Ali lahko delamo razliko 
v tem smislu, da sprejemamo mnenja, predloge in pripombe Izvršnega odbora, 
ostalo pa samo sporočamo? Moje osebno mnenje je, da se o tem ne smemo iz- 
reči brez globljega posvetovanja z delegatsko bazo,-Zdi se mi, da ta razlika ni 
ravno najbolj primerna. Bolj pravilno bi bilo, da te stvari samo posredujemo. 
Zato bi predlagal sklep, da vsa ta stališča posredujemo. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Hvala lepa! Besedo ima Jože Frece, 
delegat Občinske zdravstvene skupnosti Jesenice! » 

Jože Frece: Ponekod v gradivu govorimo o predlogu, drugod pa o 
tezah. Kakšna je razlika med predlogom in tezami? 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Prosim sekretarja Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, da zastavljena vprašanja pojasni! 

Slavko Grčar: Tovarišice in tovariši! Najprej kratko informacijo o 
vprašanju, ki ga je zastavil tovariš Frece. 

Po poslovniku Skupščine SR Slovenije in po drugih predpisih imamo tri- 
fazni zakonodajni postopek, v katerem se posamezne faze imenujejo takole: 
predlog za izdajo zakona, osnutek zakona in predlog zakona. Na današnji seji 
naše skupščine sprejemamo predlog za izdajo zakona, ne sprejemamo pa tez. 
Teze je predlagatelj predložil zato, da bi bolj nazorno prikazal, kako si pred- 
stavlja posamezno ureditev, ki jo je obrazložil v predlogu za izdajo zakona. 
Predlagatelj je s tem naredil veliko uslugo razpravljalcem, ker smo se na ta 
način veliko lažje opredeljevali do določenih principialnih rešitev, ki so pred- 
videne v predlogu za izdajo zakona. Zato mislim, da je normalno, da je v 
predlogu sklepa zapisano, da Skupščina sprejema predlog tudi k tezam. Toda 
to je seveda vse pomoč predlagatelju, da bi lažje opravil svojo funkcijo v dru- 
gi fazi, to je pri pripravi osnutka zakona. Naj mimogrede spomnim še na to, 
da bo o osnutku zakona javna razprava, ki jo bodo v krajevnih skupnostih 
neposredno vodile organizacije Socialistične zveze, v organizacijah združenega 
dela pa sindikalne organizacije. Ob tem bo seveda zelo pomembna nadaljnja 
vloga zdravstvenih skupnosti, uporabnikov in izvajalcev. Tudi v nadaljnjih 
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fazah zakonodajnega postopka bodo zdravstvene skupnosti prav gotovo storile 
vse, kar je v njihovi moči, da bi bil ta zakon čimboljši in da bi čimbolj pripo- 
mogel k nadaljnjemu razvoju zdravstvenega varstva. 

Kar zadeva razlikovanje, o katerem je govoril delegat tovariš Biber, pa 
je zadeva takšna. V številnih pripombah, mnenjih in predlogih, ki ste jih da- 
nes dobili na klop in se o njih ne izrekamo, so najrazličnejša mnenja. Prav je, 
da vsa ta mnenja posredujemo. Vsi ste tudi danes videli, da je bilo v razpravah 
nekaj razlik. Mislim, da v prvi fazi zakonodajnega postopka ni potrebno, da 
vsako od teh pripomb usklajujemo. Dobro pa je, da z vsemi temi pripombami, 
predlogi in mnenji seznanimo predlagatelja in mu s tem omogočimo, da je še 
bolj oborožen pri pripravljanju osnutka zakona. 

Druga stvar pa je z mnenji, predlogi in pripombami Izvršnega odbora. 
Ta stališča so bila vnaprej posredovana občinskim zdravstvenim skupnostim v 
Sloveniji. Delegati so imeli možnost seznaniti se njimi in zavzeti stališča. Kot 
smo iz današnje razprave videli, prav tako pa tudi iz mnogih pismenih gradiv, 
ki so bila poslana Zdravstveni skupnosti Slovenije, niso nikjer zavzeli stališča, 
da te pripombe, mnenja in predlogi ne bi bili sprejemljivi. Nasprotno, povsod 
so ta mnenja in predloge podpirali. In ker so zbori Skupščine SR Slovenije, 
Družbenopolitični zbor, Zbor združenega dela in Zbor občin, prav tako spreje- 
li stališča, ki v načelu opredeljujejo odnos do zakona, je prav, da to tudi mi 
razlikujemo. To se pravi, da Skupščina oblikuje principialen odnos do zakona 
in da s tem usmeritev predlagatelju za pripravo osnutka zakona. Seveda pa 
Skupščina ne more zavzeti stališča do vseh drugih pripomb, mnenj in pred- 
logov, ki so bili sporočeni in za katere je prav, da jih odstopimo predlaga- 
telju. Drugače pa bi se naš sklep lahko glasil tako, da sprejemamo predlog za 
izdajo zakona in posredujemo vse pripombe. Toda zdi se nam, da je v tej fazi 
priprav predlagana rešitev boljša. Ta namreč glede poglavitnih stališč zavezuje 
predlagatelja, da jih upošteva pri oblikovanju osnutka zakona. Če pa jih iz 
kakršnihkoli razlogov ne bo mogel upoštevati, bo izrecno pojasnil, zakaj jih ni 
mogel sprejeti. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Hvala lepa! Ima še kdo kakšno pri- 
pombo? (Ne.) Potem bi prešli na glasovanje o predlaganem sklepu. Glasujemo 
skupno. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Hvala! 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije z večino 
glasov sprejela predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu ter mnenja, 
pripombe in predloge, ki naj bi jih predlagatelj upošteval pri osnutku zakona. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z drugimi 
zbori Skupščine SR Slovenije o predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu opravljen. 



8. seja 

(20. junija 1979) 

Predsedoval: Ljubo Črepinšek, 
namestnik predsednika Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek : Začenjam 8. skupno sejo 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Ima kdo kakšno pripombo 
k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne.) Ce ni predlogov za spremembo, menim, 
da je za današnjo sejo sprejet naslednji dnevni red: 

1. izvolitev Verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 7. skupne seje Zbora uporabnikov in Zbora izva- 

jalcev; 
3. osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih; 
4. osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 
5. osnutek zakona o osnovni šoli; 
6. informacija o poteku usmerjanja učencev in študentov v letu 1979, s 

predlogi za nadaljnje usklajevanje; 
7. osnutek samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne izobraževalne 

skupnosti za vzgojo' in izobraževanje; 
8. predlog dopolnilnega programa izgradnje domov za učence in študente 

v letu 1980; 
9. vprašanja delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Veri- 
fikacijske komisije. 

Za člane Verifikacijske komisije predlagam: Katjo Šerbelj, delegatko Ob- 
činske izobraževalne skupnosti Kamnik, Stanko Kodba, delegatko Občinske izo- 
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braževalne skupnosti Maribor, Sonjo Ikanovič, delegatko Posebne izobraževalne 
skupnosti za promet in zveze. 

So predlagane članice Komisije navzoče? (Da.) Ima kdo kak drug predlog? 
(Ne.) Ce ne, dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za predlagani sestav 
Komisije, naj prosim dvigne roko! {Večina delegatov dvigne roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija izvoljena z večino glasov in 
prosim, da ugotovi sklepčnost današnje seje. 

Poročilo Verifikacijske komisije bomo poslušali med sejo. 
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., 4. 
in 5. točko dnevnega reda. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Prehajamo na 3. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih. 

Predlagam, da pred razpravo o osnutkih zakona o izobraževalnih skup- 
nostih poslušamo uvodno obrazložitev predsednice Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje tovarišice Majde Poljanšek. 

Majda Poljanšek: Tovariš predsedujoči, tovariši in tovarišice de- 
legati! Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih je predlagatelj pripravil 
v skladu z osnovo, opredeljeno* v predlogu za izdajo zakona, pri čemer pri ob- 
likovanju celotne ureditve in posameznih določb upošteva tudi stališča, mnenja 
in predloge, ki so jih na sejah v februarju tega leta sprejeli tako zbori Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije kot tudi Skupščina Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije. Predlagatelj je osnutek usklajeval z rešitvami v predlogu za- 
kona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutkom zakona o sistemu 
družbenega planiranja in družbenem planu Socialistične republike Slovenije. 
Zadnje dopolnitve teh dveh zakonskih aktov pa bo upošteval pri pripravi 
zakonskega predloga. 

Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih, na podlagi določb zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, opredeljuje udeležence v svobodni 
menjavi dela na področju izobraževanja, konkretizira pogoje in načine menjave 
za tisti del svobodne menjave dela, ki se uresničuje v okviru izobraževalnih 
skupnosti in po njih, ter določa načela za organizacijo izobraževalnih skupnosti 
in medsebojna razmerja med njimi. Pri tem naj bi zlasti ustrezno opredelili 
specifičnosti tega področja in razvil ustrezne rešitve za učinkovito in racional- 
no urejanje teh vprašanj. 

Osnutek zakona ohranja dosedanji načeli organiziranja samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za vzgojo in izobraževanje, in sicer teritorialno v občinskih 
izobraževalnih skupnostih ter funkcionalno po posameznih področjih za usmer- 
jeno izobraževanje. Skupnosti za usmerjeno izobraževanje so po tem zakonu 
organizirane v samoupravne interesne skupnosti na posameznih področjih zdru- 
ženega dela oziroma za posamezne sorodne usmeritve usmerjenega izobraže- 
vanja. Zakon pa je v skladu z razpravo o predlogu za izdajo zakona ohranil 
že vpeljan pojem posebne izobraževalne skupnosti. Uporabniki in izvajalci pa 
se prek občinskih in posebnih izobraževalnih skupnosti združujejo v Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije, zlasti za oblikovanje celovite izobraževalne poli- 
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tike, zaradi usklajevanja razvoja vzgoje in izobraževanja ter uresničevanja 
skupnih nalog. 

Osnutek zakona sorazmerno podrobno ureja obvezno vsebino samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov občinskih izobraževalnih skupnosti in po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih in postopek za njihovo medsebojno uskla- 
jevanje. Zaradi specifičnega položaja in vloge, ki jo ima planiranje izobra- 
ževanja v planiranju celotnega družbenega razvoja, zakon posebej zavezuje 
vse nosilce planiranja, da obvezno upoštevajo te posebnosti. To pa so poleg 
tekočih in razvojnih potreb tudi potrebe, ki izhajajo iz dolgoročnih usmeritev 
družbenega razvoja, razvoja znanosti in tehnologije, organizacije dela, potreb 
razvijanja in poglabljanja samoupravnih ekonomskih odnosov ter potreb kul- 
turnega razvoja. 

Osnutek zakona predvideva solidarno zagotavljanje sredstev za uresniče- 
vanje obveznega osnovnega šolanja v obsegu, določenem z zakonom v vsem 
območju Socialistične republike Slovenije, kot obvezno nalogo pa opredeljuje 
tudi uresničevanje obveznosti republike do šolstva narodnosti in dopolnilnega 
šolanja otrok naših delavcev na začasnem delu v tujini. Usmerjeno izobraže- 
vanje pa zagotavljajo uporabniki in izvajalci, združeni v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih. 

Zakon nalaga vsem posebnim izobraževalnim skupnostim obveznost, da 
uskladijo svoje plane v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije in se pri 
tem sporazumejo tudi o medsebojnih obveznostih. Zakon naj bi določil ob- 
veznosti izvajalcev, da pri delegiranju delegatov v organe Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije zagotovijo ustrezno zastopanost delegatov, učencev in štu- 
dentov. Njihovo soodločanje pa naj se podrobneje uredi v samoupravnih aktih 
njihovih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Za zavarovanje pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju izobraževanja pa osnutek zakona predvideva poseben način od- 
ločanja v občinskih izobraževalnih skupnostih v območjih, v katerih živijo, ter 
njihovo sodelovanje pri odločanju o določenih zadevah v Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije. 

Skladno z določbami zakona o usmerjenem izobraževanju ter zakona o 
osnovni šoli se predlaga sestava, način imenovanja in delovno področje Stro- 
kovnega sveta za vzgojo in izobraževanje Socialistične republike Slovenije kot 
organa republike za opravljanje z zakonom določenih nalog na področju vzgoje 
in izobraževanja. Strokovni svet bi s tako ureditvijo dobil drugačen, samo- 
upravni organiziranosti vzgoje in izobraževanja primernejši položaj, hkrati pa 
bi omogočal ustrezen vpliv republike kot družbenopolitične skupnosti na usmer- 
janje vsebinskega razvoja vzgoje in izobraževanja in na načela za oblikovanje 
vzgojno-izobraževalnih programov. Zakon o izobraževalnih skupnostih, skupaj 
z zakoni o predšolski vzgoji, osnovni šoli in usmerjenem izobraževanju, tvori 
celovito zasnovo celotne normativne ureditve vzgoje in izobraževanja, zasnovo 
na enotnih načelih samoupravne preobrazbe vzgoje in izobraževanja. Pred- 
lagatelj meni, da se s tako ureditvijo omogoča neposreden vpliv samoupravno 
organiziranih uporabnikov na vsa področja vzgoje in izobraževanja, hkrati 
pa nudi tudi zadostne možnosti za zavarovanje najširših interesov socialistične 
samoupravne družbe, upoštevajoč pri tem uveljavljanje posebnih potreb kul- 
turnega razvoja slovenskega naroda in uresničevanje ustavnih pravic vsakega 
posameznika, da si pod enakimi pogoji pridobiva znanje in izobrazbo. 
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Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala, tovarišica Pol- 
janšek! 

Osnutek zakona so obravnavali tudi: Izvršni odbor Skupščine Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, Odbor izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za dohodkovne odnose, Odbor za razvoj vzgoje in izobraževanja, Od- 
bor za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve ter Odbor za samoupravna raz- 
merja. 

Prosim tovariša Deberška, predsednika Izvršnega odbora Skupščine Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije, da nas seznani s stališči Izvršnega odbora. 

Jože Deberšek: Tovarišice in tovariši! 
Izvršni odbor nima bistvenih pripomb k osnutku zakona in predlaga Skup- 

ščini Izobraževalne skupnosti Slovenije, da ga sprejme. Pri pripravi predloga 
zakona naj predlagatelj upošteva stališča in pripombe, ki bodo dane na tej 
seji. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Prosim 
predstavnico Odbora izvajalcev za dohodkovne odnose in Odbora za razvoj 
vzgoje in izobraževanja tovarišico Francko Turk, da nam posreduje stališča in 
pripombe obeh odborov! 

Francka Turk: Odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije sta obravnavala osnutek zakona na 6. skupni seji dne 8. junija 1979 in se 
z osnutkom načeloma strinjata. K posameznim členom pa sta imela naslednje 
pripombe: 

Zadnja alinea 15. člena naj se črta, ker to določbo že ureja zakon o svo- 
bodni menjavi dela. 

Določbe 31. a člena ne kaže opustiti, za kar sta odbora našla več razlogov. 
V 50. členu naj bi bilo zajeto tudi izobraževanje otrok Romov, kajti do- 

sedanja dikcija omenja le pripadnike madžarske in italijanske narodnosti. 
57. člen kaže dopolniti z določbo, da Zavod SR Slovenije za šolstvo oprav- 

lja strokovno in administrativno dek> za Strokovni svet za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Prosim, da 
nam tovarišica Ana Godnik posreduje še stališča Odbora Skupščine Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije za samoupravna razmerja! 

Ana Godnik: Zaradi zadržanosti predsednice odbora za samoupravna 
razmerja, dovolite, da vam preberem pripombe članov Odbora k osnutku za- 
kona o izobraževalnih skupnostih. 

V 2. členu v prvi vrsti »delavci in delovni ljudje« ni ustrezna formulacija, 
ker delavci so delovni ljudje in nasprotno. Predlagatelj naj se opredeli za en 
izraz. 

3. člen: V izobraževalnih skupnostih uporabniki in izvajalci usklajujejo 
interese. Zato ni mogoče govoriti o združevanju, ampak o povezovanju upo- 
rabnikov in izvajalcev. 

6. člen: V tem členu je navedeno, da na podlagi ugotovljenih osebnih in 
drugih potreb uporabnikov ter splošnih družbenih potreb po vzgoji in izobraže- 
vanju uporabniki in izvajalci skupno planirajo razvoj izobraževanja. 
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V 21. členu osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju je v drugem od- 
stavku navedeno: »Planiranje usmerjenega izobraževanja obsega planiranje 
potreb po znanju in potreb po delavcih, planiranje dejavnosti in razvoja us- 
merjenega izobraževanja ter oblikovanje in določanje vzgojno-izobraževalnih 
storitev« Odbor meni, da planiranja izobraževanja ne moremo odtrgati od pla- 
niranja kadrov, saj je izobraževanje sestavni del kadrovske politike in de- 
javnosti. Potrebno se je izogibati prizadevanjem po avtomatizaciji področja 
izobraževanja, ki so, posebej v krogih prosvetnih delavcev, še močno pri- 
sotne. Razvoj nas pelje v integracijo proizvodne in prosvetne sfere in na- 
sprotno. 

11. člen: Predmet svobodne menjave dela na področju vzgoje in izobraže- 
vanja ne more biti program storitev, pač pa opravljeno delo, lahko tudi oprav- 
ljene storitve. 

12. člen: Besedilo tega člena ni dovolj jasno in dopušča različne inter- 
pretacije. Menimo, da bi v 1 alineo tega člena morali vključiti naslednje be- 
sedilo: »-Uporabniki in izvajalci določajo vsebino, obseg in zahtevnost vzgojno- 
izobraževalnih programov na podlagi tekočih in razvojnih del in nalog, po- 
trebnih za uresničevanje dejavnosti uporabnikov.« (Glej 5. člen osnutka za- 
kona o usmerjenem izobraževanju). 

31. a člen: Ni potrebe, da se to določi z zakonom. Ce pa je to že zapisano v 
zakonu, bi »smotrnost organizacije posebnih izobraževalnih skupnosti« morali 
natančneje opredeliti. 

34. člen: Ta člen podrobno navaja dejavnost uporabnikov in izvajalcev 
v posebni izobraževalni skupnosti. Odbor meni, da je našteta dejavnost pre- 
ozka ter neupravičeno utesnjuje področje dela izobraževalne skupnosti. Odbor 
predlaga, da se besedilo tega člena dopolni z naslednjimi dopolnitvami, in 
sicer: 

— oblikujejo in sprejemajo politiko vzgoje in izobraževanja za svoje pod- 
ročje skladno s splošno politiko izobraževanja SR Slovenije; 

— skrbijo za sodelovanje z drugimi družbenimi dejavniki za uresničevanje 
socialističnih vzgojno-izobraževalnih smotrov; 

— sprejemajo plan izobraževalne skupnosti ter spremljajo njegovo ures- 
ničevanje; 

— usklajujejo načrte izobraževalnih potreb na določenem področju; 
— se sporazumevajo z drugimi izobraževalnimi skupnostmi o zagotavljanju 

tistega dela svojih potreb po usmerjenem izobraževanju, ki se uresničuje v 
drugih posebnih izobraževalnih skupnostih, ter o medsebojnih obveznostih 
o tem; 

— določajo vsebino, obseg in zahtevnost vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov na podlagi tekočih in razvojnih potreb; 

— sprejemajo vzgojno-izobraževalne programe ter spremljajo in ocenju- 
jejo njihovo izvajanje; 

— sodelujejo pri poklicnem usmerjanju; 
— na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb določajo obseg in struk- 

turo vpisa v razne izobraževalne oblike, stopnje in smeri; 
— razvijajo in krepijo družbenoekonomske odnose na področju vzgoje in 

izobraževanja; 
— sodelujejo pri ugotavljanju kadrovskih potreb združenega dela; 
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— usklajujejo predloge programov storitev oziroma posameznih vzgojno- 
izobraževalnih storitev ter druge elemente samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana; 

— usklajujejo predloge meril za Vrednotenje programov storitev oziroma 
cen posameznih vzgojno-izobraževalnih storitev; 

— ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo programov storitev oziroma po- 
sameznih vzgojno-izobraževalnih storitev in sprejemajo ukrepe za zagotavljanje 
teh sredstev; 

— združujejo sredstva za izvedbo skupnih programov storitev; 
—■ zagotavljajo sredstva za skupne naloge, ki jih v skladu s samoupravnim 

sporazumom in z zakonom uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slovenije: 
— se sporazumevajo o mreži šol ter o ustanavljanju in prenehanju dela 

vzgojno-izobraževalnih organizacij ter o posodabljanju in izpopolnjevanju 
vzgojno-izobraževalnih programov; 

— odločajo o dolgoročnem in srednjeročnem razvoju vzgoje in izobraže- 
vanja na svojem področju; 

— pospešujejo raziskovalno in pospeševalno delo za potrebe vzgoje in 
izobraževanja ter posodabljanja vzgojno-izobraževalnih procesov na svojem 
področju; 

— odločajo o drugih zadevah, določenih z zakonom in s samoupravnimi 
splošnimi akti posebne izobraževalne skupnosti. 

45. člen: Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije ne pripravlja pred- 
loga samoupravnega sporazuma o temeljih plana, pač pa določi predlog samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana. 

57. člen: Opredelitev strokovnega sveta ni jasna. Medtem ko je strokovni 
svet pri posebni izobraževalni skupnosti obvezno posvetovalno telo, Strokovni 
svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije tudi predpisuje programe in do- 
loča načela skupščinam izobraževalnih skupnosti in drugim samoupravnim 
organom. To pa bi moralo biti prepuščeno skupščinam izobraževalnih skup- 
nosti. Kajti strokovnjaki v naši družbeni ureditvi lahko le svetujejo ali dajejo 
mnenja. 

59. člen: Predlagamo, da rok za uskladitev organizacije, samoupravnih 
sporazumov in drugih splošnih aktov z določbami novega zakona ne sme biti 
krajši od enega leta od njegove uveljavitve. 

Priprave za oblikovanje novih samoupravnih sporazumov in drugih sploš- 
nih aktov ter sam postopek sprejemanja so, sodeč po dosedanjih izkušnjah, 
precej dolge. Ne bi bilo primerno, da bi se zaradi prekratkega roka sprejemali 
nedodelani oziroma pomanjkljivi samoupravni akti. Opozarjamo tudi na to, da 
se v istem času pripravljajo tudi gradiva za izdelavo srednjeročnih planov in 
vzgojno-izobraževalni programi za novo usmerjeno izobraževanje. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa! Prosim, da 
nam tovariš Milan Kalan posreduje še pripombe Odbora za volitve, imenovanja 
in kadrovske zadeve Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

t * 
Milan Kalan: Tovarišice in tovariši! Odbor za volitve, imenovanja in 

kadrovske zadeve Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije je na svoji 
zadnji seji obravnaval osnutek tega zakona. Člani Odbora sicer niso imeli na- 
čelnih pripomb ter so pozdravili pobudo, da se odnosi v izobraževalnih skup- 
nostih uredijo z zakonom. Imeli pa so nekaj konkretnih pripomb k posa- 
meznim členom. Dovolite mi, da jih preberem: 
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2. člen, prva vrsta: »delavci in delovni ljudje« ni ustrezna formulacija, 
kajti delavci so delovni ljudje in nasprotno. Predlagatelj naj se opredeli za en 
izraz. 

3. člen: V izobraževalnih skupnostih uporabniki in izvajalci usklajujejo 
interese. Zato ni mogoče govoriti o združevanju ampak o povezovanju upo- 
rabnikov in izvajalcev. 

Med izvajalce uvršča osnutek tudi delovne ljudi in občane v družbenih 
organizacijah in društvih, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo. Iz tega 
sledi, da so določene družbene organizacije in društva v odnosih svobodne 
menjave dela izenačeni z delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. 
Ce je svobodna menjava dela dohodkovni odnos in za izvajalce zakonita pod- 
laga za pridobivanje dohodka, bi ob takšni opredelitvi te družbene organizacije 
in društva pridobivali v svobodni menjavi dela dohodek. To pa bi bil absurd, 
saj njihova dejavnost temelji na amaterizmu ne pa na pridobivanju dohodka, 
kot je to primer pri temeljnih organizacijah združenega dela. 

11. člen: Predmet svobodne menjave dela na področju vzgoje in izobraže- 
vanja ne more biti program storitev, pač pa opravljeno delo, lahko tudi sto- 
ritve. 

31. a člen: Ni potrebe, da se to določi z zakonom. Če pa je to že zapisano v 
zakonu, bi »smotrnost organizacije posebne izobraževalne skupnosti« morali 
natančneje opredeliti. 

42. člen, peti odstavek: Delegate v Zbor uporabnikov Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije ne delegirajo samo zbori uporabnikov občinskih izobraževal- 
nih skupnosti, pač pa tudi zbori uporabnikov posebnih izobraževalnih skup- 
nosti. V Zbor izvajalcev pa delegirajo delegate zbori izvajalcev občinskih izo- 
braževalnih skupnosti in posebnih izobraževalnih skupnosti. 

45. člen: Skupščina Izobraževalne skupnosti ne pripravlja predloga samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana, pač pa določi predlog samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana. 

57. člen: Opredelitev strokovnega sveta ni jasna. Medtem, ko je strokovni 
svet pri posebnih izobraževalnih skupnostih obvezno posvetovalno telo, stro- 
kovni Svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije tudi predpisuje programe 
in določa načela skupščinam izobraževalnih skupnosti in drugim samouprav- 
nim organom. To pa bi moralo biti prepuščeno skupščinam izobraževalnih 
skupnosti. Kajti strokovnjaki v naši družbeni ureditvi lahko le svetujejo ali 
dajejo mnenja. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa. Menim, da 
smo slišali dovolj uvodnih besed in poročil. Pričenjam razpravo. Kdo želi raz- 
pravljati? Besedo ima Miran Hasl, delegat Občinske izobraževalne skupnosti 
Koper! 

Miran Hasl: V Občinski izobraževalni skupnosti smo obravnavali 
osnutek zakona in ugotovili, da vsebuje nekatere nejasnosti. Sprejeli pa smo 
tudi nekaj konkretnih pripomb in stališč. 

V tretjem poglavju in kasneje v 40. členu so navedene možnosti ustano- 
vitve izobraževalnih skupnosti. Zanima nas, če je z regionalno skupnostjo miš- 
ljena tudi skupnost, ki smo jo doslej imenovali obalna. 

V 46. členu je navedeno, da skupščina odloča na zasedanjih svojih zborov. 
41 
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Zanima nas, če bodo tudi v prihodnje izvoljeni izvršni odbori. V istem 
členu je omenjen tudi statut. Iz besedila ni razvidno, če se bodo lahko določene 
zadeve urejale tudi z drugimi samoupravnimi akti — na primer poslovniki. 

59. člen: Predlagamo še, da se rok za usklajevanje organizacije izobraže- 
valnih skupnosti in samoupravnih aktov z zakonom podaljša s šestih mesecev 
na eno leto. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Besedo ima 
Janez Gašperšič, delegat Posebne izobraževalne skupnosti za gospodarstvo! 

Janez Gašperšič: V naši skupščini smo razpravljali o osnutku 
zakona in koncept v celoti podprli. Imamo pa nekaj pripomb, ki vam jih bom 
sedaj prebral. 

V 8. členu je navedeno, da na podlagi ugotovljenih osebnih in drugih 
potreb uporabnikov in splošnih potreb po vzgoji in izobraževanju uporabniki 
in izvajalci skupno planirajo razvoj izobraževanja. Opozarjamo na 21. člen 
osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju, ki navaja v drugem odstavku, da 
planiranje usmerjenega izobraževanja obsega planiranje potreb po znanju in 
potreb po delavcih — posebno poudarjam »potreb po delavcih«, planiranje de- 
javnosti in razvoja usmerjenega izobraževanja ter določanje vzgojno-izobra- 
ževalnih storitev. Menimo, da planiranja izobraževanja ne moremo odtrgati 
od planiranja kadrov, saj je izobraževanje sestavni del kadrovske politike in 
dejavnosti. Potrebno se je izogibati težnjam po avtomatizaciji področja izo- 
braževanja, ki so v krogih prosvetnih delavcev še močno prisotne. Razvoj nas 
pelje v integracijo proizvodne in prosvetne sfere in nasprotno. 

11. člen: Svobodna menjava dela izhaja iz opravljene storitve dela. Meni- 
mo, da je potrebno dodati besedo »opravljene storitve«. 

12. člen: Besedilo tega člena ni dovolj jasno in dopušča različne razlage. 
Menimo, da bi v 1. alineo tega člena morali vključiti naslednje besedilo: »Upo- 
rabniki in izvajalci določajo vsebino, obseg in zahtevnost vzgojno-izobraže- 
valnih programov na podlagi ugotovljenih tekočih razvojnih potreb, potrebnih 
za uresničevanje dejavnosti uporabnikov«. V zvezi s tem tudi opozarjamo na 
5. člen osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju. 

V 31. a členu je podana varianta. Mnenja smo, da besedilo v varianti ni 
sprejemljivo, ker ureja izjeme. Izjeme je možno obravnavati v prejšnjih dO'- 
ločbah zakona. 

34. člen: Ta člen navaja podrobno dejavnost uporabnikov in izvajalcev v 
posebni izobraževalni skupnosti. Odbor meni, da je našteta dejavnost preozko 
formulirana ter neupravičeno utesnjuje področje dela izobraževalne skupnosti. 
Odbor predlaga, da se z naslednjimi dopolnitvami glasi besedilo tega člena 
takole: 

— oblikujejo in sprejemajo politiko vzgoje in izobraževanja za svoje pod- 
ročje skupno s splošno politiko izobraževanja SR Slovenije; 

— skrbijo v sodelovanju z drugimi družbenimi dejavniki za uresničevanje 
socialističnih vžgojno-izobraževalnih smotrov; 

— sprejemajo plan izobraževalne skupnosti ter spremljajo njegovo ures- 
ničevanj e; 

— usklajujejo načrte izobraževalnih potreb na določenem področju; 
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— se sporazumevajo z drugimi izobraževalnimi skupnostmi o zagotav- 
ljanju tistega dela svojih potreb po usmerjenem izobraževanju, ki se uresničuje 
v drugih posebnih izobraževalnih skupnostih, ter o medsebojnih obveznostih; 

— določajo vsebino, obseg in zahtevnost vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov na podlagi tekočih in razvojnih potreb; 

— sprejemajo vzgojno-izobraževalne programe ter spremljajo in ocenju- 
jejo njihovo izvajanje; 

— sodelujejo pri poklicnem usmerjanju; 
— na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb določajo obseg in strukturo 

vpisa v razne izobraževalne oblike, stopnje in smeri; 
— razvijajo in krepijo družbenoekonomske odnose na področju vzgoje in 

izobraževanja; 
— sodelujejo pri ugotavljanju kadrovskih potreb združenega dela; 
— usklajujejo predloge programov storitev oziroma posameznih vzgojno- 

izobraževalnih storitev ter druge elemente samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana; 

— usklajujejo predloge meril za vrednotenje programov storitev oziroma 
cen posameznih vzgojno-izobraževalnih storitev; 

— ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo programov storitev oziroma cen 
posameznih vzgojno-izobraževalnih storitev in sprejemajo ukrepe za zagotav- 
ljanje teh sredstev; 

— združujejo sredstva za izvedbo skupnih programov storitev; 
— zagotavljajo sredstva za skupne naloge, ki jih v skladu s samoupravnim 

sporazumom in z zakonom uresničujejo v Izobraževalni skupnosti Slovenije; 
— se sporazumevajo o mreži šol ter o ustanavljanju in prenehanju del 

vzgojno-izobraževalnih organizacij ter o posodabljanju in izpopolnjevanju 
vzgojno-izobraževalnih programov; 

— odločajo o dolgoročnem in srednjeročnem razvoju in izobraževanju na 
svojem področju; 

— pospešujejo raziskovalno in pospeševalno delo za potrebe vzgoje in 
izobraževanja ter za posodabljanje vzgojno-izobraževalnih procesov na svojem 
področju; 

— odločajo o drugih zadevah, določenih z zakonom in s samoupravnimi 
splošnimi akti posebne izobraževalne skupnosti. 

59. člen: Predlagamo, da rok za uskladitev organizacije, samoupravnih 
sporazumov in drugih splošnih aktov z določbami zakona ne sme biti krajši od 
enega leta od njegove uveljavitve. Priprave za oblikovanje novih samoupravnih 
sporazumov in drugih splošnih aktov ter sam postopek sprejemanja bodo, 
sodeč po dosedanjih izkušnjah, zelo dolge. Ne bi bilo primerno, da bi se zaradi 
prekratkega roka sprejemali nedodelani oziroma pomanjkljivi samoupravni 
akti. Opozarjamo tudi na to, da se v istem času pripravljajo gradiva za izdelavo 
srednjeročnih načrtov in vzgojno-izobraževalni programi za novo usmerjeno 
izobraževanje. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Besedo ima 
tovarišica Marjeta Globokar, delegatka Posebne izobraževalne skupnosti za 
kemijo, farmacijo, gumarstvo in nekovine! 
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Marjeta Globokar: Izvršni odbor in delegacija naše izobraževalne 
skupnosti sta razpravljala o osnutku zakona o izobraževalnih skupnostih in 
dajeta naslednje pripombe: 

57. člen: V zadnjem odstavku je navedeno, da Zavod SR Slovenije za 
šolstvo opravlja strokovno delo pri pripravi predlogov vzgojno-izobraževalnih 
programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in programov usposab- 
ljanja. Izvršni odbor in delegacija pa menita, da Zavod SR Slovenije za šolstvo 
ne more opravljati strokovnih del za predloge vseh različnih vrst programov, 
pač pa to delo le organizira ob pomoči uporabnikov in izvajalcev. Zaradi boljše 
povezave programov vseh stopenj strokovnega izobraževanja pa bi bilo nujno, 
da lahko Zavod SR Slovenije za šolstvo ob pomoči vseh ustreznih institucij 
organizira delo pri pripravi predlogov vzgojno-izobraževalnih programov vseh 
stopenj programov izobraževanja in usposabljanja. 

58. člen: V drugem odstavku je navedeno, da se s statutom posebne izo - 
braževalne skupnosti lahko določi, da vzgojno-izobraževalni program za pri- 
dobitev višje oziroma visoke strokovne izobrazbe sprejme skupščina posebne 
izobraževalne skupnosti. Izvršni odbor in delegacija opozarjata, da bi to po- 
menilo neenotnost pri sprejemanju programov teh stopenj. Zato predlagata, 
da se beseda »lahko« izpusti. Hkrati bi opozorili tudi na sočasnost oblikovanja 
predloga zakona o izobraževalnih skupnostih in zakona o usmerjenem izo- 
braževanju. Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju v 39. členu namreč 
navaja, da vzgojno-izobraževalne programe za pridobitev strokovne izobrazbe, 
torej vseh stopenj, sprejmejo uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni 
skupnosti, če z istim zakonom ni drugače določeno. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa! Besedo ima 
tovariš Jože Breznik, delegat Posebne izobraževalne skupnosti za kovinsko- 
predelovalno industrijo! 

Jože Breznik: Dovolite, da vam posredujem stališča k osnutku za- 
kona o izobraževalnih skupnostih. Sam osnutek sicer podpiramo, imamo pa 
nekaj konkretnih pripomb. 

Glede 31. a člena smo mnenja, naj sicer ostane, vendar z omejitvami, ki 
so bile danes že izrečene in jih zato ne bom ponavljal. 

Nekaj pripomb imamo tudi glede strokovnih svetov in predvsem k zadnjem 
odstavku 55. člena, s katerim Posebna izobraževalna skupnost kovinske pre- 
delovalne industrije ne soglaša, ker meni, da za strokovna dela ne bi bil zadol- 
žen le Zavod SR Slovenije za šolstvo, ampak bi bile pri tem udeležene tudi dru- 
ge institucije, kot so Pedagoški inštitut in pa Center za razvoj univerze. Me- 
nimo, namreč, da je ta zavod opravil že veliko dela, vendar je bilo tudi veliko 
dela opravljenega zaman, ker ni bilo prave koordinacije med temi institu- 
cijami. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa! Besedo ima 
tovarišica Sonja Furlan, delegatka Posebne izobraževalne skupnosti za tekstil- 
no stroko! 

Sonja Furlan: Skupščina Izvršnega odbora Posebne izobraževalne 
skupnosti za tekstilno stroko je obravnavala osnutek zakona in je imela k 
njemu nekatere pripombe: 
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Glede zadnjega odstavka 6. člena meni, da je ta člen preslabo formuliran 
in nejasen. V drugem odstavku 14. člena naj se konkretno določi, v katerih 
primerih starši učehcev oziroma občani, ki se izobražujejo, prispevajo za vzgoj- 
no-izobraževalne storitve iz svojih sredstev. V osnutek bi bilo treba vključiti 
tudi vprašanje študija ob delu. Po dosedanji praksi namreč ta študij financirajo 
udeleženci sami oziroma organizacije združenega dela, pri katerih so v de- 
lovnem razmerju. 

31. člen: Menimo, da bi bilo treba opredeliti tudi status delavskih univerz 
oziroma možnosti njihovega vključevanja v izobraževalno skupnost. V četrtem 
odstavku 42. člena, ki določa, da delegate izvajalcev delegirajo sveti vzgojno- 
izobraževalnih organizacij oziroma njihove delegacije, menimo, da sveti ne 
morejo delegirati delegatov, ker niso delegatsko telo, ampak so za to pristojne 
le delegacije vzgojno-izobraževalnih organizacij. 

V šestem odstavku 42. člena manjka določba, da delegate v Zbor uporab- 
nikov in Zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije delegirajo tudi 
ustrezni zbori posebnih izobraževalnih skupnosti in predlagamo, da se to do- 
polni. 

V drugem odstavku 58. člena je navedeno, da posebne izobraževalne skup- 
nosti s statutom lahko določijo, da vzgojno-izobraževalni program za prido- 
bitev višje ali visoke strokovne izobrazbe sprejme skupščina posebne izobra- 
ževalne skupnosti. Predlagamo, da se beseda »lahko« izpusti. Torej, skupščine 
posebnih izobraževalnih skupnosti obvezno sprejemajo vzgojno-izobraževalne 
programe za pridobitev višje ali visoke strokovne izobrazbe. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala! Besedo ima Ba- 
rica Marentič-Požarnik, delegatka Občinske izobraževalne skupnosti Ljubljana- 
Center! 

Barica Marentič-Požarnik: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, 
da vam povem stališča, ki smo jih sprejeli v razpravi k osnutku zakona o izo- 
braževalnih skupnostih. 

Glede sprejemanja programov za višje in visoko šolstvo smo ugotovili, da 
je to še vedno odprto vprašanje. V tej fazi je težko predlagati, kako naj bi bilo 
urejeno to v prihodnje. Ker pa je sprejemanje programov družbeno zelo po- 
membno, se dejansko postavi vprašanje, ali naj bo to pristojnost le posebne 
izobraževalne skupnosti ali tudi strokovnega sveta. 

Glede na to, da je bilo danes izrečenih že dosti pripomb v zvezi s strokov- 
nim svetom, o tem ne bom razpravljala, morda le o tem, naj bi se status stro- 
kovnega sveta bolj preciziral in da bi bila ena izmed njegovih nalog tudi pod- 
ročje izobraževanja oziroma usposabljanja pedagoških delavcev. 

Namestnik predsednika (Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Zeli še 
kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ni več razpravljalcev, zaključujem razpravo in 
predlagam, da skupščina s skupnim glasovanjem obeh zborov sprejme na- 
slednji sklep: 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejema osnutek zakona o 
izobraževalnih skupnostih s pripombami in predlogi iz današnje razprave, ki 
jih bomo posredovali predlagatelju zakona, da jih upošteva pri pripravi do- 
končnega predloga zakona. 
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Ima kdo k tako oblikovanemu predlogu sklepa kakšno pripombo ali vpra- 
šanje? (Nihče.) Ce nihče, dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za 
ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je Skupščina predlagani sklep sprejela z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Predlagam, da pred razpravo o osnutku zakona poslušamo uvodno obraz- 
ložitev tovariša Petra Winklerja. 

Peter W i n k 1 e r : V dosedanjih razpravah o preobrazbi vzgoje in izo- 
braževanja je bila izpostavljena ugotovitev, da ne gre za klasično reformo, 
ampak za proces družbene preobrazbe, v katerem seveda ni mogoče reformi- 
rati samo posameznih delov vzgojno-izobraževalnega sistema. Zato vključujemo 
v proces sistema tudi vzgojo in varstvo predšolskih otrok kot nepogrešljivo 
sestavino enotnega sistema izobraževanja v naši republiki. 

Na teh spoznanjih, ki so bila poudarjena tudi v razpravah o predlogu za 
izdajo zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, temelji tudi osnutek tega 
zakona. V skladu s spoznanji o pomenu družbeno organizirane predšolske vzgo- 
je in v skladu s programsko usmeritvijo Zveze skupnosti otroškega varstva 
Slovenije, ki je izražena v programu razvoja otroškega varstva za obdobje od 
1976. do 1980. leta, postavlja osnutek zakona kot temeljno nalogo te dejavnosti 
zagotavljanje družbeno organizirane predšolske vzgoje za vsakega otroka. Pri 
tem enakovredno obravnava različne oblike vzgojno-varstvenega dela, ki jih 
bomo razvijali v skladu z materialnimi možnostmi naše družbe in interesi in 
potrebami delovnih ljudi in občanov. Taka usmeritev postavlja pred vzgojno- 
varstvene ustanove nalogo, da hitreje prerastejo iz pogosto še preveč zaprtih 
institucij za dnevno varstvo predšolskih otrok v odprte centre za vzgojo pred- 
šolskih otrok v krajevnih skupnostih in se v povezavi z družbenimi organi- 
zacijami, društvi in drugimi nosilci organizirane skrbi za otroka postopoma 
izoblikujejo v središča za družbeno organizirano predšolsko vzgojo. 

Zato osnutek zakona posveča posebno pozornost načrtovanju dela v vzgoj- 
no-varstvenih organizacijah. Pri tem zagotavlja uporabnikom in staršem v 
svetu vzgojno-varstvenih organizacij in skupnostih otroškega varstva nepo- 
sreden vpliv na oblikovanje in organizacijo dela v vzgojno-varstvenih orga- 
nizacijah. Organizacija dela v vzgojno-varstvenih organizacijah mora izha- 
jati iz temeljnih družbenih vzgojno-izobraževalnih smotrov, zajetih v vzgojnih 
programih, ki jih sprejme Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje Socialistič- 
ne republike Slovenije, ter interesov in potreb delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnosti. S tem dobiva vzgojno-varstvena organizacija širše mož- 
nosti, da v okviru enotnega koncepta predšolske vzgoje razvija zlasti tiste 
specifične oblike vzgojno-varstvenega dela, ki so izraz potreb delovnih ljudi, 
pa tudi izraz materialnih in kadrovskih možnosti, s katerimi razpolaga. 

Med oblikami družbeno organizirane predšolske vzgoje ima posebno mesto 
organizirana priprava otrok na vstop v osnovno šolo, ki je že doslej v obliki 
male šole zajela skoraj vse predšolske otroke in prispevala k izravnavanju raz- 
vojnih razlik med otroki pred vstopom v osnovno šolo. Organizirana priprava 
otrok na vstop v osnovno šolo je s tem zakonom in zakonom o osnovni šoli 
urejena kot obvezna sestavina predšolske vzgoje, ki postaja brezplačna in je 
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del zagotovljenega programa, ki ga uporabniki in izvajalci v skupnostih otroš- 
kega varstva solidarno zagotavljajo vsem otrokom v SR Sloveniji. Osnutek 
zakona predstavlja okvir za samoupravno organiziranje in vzgojo predšolskih 
otrok ter povezuje vzgojno-varstveno dejavnost v enoten vzgojno-izobraževalni 
sistem, ustvarja podlago za programsko povezanost z osnovno šolo in s tem 
kontinuiran proces vzgoje in izobraževanja in družbene skrbi za otroka. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovariš 
Winkler! 

Osnutek zakona so obravnavali tudi Izvršni odbor Skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije in njeni odbori, zato prosim predstavnike, da nam posre- 
dujejo stališča. Besedo ima tovarišica Pepca Jež, podpredsednica Izvršnega od- 
bora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije! 

Pepca Jež: Izvršni odbor je na svoji 17. seji dne 13. junija 1979. leta 
obravnaval tudi osnutek tega zakona. Imel je sicer nekaj pripomb, ki vam jih 
bom povedala v nadaljevanju, vendar Izvršni odbor kljub temu meni, da lahko 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije osnutek sprejme, predlagatelj 
zakona pa naj pri pripravi predloga zakona upošteva tudi pripombe, dane na 
tej seji. 

Pripombe k posameznim členom pa so naslednje: 
29. člen: V delovni načrt naj se vključi organizirano usposabljanje za 

samoupravljalsko funkcijo in se šteje v delovno obveznost vzgojitelja, kot to 
že predvideva osnutek zakona o osnovni šoli za učitelja. 

40. člen: Varianta naj se vključi v temeljno besedilo tega člena. 
73. člen. Obe varianti sta sprejemljivi. 
75. člen: Ravnatelj kot pedagoški vodja naj bi opravljal tudi neposredno 

vzgojno-varstveno delo z otroki. 
77. člen: Izvršni odbor meni, da relekcija za vodenje delovnih enot ni 

smotrna. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovarišica 
Jež. Prosim, da nam predsednik Odbora za volitve, imenovanja in kadrovske 
zadeve Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, tovariš Milan Kalan po- 
sreduje stališča Odbora! 

Milan Kalan: K osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok so člani Odbora sprejeli naslednja stališča: 

3. člen: Po osnutku zakona obsegata vzgoja in varstvo predšolskih otrok 
vzgojno delo, ki je namenjeno vsem predšolskim otrokom v krajevni skupnosti, 
ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki so vključeni v dnevno varstvo. Iz 
take formulacije ni razvidno, kateri so ti otroci, ki so vključeni v dnevno 
varstvo. 

Ce so s tem mišljeni otroci, ki so v vzgojno-varstveni organiziciji v eni 
krajevni skupnosti, stanujejo pa v drugi, bi predlagatelj zakona to moral na- 
pisati, sicer lahko pride do različnih razlag. 

4. člen: Prva vrsta se naj pravilno glasi: »Vzgoja in varstvo predšolskih 
otrok temeljita ...« 
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9. člen: Formulacija v prvi vrsti »delavci in delovni ljudje« ni ustrezna, 
kajti delavci so delovni ljudje in nasprotno. Predlagatelj naj se opredeli za en 
izraz. 

V tem členu so našteti uporabniki, pri tem pa so starši obravnavani ločeno, 
kakor da oni ne bi bili uporabniki. Če je hotel predlagatelj poudariti vlogo 
staršev v vzgojno-izobraževalnem delu, bi morali to napisati drugače. 

14. člen: Predlagatelj ni upošteval drugih manjšin, ki žive v SR Sloveniji, 
na primer Romov. 

19. člen: Predmet svobodne menjave dela ne more biti program storitev, 
pač pa opravljeno delo ali opravljene storitve. 

40. člen: Varianta se sprejme. 
42. člen: Glede na odgovornost dela z mladino je najnižja dovoljena sta- 

rost varuha prenizka. Kazalo bi natančneje opredeliti delo varuha in črtati 
tretji in četrti odstavek tega člena. 

43. člen: V zadnji vrstici naj se beseda »drugih« črta. 
48. člen: Za zagotovitev kvalitetnega mentorstva ni dovolj, da je določen 

za mentorja »izkušen delavec«. Mentor bi moral biti delavec vzgojno-varstvene 
organizacije, ki ima najmanj tako stopnjo izobrazbe kot pripravnik in seveda 
ustrezne delovne izkušnje. 

49. člen: Ta člen ne sodi v zakon, pač pa v samoupravne akte. Sicer pa je 
tako ali tako dolžnost vseh delavcev, da se izobražujejo in izpopolnjujejo. De- 
lavci s področja vzgoje in izobraževanja pri tem niso izjema. 

54. člen je v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih in ni v skladu 
z 81., 82. in 83. členom tega osnutka. 

55. člen: V skladu s 328. členom zakona o združenem delu se temeljne 
organizacije združenega dela organizirajo in ne oblikujejo. 

59. člen: Pogoje glede ustanavljanja vzgojno-varstvene organizacije bi 
kazalo drugače in bolj precizno opredeliti, na primer kdo ugotovi potrebe po 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

• V poglavju o samoupravljanju ni naveden delavski svet in njegove pristoj- 
nosti, čeprav je dolžnost organiziranja določena v 490. členu zakona o združe- 
nem delu. 

70. člen naj se glasi: »Individualni poslovodni organ ali predsednik ko- 
legijskega poslovodnega organa je pedagoški vodja vzgojno-varstvene organi- 
zacije.« 

71. člen je v nasprotju S 509. členom zakona o združenem delu. 
74. člen: Dodati je treba še besedilo, da ravnatelj predstavlja in zastopa 

organizacijo združenega dela. 
80. člen: V poglavju o nadzoru nad delom vzgojno-varstvene organizacije 

je sicer navedeno, kdo opravlja nadzor. Nikjer pa ni omenjena samoupravna 
delavska kontrola, ki jo morajo v skladu s 556. in 557. členom zakona o zdru- 
ženem delu oblikovati delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. 

82., člen je treba uskladiti s tretjim in četrtim odstavkom 42. člena. (Pri- 
pomba odpade, če predlagatelj sprejme pripombo k 42. členu.) 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa, tovariš 
Kalan! 

Prosim, da da svoje poročilo tovarišica Francka Turk, predstavnica Odbora 
za dohodkovne odnose in Odbora za razvoj vzgoje in izobraževanja Zbora iz- 
vajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije! 
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Francka Turk: Odbora sta obravnavala osnutek zakona in imela na- 
slednji pripombi: 

V 40. členu naj se glede strokovne izobrazbe vzgojitelja dopusti možnost 
višje strokovne izobrazbe vzgojiteljske smeri. 

V 6. členu je izraz »vrtec« nesprejemljiv. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovarišica 
Turk! 

Prosim, da nam tovarišica Ana Godnik prebere še pripombe Odbora za 
samoupravna razmerja! 

Ana Godnik: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da vam preberem pri- 
pombe Odbora za samoupravna razmerja, ki so bile sprejete na zadnji seji 
Odbora: 

3. člen: Po osnutku zakona obsegata vzgoja in varstvo predšolskih otrok 
vzgojno delo, ki je namenjeno vsem predšolskim otrokom v krajevni skup- 
nosti, ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki so vključeni v dnevno varstvo. 
Iz take formulacije ni razvidno, kateri so ti otroci, ki so vključeni v dnevno 
varstvo. 

Če so s tem mišljeni otroci, ki so v vzgojno-varstveni organizaciji v eni 
krajevni skupnosti, stanujejo pa v drugi, bi predlagatelj zakona to moral na- 
pisati, sicer lahko pride do različnih razlag. 

4. člen: Prva vrsta naj se pravilno glasi: »"Vzgoja in varstvo predšolskih 
otrok temeljita ...«. 

9. člen: Formulacija v prvi vrsti »delavci in delovni ljudje« ni ustrezna, 
kajti delavci so delovni ljudje in nasprotno. Predlagatelj naj se opredeli za en 
izraz. 

V tem členu so našteti uporabniki, pri tem pa so starši obravnavani ločeno, 
kakor da oni ne bi bili uporabniki. Če je hotel predlagatelj poudariti vlogo 
staršev v vzgojno-izobraževalnem delu, bi moral to napisati drugače. 

14. člen: Predlagatelj ni upošteval drugih manjšin, ki žive v SR Sloveniji, 
na primer Romov. 

19. člen: Predmet svobodne menjave dela ne more biti program storitev, 
pač pa opravljeno delo ali opravljene storitve. 

42. člen: Glede na odgovornost dela z mladino je najnižja dovoljena sta- 
rost varuha prenizka. 

Kazalo bi natančneje opredeliti delo varuha in črtati tretji in četrti od- 
stavek tega člena. 

43. člen ni jasen. Iz besedila ni razvidno, v katerih družinah in kdaj oprav- 
ljajo delavci vzgojno-varstveno delo. 

48. člen: Za zagotovitev kvalitetnega mentorstva ni dovolj, da je določen 
za mentorja »izkušen delavec«. Mentor bi moral biti delavec vzgojno-izobra- 
ževalne organizacije, ki ima najmanj tako stopnjo izobrazbe kot pripravnik in 
seveda ustrezne delovne izkušnje. 

55. člen: V skladu s 328. členom zakona o združenem delu se temeljne 
organizacije združenega dela organizirajo in ne oblikujejo. 

59. člen: Pogoje glede ustanavljanja vzgojno-var s t vene organizacije bi ka- 
zalo drugače in bolj precizno opredeliti, na primer, kdo ugotovi potrebe po 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 
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V poglavju o samoupravljanju ni naveden delavski svet in njegove pri- 
stojnosti, čeprav je dolžnost organiziranja določena v 490. členu zakona o zdru- 
ženem delu. 

70. člen naj se glasi: »Individualni poslovodni organ ali predsednik kole- 
gijskega poslovodnega organa je pedagoški vodja vzgojno-varstvene organi- 
zacije.« 

74. člen: Dodati je treba še besedilo*, da ravnatelj predstavlja in zastopa 
organizacijo združenega dela. 

80. člen: V poglavju o nadzoru nad delom vzgojno-varstvene organizacije 
je sicer navedeno, kdo opravlja nadzor. Nikjer pa ni omenjena samoupravna 
delavska kontrola, ki jo morajo v skladu s 556. in 557. členom zakona o zdru- 
ženem delu oblikovati delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. 

82. člen je treba uskladiti s tretjim in četrtim odstavkom 42. člena. (Pri- 
pomba odpade, če predlagatelj sprejme pripombe k 42. členu. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovarišica 
Godnik! Menim, da smo slišali dovolj uvodnih besed in' poročil. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Peter Mahne, delegat Ob- 
činske izobraževalne skupnosti Izola. 

Peter Mahne: Delegacija Občinske izobraževalne skupnosti Izola je 
na svoji seji obravnavala osnutek tega zakona in ga v celoti podpira. 

Glede 40. člena pa meni, da je sprejemljivejši dodatek oziroma varianta. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovariš 
Mahne! Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ni več razpravljalcev, zaklju- 
čujem razpravo in predlagam, da Skupščina s skupnim glasovanjem obeh zbo- 
rov sprejme naslednji sklep: 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejema osnutek zakona o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok s pripombami in predlogi iz današnje raz- 
prave, ki jih bomo posredovali predlagatelju zakona, da jih upošteva pri pri- 
pravi dokončnega predloga zakona. 

Ima kdo k tako imenovanemu predlogu sklepa kakšno pripombo ali vpra- 
šanje? (Nihče se ne javi.) Če nihče, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor 
je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. i(Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je Skupščina predlagani sklep sprejela z večino glasov. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
osnovni šoli. 

Predlagam, da pred razpravo o osnutku zakona poslušamo uvodno obraz- 
ložitev tovariša Petra Winklerja. 

Peter Winkler: Rešitve, ki jih prinaša osnutek zakona o osnovni 
šoli, temeljijo na stališčih, ki jih je sprejela Skupščina Socialistične republike 
Slovenije skupaj s Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije ob razpravi 
o predlogu za izdajo zakona na podlagi zahtev, izraženih v kongresnih do- 
kumentih Zveze komunistov in na stališčih in predlogih Republiškega sveta za 
vzgojo in izobraževanje. 
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Čeprav osnutek predvsem dograjuje in izpopolnjuje zasnove osnovne šole, 
kakršna je bila uveljavljena ob reformi 1958. leta in izpopolnjena v poznejših 
obdobjih, prinaša vendar številne rešitve, ki bodo vplivale na programsko in 
organizacijsko podobo prihodnje osnovne šole in jo tesneje povezale v okolje, 
kjer deluje. Osnovna šola je še vedno opredeljena kot obvezna osemletna sploš- 
na izobraževalna šola, ki po enotnem programu pripravlja učence za nadaljnje 
delo, samoupravljanje in osebno življenje, vendar osnutek zakona zagotavlja 
možnost za večji vpliv uporabnikov na načrtovanje vsebine in organizacije dela, 
tako da bo tudi dejavnost šole v večji meri kot doslej rasla kot izraz potreb 
in interesov delovnih ljudi in občanov. Zato osnutek zakona zavezuje osnovno 
šolo, da v sodelovanju z organizacijami in društvi in drugimi odgovornimi v 
krajevni skupnosti razvija in razširja organizacijo svojega dela tako, da z 
vključevanjem vedno večjega števila učencev v raznovrstne oblike vzgojno- 
izobraževalnega dela postopoma prerašča v šolo s celodnevno organizacijo dela, 
ki pomeni najuspešnejšo obliko in uresničevanje družbenih oblik in nalog os- 
novne šole. Osnutek usmerja osnovno šolo, da v dogovoru z uporabniki in 
starši bogati in razširja svoj program z različnimi oblikami interesnih dejav- 
nosti, s fakultativnimi programi, z organizacijami in društvi, ki jih ustanav- 
ljajo učenci, in z različnimi akcijami, ki jih izvaja šola v svojem okolju, hkrati 
pa povezuje osnovno šolo, da v celoti zagotovi izvajanje obveznega predmet- 
nika in učnega načrta, ki pomenita dogovorjeni standard osnovne šole, s ka- 
terim delovni ljudje in občani po načelih solidarnosti zagotavljajo pravico do 
brezplačnega izobraževanja vsakemu šoloobveznemu otroku. Za uveljavitev 
tako zasnovanega dela osnutek zakona o osnovni šoli spodbuja uveljavljanje 
novih družbenoekonomskih odnosov, ki temeljijo na svobodni menjavi dela med 
uporabniki in izvajalci, in skupaj z zakonom o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela in z osnutkom zakona o izobraževalnih skupnostih postavlja okvire 
za uveljavitev teh odnosov. Podlaga za uveljavitev načel svobodne menjave 
dela pa je izoblikovan delovni načrt osnovne šole. Zato osnutek zakona posveča 
posebno pozornost načelom za oblikovanje delovnega načrta in še posebej iz- 
postavlja nekatere naloge osnovne šole, med njimi zlasti odgovornost za usmer- 
janje učencev. Skrb za usmerjanje učencev v nadaljnje izobraževanje in delo 
je opredeljena kot ena izmed temeljnih nalog osnovne šole. Osnovna šola je 
že doslej z informiranjem učencev o poklicih in z usmerjanjem v sodelovanju 
s strokovnimi službami za zaposlovanje opravila na tem področju pomembne 
naloge. Osnutek zakona pa jo še posebej zavezuje, da s svojim obveznim pro- 
gramom, še bolj pa prek individualiziranih oblik 'vzgojno-izobraževalnega 
dela, kot so dodatni pouk, pouk fakultativnih predmetov, program interesnih 
dejavnosti in tako naprej, v največji možni meri razvija interese vsakega učen- 
ca in ga v skladu z razvojnimi potrebami okolja usmerja v nadaljnje izobra- 
ževanje in delo. Tej aktivni vlogi osnovne šole v okolju, v katerem deluje, so 
podrejene vse rešitve v osnutku zakona, ki opredeljujejo organizacijo dela, 
pravice in dolžnosti učencev, samoupravljanje osnovne šole in pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati delavci osnovne šole za opravljanje svojega dela. Zakon 
o osnovni šoli je seveda tudi okvir za oblikovanje vsebine življenja in dela 
osnovne šole. Podrobnejšo usmeritev za oblikovanje in načrtovanje vzgojno- 
izobraževalnega dela bo dal program življenja in dela osnovne šole, ki ga bo 
na podlagi zakona sprejel Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slo- 
venije, pravo vsebino pa bodo dali tej šoli seveda le delavci in učenci sku- 
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paj s starši in drugimi delavci in delovnimi ljudmi, ki živijo v okolju, v kate- 
rem šola živi in dela. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovariš 
Winkler! Ker so Izvršni odbor in drugi odbori Skupščine Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije razpravljali tudi o tem osnutku zakona, prosim, da nam pred- 
stavniki odborov posredujejo stališča in pripombe teh odborov. Besedo ima 
tovarišica Pepca Jež, podpredsednica Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije! 

Pepca Jež: Izvršni odbor je obravnaval osnutek zakona in nekaj pri- 
pomb. Dovolite, da vam jih posredujem: 

24. člen: Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se izpustijo navedbe 
članov in se konkretizira vsebina. Napiše naj se definicija zajamčenega pro- 
grama. 

25. člen, 4. alinea: Definira naj se, kaj je pričakovana kvaliteta vzgojno- 
izobraževalnih storitev. 

V zvezi s 26. členom bi se bilo treba odločiti, ali bomo imeli vzgojne pro- 
grame za šolsko ali koledarsko leto. 

Izvršni odbor predlaga, da se predlagatelj odloči za koledarsko leto. 
29. člen: Smernice za delo osnovnih šol naj bi bile izdelane in sprejete 

hkrati z zakonom o osnovni šoli. 
V 35. členu se Izvršni odbor opredeljuje za varianto. 
V 15. členu so zajete manjšine, niso pa zajeti Romi. 
V 51. členu Izvršni odbor podpira varianto, to je, da bi bilo v oddelku po 

32 učencev. Vendar pa naj predlagatelj zakona prouči do priprave predloga 
zakona, ali je možno zagotoviti dodatna sredstva, ki bi jih potrebovali za re- 
alizacijo programa po znižanem normativu v SR Sloveniji in če je možno za- 
gotoviti dovolj ustreznih kadrov. 

Za izvedbo programa po znižanem normativu so potrebna kar precejšnja 
finančna sredstva, ki bi jih dodatno zagotovili, sicer bo ponovno osiromašena 
materialna osnova osnovnega izobraževanja. 

52. člen: Izvršni odbor se odloča za varianto. 
54. člen: Ustreznejša je varianta z variantnim dodatkom. 
V členu 65 varianta ni sprejemljiva. 
67. člen: Izvršni odbor odklanja varianto v zvezi z varianto k 65. členu. 
V 69. členu naj se ne upošteva varianta. 
95. člen: Zavod SR Slovenije za šolstvo naj pripravi koncept svetovalnih 

služb v osnovni šoli, Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 
pa naj ga točno opredeli. 

106. člen: Status učitelja pripravnika je treba v zakonu dodelati iz na- 
slednjih razlogov: 

Delavec — učitelj, ki prvič sklepa delovno razmerje, je že samostojen pri 
svojem delu v razredu. Učitelja na prvem delovnem mestu ne moremo pri- 
merjati s pripravnikom v gospodarstvu ali v administraciji. Glede na to, da uči- 
telj — začetnik ne bi samostojno opravljal dela v delovni organizaciji, bi moral 
biti prej sprejet ustrezen program pripravništva učiteljev v vzgojno-izobra- 
ževalni organizaciji in hkrati ustrezen program glede nagrajevanja mentorjev. 

Status pripravnika — učitelja je torej vprašljiv. 
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115. člen: Zakon o osnovni šoli naj točno opredeli, katere delovne naloge 
so v 42-urni delovni obveznosti učitelja, kolika je v njej učiteljeva učna ob- 
veznost in koliko je drugega učno-vzgojnega dela. 

123. člen: Varianta ne pride v poštev. 
140. člen: Varianta se ne upošteva. 
142. člen: Izvršni odbor meni, da ni smotrno, da ravnatelj šole nima 

učne obveznosti. Po nekaj letih izgubi stik z učenci in učno-vzgojnim delom. 
Ob reelekciji se težko vključi v neposredno vzgojno-izobraževalno delo. Sicer 
pa je učna obveznost predvidena tudi za ravnatelja srednjih in dekane vi- 
sokih šol. 

Predlagatelj naj to pripombo upošteva in jo smiselno vnese v predlog 
zakona. 

156. člen naj predlagatelj dopolni tako, da bo razvidno, ali je učiteljem 
priznana le strokovna izobrazba ali pa so tudi oproščeni opravljanja strokov- 
nega izpita. 

V samoupravnih sporazumih o temeljih plana in drugih samoupravnih 
sporazumih naj se tudi precizirajo nekatera vprašanja materialnega značaja, 
zlasti: 

— Precizirati je treba nadomestilo za delo učitelja v času bolniškega do- 
pusta. Sola mora namreč plačati nadomestilo do enega meseca odsotnosti de- 
lavca za kar dve osebi. Delovna organizacija pa ima po finančnem programu 
zagotovljena sredstva za te delovne naloge le za enega delavca. 

— Ponovno je treba proučiti kriterije vrednotenja nagrajevanja dela pro- 
svetnih delavcev glede na to, ali delajo v celodnevni osnovni šoli, v osnovni 
šoli ali posebni osnovni šoli. Obstaja domneva, da vsaj glede izobraževalnih 
rezultatov celodnevna osnovna šola ni bolj učinkovita kot osnovna šola, med- 
tem ko so učitelji z enako delovno obveznostjo (42 ur tedensko) znatno bolj na- 
grajevani. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa. 
Prosim, da da poročilo Milan Kalan, podpredsednik Odbora za volitve, 

imenovanja in kadrovske zadeve Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Milan Kalan: Delegati so v razpravi o osnutku zakona o osnovni 
šoli sicer pozdravili novosti, ki jih prinaša zakon, ugotovili pa so tudi vrsto 
pomanjkljivosti in nerešenih vprašanj. 

Prva pripomba članov Odbora se je nanašala na sam naslov zakona. Bili 
so mnenja, dabi se moral imenovati zakon o osnovnošolskem izobraževanju 
(podobno kot zakon o usmerjenem izobraževanju), saj se z zakonom urejajo 
odnosi na področju osnovnošolskega izobraževanja, ne pa samo razmerja v 
osnovni šoli. K vsebini posameznih členov pa so imeli naslednje pripombe: 

3. člen in drugi členi: namesto »Vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli 
temelji« naj se glasi: »Vzgoja in izobraževanje temeljita«. 

22. člen: Predmet svobodne menjave dela ne more biti »program storitev«, 
pač pa opravljeno delo. Lahko tudi storitve same, nikakor pa ne program. 

27. člen: V tem členu je navedeno, da delavci osnovne šole pridobivajo 
dohodek tudi s prodajo proizvodov in storitev. Upoštevaje 22. člen tak tržni 
odnos pravzaprav ne more priti v poštev. Zato naj se zadnja alinea 27. člena 
črta oziroma napiše tako, da bo v skladu ne le z 22. členom, ampak z besedilom 
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celotnega zakona. Nikjer v osnutku zakona namreč ni opisano, kaj naj bi prav- 
zaprav »prodajali« delavci osnovne šole. 

33. člen: Tedensko število ur vzgojno-izobraževalnega dela po predmetniku 
za posamezni razred naj ne bi presegalo 27 ur. 

34. člen je potrebno spremeniti tako, da se glasi: »Učni načrti fakultativnih 
predmetov določajo obseg in vsebino vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola 
izvaja za učence, ga pa ne vsebujeta predmetnik in učni načrt osnovne šole«. 

51. člen: Pri pripravi predloga zakona naj se upošteva variantni predlog. 
52. člen: Počitnice so sicer lahko premakljive, urejene pa naj bi bile enotno 

po regijah in ne po občinah. 
54. člen: Varianta naj se črta. Upošteva pa naj se variantni dodatek. 
65. člen: Sprejme naj se variantni predlog. 
67. člen: Sprejme naj se variantni predlog. 
69. člen: Sprejme naj se varianta. 
108. člen: Za zagotovitev kvalitetnega mentorstva ni dovolj, da je za men- 

torja določen »izkušen delavec«. Mentor bi moral biti delavec šole, ki ima naj- 
manj tako stopnjo strokovne izobrazbe kot pripravnik in seveda ustrezne de- 
lovne izkušnje. 

109. člen je nepotreben in bolj sodi v samoupravne akte kot pa v zakon. 
Sicer pa je stalno izobraževanje in usposabljanje naloga vseh, ne pa le pro- 
svetnih delavcev. 

116. člen je v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih in ni v skladu s 
154., 155. in 156. členom tega osnutka. 

117. člen je nejasno formuliran. Ce je z razporeditvijo učitelja v organi- 
zaciji združenega dela zunaj sedeža osnovne šole mišljena razporeditev v drug 
kraj,- potem je ta člen v nasprotju z 46. členom zakona o delovnih razmerjih, 
ki določa, da se lahko razporedi delavca na delo iz enega v drug kraj le z nje- 
govo privolitvijo. 

123. člen: Variantni predlog ne pride v poštev. 
130. člen: Ni v skladu z 490. členom zakona o združenem delu, v katerem 

je zapisana dolžnost oblikovanja delavskega sveta v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela. Po 130. členu osnutka zakona pa delavci take dolžnosti nimajo. 

132. člen: V drugem odstavku naj predlagatelj zakona opredeli, kateri de- 
legati so mišljeni v zadnji vrsti 132. člena (»drugi uporabniki«) oziroma napiše, 
kdo je sploh lahko uporabnik v osnovnošolskem izobraževanju. 

137. člen: V tem členu ali kakem drugem členu bi kazalo zapisati, da rav- 
natelj zastopa in predstavlja šolo, saj je to ena izmed pomembnih pristojnosti 
individualnega poslovodnega organa. 

Drugi odstavek 138. člena je v nasprotju s 509. členom zakona o združe- 
nem delu. 

Prvi odstavek 139. člena: Kdo sestavlja razpisno komisijo, je treba na- 
tančno formulirati. 

Posplošen izraz »sindikat« ni ustrezen. 
140. člen: Varianta ne pride v poštev. 
142. Med nalogami ravnatelja bi morala biti tudi obveznost opravljanja 

pedagoškega dela v razredu. 
V šesti alinei je napisano, da »ravnatelj skrbi za zagotavljanje mentorstva 

drugim učiteljem«. Pri tem ni navedeno, kateri so ti drugi učitelji. Jasno je le, 
da niso mišljeni pripravniki. Tako mentorstvo pa ni v skladu z načelom, naj 
bi bil učitelj pri svojem delu samostojen. Isti učitelj, ki naj bi po tem osnutku 
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potreboval mentorja, je hkrati tudi član učiteljskega zbora. Ena izmed nalog 
učiteljskega zbora pa je dajanje predlogov svetu, izvršilnim in poslovodnim 
organom (146. člen). 

Odbor predlaga, da se v šesti alinei črta besedilo »in drugim učiteljem« 
ali pa se nadomesti z jasnejšim besedilom, ki bo v skladu s samim osnutkom 
zakona. Načelna pripomba k poglavju »Samoupravna organiziranost osnovne 
šole« je v tem, da so pristojnosti samoupravnih organov, ravnatelja in strokov- 
nih organov premalo razmejene. Naloge in zlasti obveznosti se preveč preple- 
tajo, tako da ni jasno razvidna odgovornost. 

150. člen: Izraza »evidenca in knjige« sta preveč posplošena. 
151. člen: V poglavju o nadzoru je opredeljeno, kdo opravlja nadzor nad 

delom osnovne šole. Nadzor je prikazan le kot kontrola od zunaj in ni upošte- 
vana samoupravna delavska kontrola, ki jo morajo v skladu s 556. in 557. čle- 
nom zakona o združenem delu oblikovati delavci v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela. 

154. člen: V zadnji vrsti ni naveden člen, na katerega se sklicuje predla- 
gatelj. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala! Prosim, da da po- 
ročilo še tovarišica Francka, Turk, predstavnica Odbora za dohodkovne odnose 
in Odbora za razvoj vzgoje in izobraževanja Zbora izvajalcev Skupščine Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije. 

Francka Turk: Člani odborov so imeli k osnutku tega zakona na- 
slednje pripombe: 

Variantna določba v 35. členu, ki opredeljuje pristojnost organa za po- 
trditev učbenikov in učil, ni primerna. 

V 43. členu naj se doda tudi skrb za kulturno razgledanost in razvoj učenca. 
V 51. členu naj se opredeli variantni predlog, ki določa 32 učencev v 

oddelku. 
Določba v tretjem odstavku 49. člena, ki se nanaša na učenca z negativno 

oceno iz tujega jezika, naj se črta. ' 
Zavzeli so se za variantni predlog zaradi pomiselka, kako bi negativna oce- 

na iz tujega jezika vplivala na izobraževanje na stopnji usmerjenega izobra- 
ževanja. 

Do variantnega predloga v 65. členu se odbora nista opredelila. Kot odprto 
vprašanje sta izpostavljala ponavljanje učencev prvega razreda. 

79. člen naj se dopolni s tem, da matična osnovna šola v utemeljenih pri- 
merih odloča o pravici vpisa na drugo osnovno šolo izven okoliša. 

Pripravništvo, ki ga urejajo 106. do 110. člen, je še dokaj nejasno urejeno. 
Sistem nagrajevanja pripravnikov in strokovne izpite bi bilo potrebno točneje 
opredeliti. 

Določbe 115. člena so v povezavi z določbami 51. člena, ki ureja teden- 
sko delovno obremenitev učitelja, premalo jasne. Zlasti ostaja to vprašanje 
neurejeno v zvezi z delovno obremenitvijo učitelja v celodnevni osnovni šoli. 

Problematiko, ki jo ureja 117. člen v zvezi z razporeditvijo delavcev na 
ustrezno delo v isti organizaciji ali izven nje, kaže uskladiti z zakonom o de- 
lovnih razmerjih. Glede na naravo dela v vzgojno-izobraževalnih organizacijah 
pa delegati tak predlog podpirajo. 

V 140. členu so se delegati opredelili za variantni predlog. 
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Kazenske določbe, opredeljene v 152. in 153. členu, naj se dopolnijo z be- 
sedilom, da velja sklenitev delovnega razmerja samo za določen čas. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovarišica 
Turk! Prosim še za poročilo Odbora za samoupravna razmerja. Besedo ima 
tovarišica Ana Godnik! 

Ana Godnik: Delegati so v razpravi o osnutku zakona o osnovni šoli 
sicer pozdravili novosti, ki jih prinaša zakon, ugotovili pa so tudi vrsto po- 
manjkljivosti in nerešenih vprašanj. Glede vsebine posameznih členov so spre- 
jeli naslednja stališča: 

3. člen in drugi členi: Namesto »vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli te- 
melji« naj se glasi »vzgoja in izobraževanje temeljita«. 

22. člen: Predmet svobodne menjave dela ne more biti program storitev, 
pač pa opravljeno delo. Lahko tudi storitve same, nikakor pa ne program. 

34. člen je potrebno spremeniti tako, da se glasi: »Učni načrti fakultativnih 
predmetov določajo obseg in vsebino vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola 
izvaja za učenca, ga pa ne vsebujeta predmetnik in učni načrt osnovne šole«. 

35. člen: Upošteva naj se varianta, ki naj se glasi: »V osnovni šoli se upo- 
rabljajo učbeniki in učila, ki jih potrdi Republiški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje«. 

51. člen: Pri pripravi predloga zakona naj se upošteva variantni predlog. 
65. člen: Sprejme naj se variantni predlog. 
67. člen: Sprejme naj se variantni predlog. 
69. člen: Varianta naj se sprejme. 
108. člen: Za zagotovitev kvalitetnega mentorstva ni dovolj, da je določen 

za mentorja »izkušen delavec«. Mentor bi moral biti delavec šole, imeti naj- 
manj tako stopnjo izobrazbe kot pripravnik in seveda ustrezne delovne iz- 
kušnje. 

117. člen je nejasno formuliran. Če je z razporeditvijo učiteljev v organi- 
zaciji združenega dela zunaj sedeža osnovne šole mišljena razporeditev v drug 
kraj, potem je ta člen v nasprotju s 46. členom zakona o delovnih razmerjih, 
ki določa, da se lahko razporedi delavec na delo iz enega v drug kraj le z nje- 
govo privolitvijo. 

123. člen: Variantni predlog ne pride v poštev. 
130. člen ni v skladu z 490. členom zakona o združenem delu, v katerem 

je opredeljena dolžnost oblikovanja delavskega sveta v temeljni organizaciji 
združenega dela. Po 130. členu osnutka zakona o osnovni šoli pa delavci nimajo 
take dolžnosti. 

137. člen: V tem členu ali kakem drugem členu bi kazalo določiti, da rav- 
natelj zastopa in predstavlja šolo, saj je to ena izmed pomembnih pristojnosti 
individualnega poslovodnega organa. 

140. člen: Varianta ne pride v poštev. 
142. člen: Med nalogami ravnatelja bi morala biti tudi obveznost oprav- 

ljanja pedagoškega dela v razredu. 
V šesti alinei je napisano, da »ravnatelj skrbi za zagotavljanje mentor- 

stva drugim učiteljem«. Pri tem ni navedeno, kateri so ti drugi učitelji. Jasno 
je le, da niso mišljeni pripravniki. Tako mentorstvo pa ni v skladu z načelom, 
naj bi bil učitelj pri svojem delu samostojen. Isti učitelj, ki naj bi po tem 
osnutku potreboval mentorja, je hkrati tudi član učiteljskega zbora. Ena iz- 
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med nalog učiteljskega zbora pa je dajanje predlogov svetu, izvršilnim orga- 
nom in poslovodnim organom (146. člen). Odbor predlaga, da se v šesti alinei 
črta besedilo »in drugim učiteljem« ali pa naj se nadomesti z jasnejšim bese- 
dilom, ki bo v skladu s samim osnutkom zakona. 

Načelna pripomba k poglavju »Samoupravna organiziranost osnovne šole« 
je v tem, da so pristojnosti samoupravnih organov, ravnatelja in strokovnih 
organov premalo razmejene. 

Naloge in zlasti obveznosti se preveč prepletajo, tako da ni jasno razvidna 
odgovornost. 

150. člen: Izraza »evidenca in knjige« sta preveč posplošena. 
151. člen: V poglavju o nadzoru je opredeljeno, kdo opravlja nadzor nad 

delom osnovne šole. Nadzor je prikazan le kot kontrola od zunaj in ni upošte- 
vana samoupravna delavska kontrola, ki jo morajo v skladu s 556. in 557. čle- 
nom zakona o združenem delu oblikovati delavci v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela. 

154. člen: V zadnji vrsti ni naveden člen, na katerega se sklicuje pred- 
lagatelj. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovarišica 
Ana Godnik! Menim, da smo slišali dovolj uvodnih besed in poročil. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima Miran Hasl, delegat 
Občinske izobraževalne skupnosti Koper! 

Miran Hasl: K 5il. členu: Delegacija se je odločila za 32 učencev v 
oddelkih, z naslednjo pripombo: Znano je, da je število učencev v oddelku ali 
bolje zmanjševanje tega števila predvsem vprašanje denarja oziroma vpra- 
šanje finančnih sredstev. Glede pedagoško-psihološkega, metodično-didaktič- 
nega ali še kakšnega drugega vidika je seveda tudi to število odločno preveliko. 
Zato bi kazalo v obrazložitvi zakona samega ali pa kje drugje zabeležiti nuj- 
nost postopnega zniževanja. Lahko s pripombo v skladu s finančnimi možno- 
stmi. Cilj 25 učencev v oddelku naj bi bil dosežen v obdobju od 1985. do 1990. 
leta. 

Glede pripravništva, strokovnega izpita in izpopolnjevanja v 106. in 107. 
členu imamo nekaj pomislekov. Ali bomo pri uveljavljanju pripravniške dobe, 
ne glede na to, ali ta terminsko povsem ustreza našemu delu, in pri strokovnih 
izpitih res dosledni? Vsi dosedanji predpisi in zakoni so padli na izpitu dosled- 
nosti. Zakaj? Zaradi težkih kadrovskih problemov. Drugi pomislek je naslednji: 
Ali bomo lahko uskladili te potrebe pri deficitarnih predmetnih področjih ozi- 
roma kako bo z absolventi ali z nedokončanimi šolniki? Prosim, osebno se zav- 
zemam za doslednost, ne glede na posledice. Tretji pomislek: Kaj je pravza- 
prav s strokovnimi izpiti? Bilo je govora o ukinitvi in spremembah. V neka- 
terih republikah so strokovne izpite dejansko že ukinili in govore o uvelja- 
vitvi tako imenovanega permanentnega izobraževanja. Bilo bi zanimivo zve- 
deti, zakaj smo od slednjega odstopili? 

54. člen: O tem, ali naj bo predmetni pouk na razredni stopnji ali ne, so 
bila v vseh povojnih obdobjih različna mnenja. Nekateri so bili zanj, drugi so 
protestirali. Delo na razredni stopnji ima nekatere specifičnosti, zaradi kate- 
rih je predmetni pouk na teh stopnjah nekoliko problematičen. Moja povsem 
osebna pripomba: Predmetni pouk glasbene vzgoje naj bo le tam, kjer razredni 
učitelj nima razvitega posluha, glede na to, da je takih učiteljev vedno več. To 

42 
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je statistično dokazano. Zato je seveda uvedba predmetnega pouka na tej stop- 
nji povsem upravičena. Kako bomo pa prišli do kadrov oziroma glasbenih uči- 
teljev, pa ni povsem znano. 

Namestnik predsednika Ljubo Črepinšek: Hvala lepa, tovariš Hasl! 
Besedo ima tovariš Franci Pivec, delegat Občinske izobraževalne skupnosti 
Maribor! 

Franci Pivec: Zev fazi predloga za izdajo zakona in pa pri tezah 
za zakon smo opozorili, da je treba rešiti tudi vprašanje vadništva oziroma 
hospitacij za kandidate za učiteljski poklic, za učence, ki se šolajo za ta poklic. 
To je bilo na našo intervencijo potem vključeno v osnutek zakona tako, da je 
v 40. členu takšna naloga osnovne šole zajeta. To v celoti podpiramo, vendar v 
izvedbi potem ni obravnavanih pogojev oziroma organizacijskih oblik, ki bi 
nam zagotavljale, da bodo te naloge osnovne šole tudi ustrezno uresničene. 
Vemo, da v zvezi z vadništvom nastajajo izredni problemi, tako pri maribor- 
ski pedagoški akademiji kot tudi pri ljubljanski. Menimo, da bi se to dalo delno 
rešiti z 51. členom, ki opredeljuje velikost oddelkov, če bi med izjemnimi od- 
delki, ki bi imeli manj učencev, poleg kombiniranih oddelkov navedli tudi 
vadniške oddelke. S to stimulacijo, ki bi morala dobiti tudi svojo izvedbo v 
merilih za financiranje, bi uspeli rešiti sedaj zelo težaven problem pedagoške 
prakse, ki je ena izmed najbolj šibkih strani usposabljanja učiteljev v seda- 
njem sistemu. 

V zvezi s problemom, o katerem je razpravljal tovariš Hasl, to je o pred- 
metnih učiteljih na razredni stopnji, bi dodal le nekaj besed. Ce sprejmemo 
predlog, da se na področju telesne vzgoje, likovnega pouka in glasbe vključu- 
jejo v delo na razredni stopnji predmetni učitelji — specialisti, potem menim, 
da se bo počasi morala spremeniti družbena obravnava razrednega učitelja. 
Sedaj z vsem srcem in z vso energijo zagovarjamo povsem enakovreden polo- 
žaj razrednega učitelja s predmetnim učiteljem, prav zaradi tega, ker je širina 
njegove pedagoške dejavnosti izredna. V tem je njegova specialnost. To je tisto 
kar je pri njem posebnega in kar je treba posebno vrednotiti in v čemer je ta 
poklic vreden in težak prav toliko kot poklic predmetnega učitelja ali kot po- 
klic profesorja srednje šole. Kakor hitro pa to črtamo, kakor hitro imamo raz- 
rednega učitelja, ki nima smisla za glasbeno vzgojo, ki izključuje telesno vzgo- 
jo, ki izključuje likovno vzgojo — pa ne mislim le na tistih nekaj ur, ki so na- 
menjene dejavnostim po urniku razrednega pouka, imamo razrednega učitelja 
s polovično kvaliteto, Menim, da je treba potem tudi njegovo delo drugače 
vrednotiti. V interesu razrednih učiteljev in v interesu prosvete in otrok pa 
je, da je to osebnost učitelja, ki je celovita, ki obvlada vsa vzgojna področja v 
prvih štirih razredih. 

V zvezi z usposobljenostjo učiteljev bi rad še nekaj rekel, in sicer v zvezi 
s 100. členom. Menim, da gre za določen anahronizem. Navajajo se učitelji, ki 
končujejo učiteljišče, te šole pa skoraj dve desetletji ni več. Ze dvajset let ob- 
stajata na tem področju le pedagoški akademiji z usmeritvami za razredni po- 
uk in ne moremo potem navajati le učiteljišča. Kvečjemu lahko napišemo v 
dodatku tega člena, v novem odstavku ali pa v novem členu, da lahko na raz- 
redni stopnji poučujejo tudi učitelji, ki so ob svojem času zaključili učiteljišče. 
Menim, da se bo s tem marsikateri spor, marsikateri nesporazum rešil, saj po 
dvajsetih letih gre vendar za izjeme in ne za pravilo. 
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Problem pripravništva je nekaj starega, kar pa uvajamo na novo. Prav 
gotovo drži kritična pripomba, da je pripravljenost učitelja, da prvi dan, ko 
pride v šolo, prevzame vse naloge v razredu, problematična. Glede na to je 
dobro organizirano pripravništvo povsem upravičeno. Glede strokovnega izpi- 
ta se v celoti strinjam s tovarišem Haslom. To so državni izpiti, licence, ki 
so se nekoč dajale ljudem, ki so zidali mostove in izrekali sodbe v imenu drža- 
ve in za državni denar. V takem smislu je strokovni izpit anahronizem, še po- 
sebej, ker gre za obveznost šol, ki izobražujejo ljudi za pedagoške poklice, da 
skrbijo tudi za njihovo stalno usposabljanje. Bilo bi bolj pomembno, da bi 
to obveznost šol, ki usposabljajo pedagoške delavce, bolj omogočili in tudi do- 
sledneje sankcionirali. Prav tako se strinjam s pripombo o mentorjih, in sicer, 
da morajo biti to učitelji z najmanj enako izobrazbo kot pripravniki. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa, tovariš Pi- 
vec! Besedo ima tovariš Srečko Peterlin, delegat Občinske izobraževalne skup- 
nosti Velenje. 

Srečko Peterlin: Delegacija in Izvršni odbor Skupščine Občinske 
izobraževalne skupnosti Velenje sta obravnavala osnutek in oblikovala nekaj 
pripomb. 

V 4. členu med temeljnimi smotri osnovne šole pogrešamo večjo družbeno 
skrb za jezikovno vzgojo kot sredstvo za stalno dojemanje vsega znanja. Pred- 
lagamo besedilo nove alinee: »Osnovna šola uresničuje temeljni družbeni 
smoter s tem, da učencem omogoča, da si razvijajo jezikovno zavest in samoza- 
vest kot nepogrešljivi sestavini celovite osebnosti.« 

K 13. členu: V drugem odstavku naj se v drugi vrsti črta beseda »lahko« 
in se upošteva varianta. Seveda je to precej tvegano, ker to zahteva precejšnja 
finančna sredstva. 

V 30. členu naj se doda drugi odstavek: »Družbenopolitične organizacije in 
društva v krajevnih skupnostih in občini načrtujejo sodelovanje z osnovno 
šolo na začetku šolskega leta.« 

K 35. členu menijo delegati, naj bi odpadla varianta. 
V zadnjem odstavku 37. člena naj se črta beseda »lahko«. 
V 51. členu podpiramo variantni predlog, Jasno je, da 32 učencev na odde- 

lek zahteva verjetno precejšnjo finančno obremenitev za celo Slovenijo oziro- 
ma za posamezno občino. Verjetno pa bi bilo treba narediti analizo, ker govori- 
mo že dve leti nazaj, da je povprečje v Sloveniji 26 učencev ali nekaj več na 
oddelek. Seveda pa so tudi podružnice, ki so nekje na meji »rentabilnosti«, 
imajo med 10 in 11 učencev na oddelek. 

Pri 52. členu so delegati proti variantnemu predlogu. 
K 54. členu: Drugi odstavek naj ostane in prav tako variantni dodatek. 
V 65. členu naj se varianta ne upošteva. 
V 67. členu predlagamo besedilo brez variantnega predloga. 
69. člen: Smo proti varianti. 
90. člen: Po zakonu o delovnih razmerjih naj bi zakon o osnovni šoli pre- 

ciziral pravice in dolžnosti učencev glede vzgoje oziroma vzgojnih ukrepov 
za uveljavljanje varstva pravic učencev. 

95. člen: V tretjem odstavku tega člena naj se precizira neposredno vzgoj- 
no delo z učenci šolskih svetovalnih delavcev. 

42* 
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V 96. členu naj se drugi odstavek dopolni tako, da se glasi: »Drugi stro- 
kovni delavci so še: knjižničar, vodja šolske prehrane, specialni pedagog«, 
morda »zdravstveni delavec« (lahko tudi: »mentor pionirske organizacije«), 

K 106. členu v drugem odstavku naj se doda, da naj pripravnik opravi 
18 ur pouka in 2 uri hospitacij. Tretji odstavek naj se dopolni in glasi: »Pri- 
pravniku, ki tudi po tej dopolnitvi ne opravi strokovnega izpita, preneha de- 
lovno razmerje z dnem, kO izpita ni opravil.« 

106. člen naj se uskladi z 92. členom. 
K 115. členu: Ovrednotiti je treba delo, morda vsak element posebej ali 

pa izdelati normative za 42-urno delo učitelja in točno določiti, kaj obsega 5 
ur drugega neposrednega dela z učenci v osnovni šoli, zlasti pa v celodnevni 
osnovni šoli. 

Zakon naj določi, da se tudi usmerjeno delo v celodnevni osnovni šoli upo- 
števa v okviru 20-urnega pouka. 

V 123. členu podpiramo variantni predlog. Drugi odstavek naj se glasi: 
»Prostori in oprema iz 1. alinee prejšnjega odstavka morajo ustrezati normati- 
vom, ki jih predpiše Republiški komite za vzgojo in izobraževanje«. 

V 140. členu sprejemamo v celoti variantni predlog. 
K 152. členu imamo vprašanje: Kako je z učiteljem, ki je sprejet za dolo- 

čen čas glede na 5. alineo, in kako je pri tem upoštevana deficitnost pedago- 
škega poklica? 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala, tovariš Peter- 
lin! Besedo ima Franc Makovec, delegat Občinske izobraževalne skupnosti Čr- 
nomelj ! 

Franc Makovec: Obravnavali smo osnutek zakona in se z večino 
pripomb, ki jih je dala tovarišica Ježeva, strinjamo. Poleg teh pa bom navedel 
še nekatere: 

26. člen: Enotna metodologija programiranja. Nikjer ni dovolj natančno de- 
finirana svobodna menjava dela. 

27. člen: Ali je udeležba staršev v skladu z ustavo? 
37. člen naj ostane brez variante. 
V 51. členu, spričo uveljavljanja sodobnih učnih oblik in metod dela, so- 

glašamo z varianto o 32. učencih na oddelek. Varianto je treba utemeljiti. Star- 
šem je treba povedati, da je vsebino in smotre lahko realizirati le ob takem 
številu. 

K 52. členu: Počitnice naj se uredijo v republiškem centru, zlasti, če bomo 
prešli na deljene počitnice. 

K 36. členu: Kako določiti splošni uspeh? Dosedanji zakon je to določal. 
65. člen naj ostane brez variante. 
K 69. členu: Kadar navajamo učenje tujih jezikov, ne smemo pozabiti, da 

smo na pragu 21. stoletja. To je obdobje ko bo nedvomno tuj jezik sestavina 
stalnega izobraževanja vsakega človeka. 

K 98. členu: Tesneje je treba povezovati šolo z okoljem. Kakšno je tesno 
povezovanje? Gre za hibo zakona, ki jo lahko interpretira vsak po svoje. 

V 106. členu je treba opredeliti obremenitev, učno obveznost in mentor- 
stvo pripravnika. 

Tretji odstavek tega člena. Ali je prenehanje delovnega razmerja z dnem, 
ko ni opravil izpita, sploh humano? V delovnih organizacijah je to drugače. 
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K 114. členu se postavlja vprašanje enakopravnosti obremenitve. Enako- 
merna obremenitev je neuresničljiva. 

115. člen: Predlagatelj se je izognil različnemu obsegu dela za eno uro po- 
uka. Enaka učna obveznost glede na predmet pomeni veliko krivico. Na pri- 
mer slovenski jezik. Eni uri pismenega izražanja sledijo štiri ure korektur. 
Zakon bi moral določati število ur za posamezni razred in predmet. Pet ur 
izvenšolske dejavnosti bo bremenilo učence, posebno v tistih šolah, v katerih 
imajo manjše število učencev. 

118. člen: Vsebinska povezava med šolami prek skupnosti osnovnih šol 
je bila izredno dobrodošla. Dosedanji zakon je to utemeljil v 80. členu. 

Praksa je pokazal^, da je integriranje v skupnost doslej uspešnejše kot v 
delovnih organizacijah. 

V 120. členu nikjer ni določeno, kdaj se ustanovi popolna, kdaj pa pod- 
ružnična osnovna šola. Tudi samoupravljanje ni rešeno primerno. Nikjer ni 
opredeljeno, kakšne naloge bodo imeli izvršni organi. 

137. člen. Zakon naj opredeli, kdaj lahko imajo organizacije združenega 
dela individualni, kdaj pa kolegijski poslovodni organ. Natančneje naj bodo 
opredeljene tudi naloge vodij enot. Imamo še vprašanje: Ali lahko pri nas po- 
učujejo učitelji s tujim državljanstvom? V zakonu to ni opredeljeno, je pa 
velikega pomena za obmejno območje. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa, tovariš Ma- 
kovec. Besedo ima Janko Kšela, delegat Občinske izobraževalne skupnosti Le- 
nart! 

Janko Kšela: Ne bi navajal vseh tistih pripomb, ki so jih delegati že 
posredovali pred menoj, ker se približno ali v celoti ujemajo. Ne morem pa 
mimo tega, da ne bi vsaj z dvema ali tremi statističnimi podatki predstavil našo 
družbeno politično skupnost, kajti moj prispevek se bo nanašal na materialno 
osnovo, ki zagotavlja izvajanje osnovnošolskega programa. Ob razpravi o 31. 
členu tega osnutka, ki določa oblikovanje zagotovljenega programa, moram 
povedati, da prihajam iz najmanj razvite občine, ki ima ,17 000 prebivalcev, od 
tega 1800 zaposlenih ljudi in da en delovni človek odvaja svoje dohodke za dva 
učenca, od teh dveh učencev pa eden odhaja po končanem osnovnem šolanju 
drugam. V 1977. letu znaša narodni dohodek na prebivalca 16 000 dinarjev 
v primerjavi z drugo družbenopolitično skupnostjo, kjer je znašal 227 000 
dinarjev. Te podatke sem navedel zato, da bi bili bolj razumljivi naši predlogi. 

Mnenja smo, da je v 51. členu primerna varianta z 32 učenci v oddelku. 
V predhodnih in končnih določbah je navedeno, da je čas za usklajevanje z 
zakonom šest mesecev po sprejetju zakona o osnovni šoli. V zvezi s tem pred- 
lagamo, da se zmanjšanje števila učencev izvede postopoma, zlasti tam, kjer 
imajo kadrovske in prostorske težave. 

39. člen osnutka v celoti izpušča v zvezi z zagotovljenim delom programa 
manciranje oddelkov podaljšanega in celodnevnega bivanja v osnovni šoli. Iz 

našega območja odhaja polovica učencev po končanem šolanju drugam. Pred- 
lagamo, da se financiranje uredi tako, da se upošteva kriterij razvitosti ob- 
močij, morda da se določi potrebno število oddelkov. Skratka preprečiti je tre- 
ba preveliko naraščanje števila oddelkov podaljšanega bivanja. Hkrati pa naj 
bi omogočili v manj razvitem območju postopen prehod v celodnevno osnovno 
šolo. 
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Vprašujemo se, ali je po 24. členu možno izvesti enotno zastavljeni pro- 
gram v osnovni šoli brez tistih delavcev na šoli, ki sicer niso neposredno 
vključeni v vzgojni proces, vendar izvajajo velik del strokovne dejavnosti, to 
so delavci šolskih svetovalnih služb. 

Zanima nas še, ali je pri taki ekonomski in družbeni razvitosti, kot je pri 
nas, možno zagotoviti otroku takšno prehrano, kot je navedena v nekaterih čle- 
nih zakona. Menimo, da bi bilo treba tudi del te skrbi prenesti na celotno 
družbeno skupnost. 

Še to. Nikjer nismo zasledili, koliko je takšnih učiteljev, ki po sprejetju 
tega zakona ne bodo mogli več opravljati dela učitelja, in kako bo to vplivalo 
na delo v šoli. 

137. člen navaja individualni in kolegijski poslovodni organ. Vprašujemo, 
koliko šol je takih, ki so sposobne ali v katerih je možno imenovati kolegijski 
poslovodni organ, saj zakon o združenem delu opredeljuje, kdo so lahko člani 
takega kolegijskega poslovodnega organa. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala, tovariš Kšela! 
Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima Stane Korbar, delegat občinske izo- 
braževalne skupnosti Maribor! 

Stane Korbar: Delegati, delegacija in Izvršni odbor osnutek zakona 
pozdravljajo v celoti, ker prinaša bistvene novosti in ker je napisan zelo kon- 
kretno. Vendar imajo delegati kljub temu nekaj pripomb k členom. 

Prva taka pripomba je k 25. členu. V tem členu je navedeno, da »je pro- 
gram storitev osnovne šole podlaga za uresničevanje svobodne menjave dela«. 
Program pa obsega tudi število učencev v osnovni šoli po razredih in oddelkih. 
Mnenja smo, da naj ta kriterij ne bi bilo število učencev, pač pa predlagamo 
spremembo, in sicer, da bi bilo to število oddelkov in učencev v oddelkih.« 

35. člen. Varianta naj se v celoti črta. 
V 43. členu je v zadnji alinei navedeno: »redna skrb za preglede zdrav- 

stvenega osebja v šoli«. Osnutek zakona povsod omenja delavce, pa še pri tem 
naj ostane navedba delavcev namesto osebja. Predvidevamo, da gre za po- 
moto. 

51. člen: V celoti se strinjamo z varianto 32 učencev v oddelku, vendar bi 
kazalo, kot so omenjali vsi preostali delegati, da bi se sukcesivno zmanjševalo 
število na slovensko povprečje do 26 oziroma 27 učencev v oddelku. 

52. člen: Delegati so mnenja, naj bi bil drugi del počitnic fleksibilen. 
Spreminjal naj bi se med 15. junijem in 15. septembrom, in iscer po regijah. 
Spreminjal pa naj bi se tako, da bi bile počitnice usklađene z dopusti v organi- 
zacijah združenega dela. 

V drugem odstavku 55. člena je navedeno, da »sta dopolnilni pouk oziroma 
dodatni pouk za učence obvezena«. Delegati so mnenja, naj bi bil obvezen le 
dopolnilni pouk. 

142. člen: Mnenja smo, da bi moral imeti ravnatelj tudi učno obveznost v 
razredu. 

106. člen: Zakon naj opredeli, koliko časa mora poteči med izpitom, ki ga 
pripravnik ni opravil, in ponavljalnim izpitom. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Besedo ima 
Viktorija Dabič, delegatka Občinske izobraževalne skupnosti Ptuj! 
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Viktorija Dabič: Vse pripombe, ki smo jih zbrali, so bile danes že 
omenjene, in sicer: 

51. člen: Podpiramo varianto, ki omogoča uvajanje sodobnih metod dela 
in večjo diferenciacijo sodobnega pouka. 

115. člen: Predlagamo, da učiteljevo neposredno delo z učenci ostane 20 
ur tedensko, ker učitelj le s tako obremenitvijo dosega delovno obveznost 42 ur. 

155. člen: Predlagamo delovno dobo, ki naj upošteva vsa leta od ukinitve 
šol, ki so izobraževale ta kader. Zakon naj opredeli, kaj bo z delavci, ki uspeš- 
no opravljajo pedagoško delo manj kot 25 let. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Besedo ima 
delegat Občinske izobraževalne skupnosti Kranj tovariš Franc Kejžar! 

Franc Kejžar: Ker so pripombe bolj ali manj podobne, jih ne bom 
ponavljal. Nanizal bom le nekaj odprtih vprašanj. 

V 51. členu bi bilo treba konkretno navesti, katere so fakultativne dejav- 
nosti. Glede obveznosti učiteljev smo mnenja, da prihaja do dilem zato, ker vsi 
ne vemo, kakšne so vse obveznosti učiteljev. Če ima Skupščina to za potrebno, 
naj se pripravi študija, v kateri naj bo prikazana ta obremenitev. 

V 152. členu je navedeno, da »se osnovno šolo kaznuje z denarno kaznijo, 
če sprejme v delovno razmerje delavca z neustrezno izobrazbo«. Pri tem niso 
upoštevane težave, ki nastajajo v praksi. Šola mora namreč izpolniti program, 
ki je določen z zakonom, kadrov z ustrezno izobrazbo pa ne dobi. Kaj torej 
storiti v takem primeru? 

/ 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala! Besedo ima Peter 
Mahne, delegat Občinske izobraževalne skupnosti Izola! 

Peter Mahne: Delegacija je obravnavala osnutek zakona o osnovni 
šoli in v zvezi z 51. členom podpira varianto, in sicer 32 učencev na oddelek. 

V 52. členu podpiramo variantni dodatek. 
V 54. členu naj bi se varianta črtala, dodal pa naj bi se variantni dodatek. 
V 65. členu naj se variantni predlog ne upošteva. 
V 67. in 69. členu naj se varianti ne upoštevata. 
V 140. členu pa se podpira variantni predlog. 

Namestnik predsednika L j ub o Crepinšek: Hvala! Besedo ima Do- 
roteja Kadunc, delegatka Občinske izobraževalne skupnosti Bežigrad! 

Doroteja Kadunc: V zvezi s 115. členom bi opozorila na naslednje: 
Ko je bila v gospodarstvu obremenitev oziroma delovna obveznost 48 ur, je 

imel učitelj 20-urno obveznost v razredu. Danes pa, ko ima gospodarstvo 42-ur- 
no obveznost, pa je predlagana 25-urna učna obveznost. Kot je bilo danes že 
večkrat navedeno, je treba opredeliti, kolikšna je učiteljeva obveznost v raz- 
redu in kolikšna na drugih področjih. 

Namestnik predsednika Ljubo Crepinšek: Hvala lepa! Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče, se ne javi.) Ce ni več razpravljalcev, zaključujem razpravo 
in predlagam, da Skupščina s skupnim glasovanjem obeh zborov sprejme na- 
slednji sklep: 
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Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejema osnutek zakona o 
osnovni šoli s pripombami in predlogi iz današnje razprave, ki jih bomo po- 
sredovali predlagatelju zakona, da jih upošteva pri pripravi dokončnega pred- 
loga zakona. 

Ima kdo k tako oblikovanemu predlogu sklepa kakšno pripombo ali vpra- 
šanje? (Nihče.) Ce nihče, dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za ta 
sklep, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati dvignejo roko). 

Ugotavljam, da je Skupščina predlagani sklep sprejela z večino glasov. 
S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 

Skupščine SR Slovenije k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda opravljen. 



7. seja 

(29. junija 1979) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

Začetek seje ob 9.45. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 7. sejo Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije. Za današnjo sejo predlagam naslednji dnev- 
ni red: 

1. izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila komisij, 

2. odobritev zapisnika 6. seje Skupščine, 
3. osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva, 
4. osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 

varstva, 
5. osnutek zakona o socialnem skrbstvu, 
6. osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 

SR Slovenije, 
7. osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 

daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji, 

8. poročilo o uresničevanju socialnovarstvenih programov, ki se uresniču- 
jejo v republiških skupnostih, ki se povezujejo v Skupnost socialnega varstva 
Slovenije, v letu 1978,. 

9. analiza dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematika manj 
razvitih območij v SR Sloveniji, 

10. osnutek samoupravnega sporazuma o kriterijih za dodeljevanje druž- 
benih denarnih pomoči, ki so zagotovljene v okviru zajamčenega programa 
socialnega skrbstva, 

11. predlog poslovnika o delu Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije in njenih organov, 

12. vprašanja in pripombe delegatov, 
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13. razno. 
— informacija o sistemu obveščanja delegatov Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije, 
-— informacija o ukrepih republiških skupnosti za pomoč prizadetim ob 

neurjih in zaradi toče v letu 1978. 
O predlaganem dnevnem redu bomo glasovali po zborih. Najprej prosim 

Zbor uporabnikov, da o predlogu dnevnega reda glasuje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! ((Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov predlagani dnevni red soglasno 
sprejel. 

Prosim še Zbor izvajalcev, da glasuje o predlaganem dnevnem redu. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da Skupščina lahko dela po sprejetem dnevnem redu. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev. 

Predlagam, da bi v Komisiji za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora uporabnikov bili delegati iz občin Ljutomer, Maribor in Murska 
Sobota. Se zbor uporabnikov strinja s tako sestavljeno komisijo? Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

V komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izva- 
jalcev pa predlagam delegate iz občin Ptuj, Radovljica in Ravne na Koroškem. 

Kdor je za tak sestav Komisije Zbora izvajalcev, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev soglasno izvoljena. Prosim izvoljene člane obeh 
komisij, da pregledajo pooblastila in ugotove sklepčnost današnje seje. 

Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
ka 6. seje Skupščine. 

Predlog zapisnika ste dobili z gradivom. Ima morda kdo kako pripombo 
ali kak dopolnilni predlog k zapisniku 6. seje? (Nihče.) Če ni nobenih pripomb, 
prosim, da predlog zapisnika 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 Skupščina odobrila zapisnik 6. seje. 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu dolo- 

čil 362. člena Ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slo- 
venije 3., 4. in 5. točko dnevnega reda. 

Predsednica Z o f k a Stojanovič: Prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Za obravnavo in sprejemanje predlaganih osnutkov pri 3., 4, in 5. točki 
dnevnega reda bi predlagala takle postopek. Predsednik Izvršnega odbora naše 
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skupnosti naj bi najprej dal uvodno poročilo k vsem trem osnutkom, s katerim 
bi bili obveščeni o pripombah in predlogih, ki so bili izraženi na regijskih po- 
svetih, ki smo jih organizirali v mesecu juniju, in poročilo o razpravah v de- 
lovnih telesih Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Tako pred- 
lagatelj zakonskih osnutkov ne bi imel potrebe, da daje uvodno obrazložitev, 
glede na to, da smo bili o teh osnutkih vsi več ali manj, v tej ali oni obliki, se- 
znanjeni. Predsednik Izvršnega odbora naše skupnosti bo v poročilu navedel 
tudi vse pripombe in predloge, ki smo jih doslej zbrali k vsem trem osnutkom 
zakonov, nato pa bo razprava o vsakem osnutku posebej in bomo o vsakem 
osnutku posebej tudi sklepali. 

Ima kdo od delegatov kakšen drugačen predlog ali mnenje? (Ne.) Če nih- 
če, potem prosim predsednika Izvršnega odbora naše skupnosti, da da poro- 
čilo! 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! O osnutku zakona o 
skupnostih socialnega varstva, o socialnem skrbstvu, o družbenem varstvu 
otrok ter o skupnostih otroškega varstva in o predšolski vzgoji in varstvu otrok 
smo spregovorili na seji Izvršnega odbora Skupščine dne 16. maja 1979 po 
devetih regijskih posvetih, ki smo jih organizirali skupno s Skupnostjo social- 
nega skrbstva Slovenije in Zvezo skupnosti otroškega varstva SR Slovenije v 
času od 17. maja do 11. junija letos, ter ponovno na seji Izvršnega odbora 
Skupščine Skupnosti dne 20. junija 1979, ko smo ocenili potek in vsebino regij- 
skih posvetov in oblikovali predloge, mnenja in pripombe k osnutkom vseh 
treh zakonov, ki so predmet današnje obravnave in odločanja. 

Izvršni odbor je na zadnji seji ugodno ocenil potek regijskih posvetov, 
saj je bila udeležba povsod izredno dobra. Posvetov so se udeležili predstav- 
niki občinskih skupnosti vseh vabljenih občin, vendar pa na vseh posvetih 
niso bili prisotni predstavniki vseh občinskih skupnosti. Med udeleženci je bilo 
največ tajnikov skupnosti, predsednikov izvršnih odborov in skupščin, vseh 
posvetov pa se je udeležilo precej predstavnikov izvajalcev iz skupnosti otro- 
škega varstva ter delavcev v centrih za socialno delo. 

Lahko zaključimo, da je ta razprava zajela predvsem delavce s teh pod- 
ročij, najmanj pa predstavnike uporabnikov. 

Zahvaljujoč skoraj stalni prisotnosti predstavnikov predlagateljev zakon- 
skih osnutkov in predstavnikov skupnosti, smo lahko v razpravi takoj razči- 
stili nekatera vprašanja k osnutkom, kar je pozitivno vplivalo na kvaliteto 
razprave. 

Največ razprav je bilo o osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok, ko so predstavniki, delavci iz vzgojno-varstvenih organizacij, imeli 
vrsto konkretnih pripomb, vprašanj in predlogov. Značilno je, da so se v raz- 
pravo o osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva vključevali predstav- 
niki vseh treh skupnosti, medtem ko so o ostalih zakonih razpravljali večinoma 
le predstavniki posameznih skupnosti. Zanimivo je tudi, da so bile v razpravi 
podprte vse določbe, ki se nanašajo na razširitev posameznih dejavnosti, na 
primer o obvezni celoletni mali šoli, ali na izboljšanje strokovnega dela, na 
primer obveznost ustanavljanja centrov za socialno delo. Ni bilo razprav v tem 
smislu, da bi opozarjali na teh posvetih na kadrovske ali finančne težave na 
teh področjih. Tudi to je verjetno odraz dejstva, da so v razpravi dajali ton 
izvajalci. 
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Mnogo razprav kaže, da bodo ob izidu zakona potrebni ali natančnejši 
izvršilni predpisi za posamezna področja ali pa vsaj navodila, zlasti glede do- 
ločb, ki na novo ali drugače urejajo posamezna vprašanja. Razpravljalci so 
izrekli željo, da bi se nekateri izvršilni predpisi in navodila pripravljala soča- 
sno z zakonodajo, da bi se ob izidu zakona lahko seznanili z delovnimi osnutki 
teh predpisov. Predvsem velja to za tiste zadeve, ki bodo posredno vplivale na 
določila samoupravnih sporazumov o temeljih planov za obdobje 1981—1985. 

Vsi zakonski osnutki so bili v razpravi pozitivno ocenjeni, zelo pa je bila 
poudarjena želja, da bi bile določbe vseh zakonov čimbolj določne, da bi se v 
nekaterih primerih že v zakonih uredili pogoji, postopki in drugo, skratka, da 
bi zakoni čimbolj razjasnili vsa vprašanja, glede katerih so se v praksi pojav- 
ljala različna tolmačenja, na primer obveznost usklajevanja v skupnostih so- 
cialnega varstva, financiranje skupnosti socialnega varstva, način vključeva- 
nja društev v samoupravne interesne skupnosti in katera društva še vključu- 
jejo, pogoji za ustanavljanje enot in drugo. 

Na vseh posvetih smo tedaj sprejeli dogovore, naj bi občinske skupnosti 
poskrbele, da o osnutkih zakonov razpravljajo tudi delegacije teh skupnosti. 
Priporočili smo, naj bi se do 15. junija letos sestali izvršni odbori vseh občin- 
skih skupnosti in obravnavali zakonske osnutke, člani izvršnih odborov pa naj 
bi se udeležili tudi razprav v delegacijah. Razprave pa naj bi bile zaključene 
do današnejga dne, do zasedanja Skupščine, ko bo seveda možno povzeti vse 
pripombe in sprejeti osnutke. 

Izgleda, da so v nekaterih občinah ta dogovor upoštevali, saj smo v tem 
času že prejeli nekaj pripomb in poročil o razpravah, pričakujemo pa tudi raz- 
pravo na današnji seji Skupščine. 

Na posvetih smo tudi ugotovili, da je čas, ki je bil na voljo za razpravo o 
zakonskih osnutkih, še vedno prekratek. Razpravo z vsemi občinami smo lahko 
organizirali le tako, da smo za prvih pet posvetov uporabili kot temeljno gra- 
divo delovne osnutke, ki smo jih prejeli od Komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo SR Slovenije, šele proti koncu razprave smo imeli na regijskih 
posvetih dokončne tekste osnutkov, ki so bili objavljeni v Poročevalcu Skup- 
ščine SR Slovenije, kar je brez dvoma povzročalo kar precej težav v razpravah 
na regijskih posvetih. 

Ker vsi člani delegacij ne dobijo Poročevalca, je v čas za razprave v dele- 
gacijah treba šteti tudi čas, ki je potreben za razmnoževanje gradiv, ki pa so 
večinoma zelo obsežna, zato je 45-dnevni rok za delegatsko razpravo prekratek. 
To nas opozarja, da bomo v bodoče morali v interesnih skupnostih bolje ure- 
diti sistem obveščanja delegacij, če želimo, da bodo razprave res posegle v ba- 
zo in da bomo prejeli pripombe iz baze. 

Na osnovi pregleda poteka in vsebine regijskih posvetov je Izvršni odbor 
ugotovil, da smo ob obravnavi osnutka zakona o skupnostih socialnega var- 
stva spregovorili tudi o vsebini in vlogi skupnosti socialnega varstva, tako ob- 
činskih kot republiške, ter o težavah, ki spremljajo delovanje skupnosti social- 
nega varstva in ki jih povzročajo še ne dovolj vsebinsko razumevanje vloge 
skupnosti socialnega varstva v nekaterih občinah, kadrovske prostorske in fi- 
nančne težave, kar vse hromi delovanje skupnosti socialnega varstva v občini 
in republiki. 

Tem vprašanjem bomo tudi po sprejetju zakona morali posvetiti vso pozor- 
nost, da bomo z odpravljanjem teh slabosti dosegli učinkovito delovanje občin- 
skih in republiške skupnosti. 
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Izvršni odbor je nadalje tudi ocenil, da so bili regijski posveti zelo koristni 
in uspešni, saj smo že ob oblikovanju osnutkov zakonov o njih celovito spre- 
govorili ter s svojimi predlogi, mnenji in pripombami prispevali k oblikovanju 
stališč, kar je bila tudi osnova razprave na seji Izvršnega odbora in razprav v 
odborih zborov slovenske skupščine, ko so obravnavali osnutke vseh treh zako- 
nov. 

V razprave o osnutkih drugih zakonov — v katere se bomo brez dvoma 
vključili, katere bo sprejemala tudi Skupščina socialnega varstva Slovenije, pa 
bo potrebno pritegniti tudi predstavnike uporabnikov, predstavnike družbeno- 
političnih organizacij, predvsem Socialistično zvezo delovnega ljudstva Slove- 
nije, da bi bila na tej osnovi razprava še kvalitetnejša in učinkovitejša. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da v nadaljevanju podam 
predloge, mnenja in pripombe, ki jih je na osnovi regijskih posvetov in razpra- 
ve na seji Izvršnega odbora dne 20. junija 1979 izoblikoval Izvršni odbor ter 
jih daje danes vam delegatom v razpravo in oceno. Podal bom konkretne pri- 
pombe k osnutkom posameznih zakonov. Glede na to, da ste gradivo prejeli 
danes, bi prosil, da spremljate potek mojega izvajanja, kajti v svoj uvod bom 
vpletel tudi pripombe, mnenja in predloge Izvršnega odbora, ki so se izobliko- 
vali na seji 20. junija 1979 in teh pripomb ni v tem gradivu, ki ste ga prejeli 
danes. 

Pripombe k osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva: V uvodnih 
členih naj bi zakon vsaj z enim odstavkom opredelil tudi področje socialnega 
varstva in smoter povezovanja samoupravnih interesnih skupnosti v skupno- 
stih socialnega varstva. Zakon naj kot področje in vsebino socialnega varstva 
opredeli vsa prizadevanja vseh družbenih dejavnikov, da s solidarnostnimi 
ukrepi zagotavljajo varen socialni in življenjski položaj tistim posameznikom in 
družinam, ki imajo slabše možnosti za vključevanje v družbeno življenje in 
delo oziroma bi bil njihov življenjski standard brez pomoči družbe ogrožen. 
Smoter povezovanja v skupnosti socialnega varstva pa je uskladiti vse ukrepe 
družbene pomoči, da bi dosegli kar najboljše učinke. 

Pri 8. členu se je razprava opredelila za variantno rešitev, to je, da se v 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije povezujejo občinske in republiške sa- 
moupravne interesne skupnosti, ki jih navaja osnutek zakona. Tak način po- 
vezovanja zagotavlja, da bo Skupščina te skupnosti postala dejansko stičišče 
vseh interesov s področja socialnega varstva, kar je zelo pomembno še zlasti 
zaradi izpeljave načel solidarnosti v posameznih socialnovarstvenih programih, 
saj se le z uskladitvijo vseh interesov dosežejo primerne rešitve. 

10. in 11. člen osnutka sta v predhodni razpravi doživela izjemno pozor- 
nost, kajti opredeljujeta zadeve, ki naj se usklajujejo v skupnosti socialnega 
varstva. V razpravi pa je bilo opozorjeno tudi na dejstva, da so se posamezne 
skupnosti včasih izogibale usklajevanja svojih programov s skupnostmi social- 
nega varstva, zato so bili posamezni programi in ukrepi socialnega varstva 
delavcem v združenem delu predloženi neusklađeni in iz njih včasih ni bilo 
moč razbrati celovitosti politike socialnega varstva. Zato naj bi v zakonu o 
skupnostih socialnega varstva pa tudi v zakonih, ki urejajo delovanje skup- 
nosti, ki se v to skupnost povezujejo, jasno opredelili, da mora biti vsak so- 
cialnovarstveni program in ukrep predhodno usklađen v skupnosti socialnega 
varstva. 

V razpravi je bilo nadalje opozorjeno tudi na dejstvo, da osnutek ne opre- 
deljuje vloge skupnosti socialnega varstva v procesu samoupravnega planiranja 
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in sprejemanja planov. Usklajevanje pa je prav na področju planiranja naj- 
bolj pomembno, zato je v zakonu potrebno opredeliti tudi vlogo socialnega 
varstva na tem področju. 

Razmisliti bi bilo potrebno o tem, da bi glede planiranja veljale določbe 
kot veljajo za tiste delovne organizacije, v katerih je delovni proces povezan. 
Prav zato bi bilo potrebno postopek usklajevanja sprejemanja planskih doku- 
mentov vnesti tudi v druge zakone. 

Opozorjeno je bilo tudi na pomanjkljivost določbe 12. člena osnutka, ki 
opredeljuje samoupravno odločanje Skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije z zbori družbenopolitične skupnosti oziroma Skupščine SR Slovenije. 
V tem členu je opredeljeno le enakopravno odločanje pri sprejemanju zakonov 
in drugih predpisov, zaradi zagotavljanja enotne politike socialnega varstva 
pa bi skupščina skupnosti socialnega varstva enakopravno z zbori družbeno- 
politične skupnosti morala obravnavati tudi nekatere druge zadeve. 

Občinske skupnosti zlasti želijo, da bi ta člen tudi instruktivno usmerjal 
občinske skupnosti socialnega varstva glede vključevanja v delo skupščin občin. 

Razprava je prav tako opozorila na težave glede financiranja občinskih 
in republiške skupnosti socialnega varstva in se zavzela, naj bi bile v zakonu 
določbe glede pokrivanja stroškov obvezujoče oziroma zakonito določene. 

V razpravi je bilo nadalje opozorjeno na 22. člen osnutka, ki po mnenju 
razpravljalcev ni najbolj ustrezno formuliran. Samo po sebi je umevno, da 
pristojni upravni organi nadzirajo zakonitost poslovanja vsake samoupravne 
interesne skupnosti, ne morejo pa najbrž nadzirati zakonitosti dela skupščine. 
V tem členu pa ni opredeljena vloga odbora samoupravne delavske kontrole, 
kar je pomanjkljivost osnutka. 

K osnutku zakona o socialnem skrbstvu: Osnutek v III. poglavju ureja 
rejništvo, in sicer po mnenju razpravljalcev ne najbolj primerno. Iz dikcije 
tega poglavja ni povsem jasno, ali je rejnik opredeljen kot delavec na področ- 
ju socialnega skrbstva z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki jih daje tak sta- 
tus, ali ne. 

Ker rejništvo ureja tudi zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
naj predlagatelj prouči, ali je v zakonu potrebno posebno poglavje o rejništvu 
oziroma ali ni moč nekaterih posebnih določb o rejništvu vključiti v druga 
poglavja tega osnutka zakona, s pogojem, da imajo ti delavci enake pravice in 
dolžnosti kot ostali delavci, ki delajo na tem področju. 

Krajevna skupnost je v osnutku zakona opredeljena kot organizacija upo- 
rabnikov. V praksi pa krajevna skupnost prek svojih organov in delovnih 
teles izvaja tudi nekatere neposredne naloge socialnega skrbstva in združuje 
tudi veliko število prostovoljnih in nepoklicnih sodelavcev za izvajanje kon- 
kretnih socialnoskrbstvenih nalog. Zato naj predlagatelj prouči, kako naj se 
opredeli v zakonu tudi vloga krajevne skupnosti. 

Predlagatelj naj še prouči določbe glede postopka v zvezi z uveljavljanjem 
pravic v skupnostih socialnega skrbstva. Opozorjeno je bilo zlasti, da v tem 
poglavju manjkajo določbe o stvarni in krajevni pristojnosti posameznih skup- 
nosti socialnega skrbstva, kar pa je na tem področju izredno pomembno. 

Tudi v tem zakonu naj bi bile določbe ali določba o obveznosti skupnosti 
socialnega skrbstva, da planirajo, kontinuirano in sočasno s skupnostjo social- 
nega varstva, tista vprašanja, ki se usklajujejo v skupnostih socialnega varstva. 

K osnutku zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva: Ze ob obravnavi predloga za izdajo zakona je bilo postavljeno vpra- 
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šanje, zakaj področje družbenega varstva otrok urejata dva zakona in zakaj 
ne bi s tega področja imeli zgolj en zakon. Dan je bil predlog, da naj se to 
področje, kot že rečeno, uredi z enotnim zakonom, saj bi tudi na ta način lah- 
ko ohranili enotnost vzgojno-izobraževalnega sistema. Kljub obrazložitvi pred- 
lagateljev se je v razpravi oblikovalo mnenje, naj se ponovno prouči uteme- 
ljenost te pobude. 

Predlagatelju predlagamo, naj ponovno prouči utemeljenost združevanja 
pristojnosti in sredstev glede zagotavljanja denarnih dajatev družinam v Zve- 
zi skupnosti otroškega varstva Slovenije. 

Tako kot na vseh drugih področjih naj bi se tudi v Republiški skupnosti 
otroškega varstva dogovarjali o skupnih kriterijih ter o potrebnem obsegu so- 
lidarnostnega pokrivanja določenega dela skupnega programa, medtem ko bi 
konkretno izpeljavo lahko opravljali v občinskih skupnostih otroškega varstva. 

Ponovno naj se prouči, ali je potrebno z zakonom tako natančno urejati 
pogoje glede pravice do pomoči za novorojenega otroka ter pravice do otroške- 
ga dodatka. Mnenje je bilo, naj bi zakon le načelno urejal te pravice, medtem 
ko bi podrobneje določbe o tem vsebovali samoupravni akti občinskih skupno- 
sti otroškega varstva. 

Tudi v tem zakonu naj bi bile določbe o obveznosti, da skupnosti otroškega 
varstva planirajo kontinuirano in sočasno s skupnostjo socialnega varstva gle- 
de tistih vprašanj, ki jih je dolžna ta skupnost usklajevati v okviru socialnega 
varstva. 

Poleg teh načelnih pripomb je bilo v razpravi danih še vrsta konkretnih 
pripomb k posameznim členom vseh predloženih osnutkov, pri katerih gre v 
veliki meri tudi za redakcijske pripombe ter za pripombe v smislu izboljšanja 
posameznih formulacij teksta osnutka. Omenjam, da je Izvršni odbor predla- 
gal že določene konkretne formulacije k posameznim členom, tako da je bil 
ta del formalne korekcije že opravljen. 

Skupnost socialnega varstva pa je vse pripombe, ki so se izoblikovale na 
sejah Izvršnega odbora in na regijskih posvetih na katere smo prejeli od dru- 
gih, ki so se vključili v razpravo, posredovala predlagatelju. 

Ugotavljamo tudi, da je predlagatelj vrsto predlogov, pripomb in mnenj 
že upošteval, prisotne pa so bile tudi pri sprejemanju osnutkov vseh treh za- 
konov v Skupščini SR Slovenije. 

Predsednica Zofka Sto janovič : Pričenjam razpravo, in to najprej 
o osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Besedo ima tovariš Slavko Kobe, delegat Občinske skupnosti socialnega 
varstva L j ubij ana-V ič-Rudnik! 

Slavko Kobe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupščina je na seji, ki je bila predvčerajšnjim, obravnavala vse tri za- 
konske osnutke, jih v glavnem pozitivno ocenila in sprejela. Vendar je imela 
pri tem nekaj načelnih pripomb, pa tudi pripomb k posameznim členom, od 
katerih so nekatere identične s tistimi, ki jih je že navedel tovariš predsednik 
Izvršnega odbora in s katerim soglaša tudi naša skupščina. 

Načelno je bilo k zakonu o socialnem varstvu v naši skupščini rečeno, da bi 
moral zakon bolj natančno opredeliti vsebino tega področja, da bi bila bolj 
razvidna njegova usklajevalna funkcija, in to že ob sprejemanju planov in ne 
šele pozneje, ko gre že za razdeljevanje pravic. Menimo, da zakon sistemsko še 
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ni povsem urejen, da je tudi brez poglavij in da je marsikatera dikcija po- 
sameznega člena za preprostega človeka in občana dokaj nerazumljiva, ker je 
precej stvari neposredno prepisanih iz zakona o svobodni menjavi dela. 

Najprej naj omenim 8. člen, pri katerem se je naša skupščina izrekla za 
to, da se drugi odstavek tega člena črta in da se uveljavi varianta. Vključiti je 
namreč treba, da tudi občinske skupnosti socialnega varstva s samoupravnim 
sporazumom ustanavljajo Skupnost Socialnega varstva Slovenije, saj se Skup- 
nost socialnega varstva Slovenije vseskozi napaja s sredstvi, ki jih dajejo 
občinske skupnosti. To je eden od vzrokov, drugi pa je ta, ki ga je že povedal 
tovariš predsednik Izvršnega odbora. Ce sprejmemo varianto, za kar se je naša 
skupščina soglasno odločila, bomo bližje vlogi socialnega varstva, kajti osebno 
ne vidim nobene bojazni, da takšnega postopka, ki bi bil sicer res dolgotraj- 
nejši, ne bi mogli uskladiti s postopkom v Skupščini SR Slovenije. 

Kar zadeva 13. člen, to je financiranje občinskih skupnosti in republiške 
skupnosti socialnega varstva, vemo, da je ta problem zelo akuten. O tem vpra- 
šanju sem govoril že na nekaterih skupščinah in dejstvo je, da marsikatere 
občinske skupnosti socialnega varstva še danes ne delajo ali pa zelo slabo 
delajo prav zaradi tega, ker nimajo urejenega sistema financiranja. Povedal 
sem že, da smo v naši občini sprejeli tak sporazum, ker so dolžne skupščine 
skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma prispevati del sredstev za delo 
naše skupnosti. Zato mislim, da bi moral ta zakon v 13. členu bolj jasno reči, 
da skupnosti, ki tvorijo skupnost socialnega varstva, s samoupravnim spora- 
zumom in na podlagi programa dela, ki ga mora predložiti skupnost socialnega 
varstva, vsako leto določijo — ne opredelijo, kot je to rečeno v zakonskem 
osnutku — medsebojne materialne obveznosti za delo skupščine skupnosti so- 
cialnega varstva in vseh njenih organov. To je treba povedati bolj jasno in 
bolj obvezujoče ali pa — tako je bilo rečeno tudi naši skupnosti tej skup- 
nosti z zakonom določiti promil lastnih sredstev. Osebno se zavzemam za to, 
da se ta dikcija bolj jasno in obvezujoče prikaže v zakonu, da bomo rešeni 
vprašanja financiranja skupnosti socialnega varstva. Nujno je torej urediti fi- 
nanciranje skupnosti, ker bo sicer njihovo delo nemogoče in bodo velike nalo- 
ge, ki jih imajo skupnosti po osnutku zakona, ostale neizpolnjene. 

Kar pa zadeva 14. člen, pa je bilo precej razprave o tem, ali je res nujno, 
da ima skupnost socialnega varstva dva zbora — zbor uporabnikov in zbor iz- 
vajalcev. V naši skupščini je bilo predlagano, naj predlagatelj to vprašanje 
prouči, kajti spričo tega, da na skupščino Skupnosti socialnega varstva pri- 
hajajo delegati iz vseh skupnosti, ki se vključujejo v skupnost socialnega var- 
stva in že v svojih skupščinah, tako v Zboru izvajalcev kot na Zboru uporab- 
nikov usklajajo svoja stališča in mnenja, res ni nobene potrebe po dveh zborih 
v tej samoupravni interesni skupnosti. 

Kar pa zedeva 17. člen, predlagamo, naj se ta člen črta, glede na to, da 
odločno podpiramo varianto k drugemu odstavku 8. člena. Hvala lepa! 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovariš Viktor Kavčič, 
delegat občinske skupnosti socialnega varstva Tolmin! 

Viktor Kavčič: V Izvršnem odboru Občinske skupnosti socialnega 
varstva in na vseh treh skupščinah smo obravnavali navedene osnutke in ima- 
mo najprej tele načelne ugotovitve in pripombe: 
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Osnutki zakonov o skupnostih socialnega varstva, o socialnem skrbstvu in 
o družbenem varstvu otrok ter o skupnostih otroškega varstva vsebujejo preveč 
splošne določbe o ustanavljanju sodišč združenega dela, ki se ustanavljajo za 
reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov med skupnostmi ter sporov, 
ki jih delovni ljudje in občani samostojno urejajo v skupnostih. 

Ustanovitev sodišča združenega dela bi morali zakoni predvideti kot obvez- 
no, saj doslej na tem področju pri samoupravnih interesnih skupnostih, o kate- 
rih razpravljamo, ni bil napravljen nikakršen premik. 

Občinske samoupravne interesne skupnosti so pri tem v dokaj težkem 
položaju, saj nimamo pogojev za ustanavljanje teh sodišč. Prav tako pa je tudi 
ustanavljanje v regiji skoraj nemogoče, saj pripad zadev ni tolikšen, da bi 
zajamčil to ustanovitev. 

Zakoni bi morali predvideti možne oblike povezovanja istovrstnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti ali tistih, katerih dejavnosti so po vsebini so- 
rodne. 

In še ena načelna pripomba. Določbe o planiranju je potrebno bolj kon- 
kretno opredeliti oziroma uskladiti z določili zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela in zakona o sistemu družbenega planiranja. 

K posameznim osnutkom zakonov in konkretnim členom pa imamo nasled- 
nje pripombe in predloge: 

K osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva: 
Pri 8. členu se tudi mi opredeljujemo za predlagano varianto. 
K 10. členu: Skladno z določili osnutka zakona se v skupnost socialnega 

varstva vključuje tudi skupnost starostnega zavarovanja kmetov. Ugotavljamo, 
da ni v tem členu navedena niti ena naloga, ki naj bi se s tega področja uskla- 
jevala v skupnosti socialnega varstva. 

Člen naj se dopolni tudi z navedbo nalog s področja starostnega zavarova- 
nja kmetov. 

14. člen predvideva obvezno konstituiranje dvodomnih skupščin. To pa 
ugotavljamo, da je v občinskih skupnostih socialnega varstva skoraj nemogoče, 
saj sta dvodomni samo skupnost otroškega varstva in skupnost socialnega skrb- 
stva. Predlagamo, da bi bile skupščine socialnega varstva enodomne. 

K 17. členu predlagamo, da se črta, ker se opredeljujem«' za varianto 8. 
člena. 

Pripombe k osnutku zakona o socialnem skrbstvu: 
K 29. členu: Opredeljeno je, da zbor uporabnikov sestavljajo poleg drugih 

tudi delegati delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela. 
V primerjavi s sedaj veljavnim zakonom je novost, saj smo doslej v zbor 
uporabnikov skupščine skupnosti socialnega skrbstva vključevali samo delegate 
delovnih ljudi in občanov iz krajevnih skupnosti. Glede na veljavna zakon- 
ska določila ob volitvah v letu 1978 v združenem delu nismo izvolili delegatov 
v skupščine socialnega skrbstva. Zato se sprašujemo, na kakšen način bomo 
sedaj uspeli pridobiti še te delegate. 

47. člen opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se ustanovi center 
za socialno delo. Navedeno je, poleg drugega, da morajo biti izpolnjeni tudi 
drugi z zakonom določeni pogoji. Natančneje bi bilo potrebno opredeliti, kateri 
pogoji so to. 

V zvezi z osnutkom zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih 
otroškega varstva pa imamo naslednje pripombe: 

43 



674 Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 

18. člen: Pogoji za ustanavljanje enot skupnosti otroškega varstva bi mo- 
rali biti opredeljeni že v zakonu, ne pa prepuščeni določilom samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi skupnosti otroškega varstva. 

16. člen: Osnutek navaja, da člani enote skupnosti otroškega varstva ure- 
sničujejo svobodno menjavo dela, vendar ne opredeljuje jasno načina te svo- 
bodne menjave. 

36. člen govori o tem, da se udeleženci svobodne menjave dela lahko s 
samoupravnim sporazumom o temeljih planov sporazumejo, da prispevajo 
sredstva za plačilo vzgojno-varstvenih storitev tudi starši otrok iz svojih oseb- 
nih dohodkov. Dokler predšolska vzgoja ni brezplačna, starši morajo plačevati 
vzgojno-varstvene storitve. Zato menimo, da je v tem členu odveč izraz »lah- 
ko«. Hvala lepa. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovariš Alojz Božič, 
delegat Skupnosti socialnega varstva Trbovlje! 

Alojz Božič : Skupščina Skupnosti socialnega varstva Trbovlje je na 
3. zasedanju sprejela naslednja stališča: 

Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva: 3. člen: Obligacijska do- 
ločba 3. člena, mora biti v ustreznem besedilu vključena v zakonih, ki določajo 
način odločanja v zdravstvenih, izobraževalnih in drugih skupnosti, kadar se 
obravnavajo socialno-varstveni elementi in programi. 

K 8. členu: Podpiramo variantni predlog za ustanovitev Skupnosti soci- 
alnega varstva Slovenije, ki omogoča bolj demokratični in neposredni vpliv 
združenega dela. 

K 10. členu: Določbe 10. člena, ki so vezane na posamezne skupnosti — 
članice skupnosti socialnega varstva je potrebno povzeti v zakonih teh skup- 
nosti, ker jih sedanji osnutki zelo različno ponujajo. Tako je v osnutku za- 
kona's področja otroškega varstva poudarjeno usklajevanje le pri skupnih pro- 
gramih, občinskih pa niti ne omenja. 

K 13. členu: Člen določa samo način združevanja sredstev, manjkajo pa 
vse osnove za planiranje sredstev za te namene in usklajevanje z drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, kar je v sedanjem obdobju proble- 
matično. 

K 17. členu: Ta člen naj se glede na opredelitev 8. člena črta. 
K 18. členu: Tak sistem v sedanji praksi ni prisoten, vprašanje delegatske 

baze za skupnost socialnega varstva ne bi bilo do kraja razrešeno. Zakompli- 
cira se zlasti tam, kjer imajo že sedaj konference delegacij. Več tozdov tvori 
konferenco, v katero se povezujejo posamezne, splošne in združene delegacije. 

Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega var- 
stva: 

Člen 10: Sodelovanje, predvideno v zadnji alinei člena, mora biti oprede- 
ljeno tudi pri navedenih skupnostih v odnosu do otroškega varstva. 

Člen 23. naj se korigira skladno s pripombami k 10. členu osnutka zakona 
o skupnostih socialnega varstva. 

Člen 35: Velja ista pripomba kot za 19. člen osnutka zakona o skupnostih 
socialnega skrbstva. 

Osnutek zakona o skupnostih socialnega skrbstva: 
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Med izvajalce je potrebno vključiti tudi rejnike oziroma eventualne druge 
izvajalce. Zato predlagamo dopolnitev 3. odstavka člena v tem smislu, da imajo 
status izvajalca tudi posamezniki, ki opravljajo socialnoskrbstvene storitve. 

Člen 19: Enotni program je potrebno zagotoviti s financiranjem iz naj- 
zaneslivejšega vira. Doslej je bil to bruto osebni dohodek. 

Člen 69: Imamo pomislek, kako uresničiti ta termin glede na zahteve iz 
47. člena, ki jih večina občin še ne izpolnjuje. Hvala lepa. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovarišica Nadja Mar- 
kun, delegatka skupnosti socialnega varstva Kranj! 

Nadja Markun: Prinašam sicer nekaj pripomb naše skupščine, ven- 
dar sem iz poteka današnje seje, zlasti pa iz poročila tovariša predsednika Iz- 
vršnega odbora in pripomb prvega razpravljalca delegata Skupnosti socialnega 
varstva Ljubljana-Vič-Rudnik ugotovila, da so naše pripombe enake, zato ne 
bom jemala časa in bom pripombe oddala v pismeni obliki. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovarišica Marija Ze- 
bec, delegatka Skupnosti socialnega varstva Ptuj! 

Marija Zebec: Tudi stališča naše skupnosti so enake pripombam 
dosedanjih govornikov. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovariš Ljubo Klanj- 
šček, delegat Skupnosti socialnega varstva Izola! 

Ljubo Klanjšček: Tudi naša skupnost se strinja z večino doslej 
predlaganih pripomb. Opozarja pa še na 12. točko poslovnika, kjer je tiskovna 
napaka, ki jo je treba popraviti. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovariš Bogdan Zorž, 
delegat Skupnosti socialnega varstva Nova Gorica! 

Bogdan Zorž: Tudi jaz ne bom ponavljal pripomb, ki so bile že vklju- 
čene v poročilu predsednika Izvršnega odbora. Dodal pa bom pripombo, ki 
doslej ni bila zajeta, in sicer k 10. členu. 

V tem členu osnutka zakona so navedena področja, ki naj se usklajujejo v 
skupnostih socialnega varstva. V naši skupnosti menimo, da bi vključili v po- 
dročje usklajevanja tudi socialnovarstvene programe društev in družbenih 
organizacij ter merila za financiranje teh programov v občini. V praksi ugotav- 
ljamo, da na nivoju občine nimamo pregleda in tudi ne organa, ki naj te pro- 
grame usklajuje, bodisi programsko bodisi finančno. Tudi dosedanje izkušnje 
kažejo, da bi bila pot usklajevanja teh programov v skupnostih socialnega var- 
stva lahko učinkovitejša. 

Nadalje imamo pripombo, ki jo bo verjetno težko upoštevati, ker bi bolj 
sodila k predlogu za izdajo zakona, vendar jo bom kljub temu posredoval. Ob 
proučevanju tega osnutka zakona se nam je pojavilo vprašanje, zakaj ne bi 
tudi zdravstvene skupnosti vključili kot ustanoviteljice skupnosti socialnega 
varstva. Vemo, da je zdravstveno varstvo prav tako eden od temeljev socialne 
varnosti, na drugi strani pa s tem osnutkom predvidevamo usklajevanje do- 
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ločenih programov s področja zdravstvenega varstva v skupnosti socialnega 
varstva. Zato se nam zdi nerazumljivo, zakaj ne bi bilo primerno, da tudi ta 
skupnost ne bi bila ustanoviteljica skupnosti socialnega varstva, z vsemi pra- 
vicami in obveznostmi. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovariš Jože Perger, delegat Skupnosti socialnega varstva Ljutomer! 

Jože Perger: Ker so že govorniki pred menoj dali mnoge pripombe k 
osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva, s katerimi se strinjamo, bi 
dodal samo tisto pripombo, ki doslej ni bila izražena. 

Naša delegacija je 28. junija razpravljala o osnutku zakona o skupnostih 
socialnega varstva in je pri 10. členu imela naslednjo pripombo: Ta člen na- 
vaja, na katerih področjih se skupnost socialnega varstva vključuje v obli- 
kovanje politike na posameznih področjih. Med naštetimi ni navedena skup- 
nost za zaposlovanje, katere delovanje pa vsebuje številne naloge s področja 
socialnega varstva nezaposlenih in invalidnih oseb. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati o osnutku 
zakona o skupnostih socialnega varstva? (Ne.) Če nihče, potem naj obvestim 
Skupščino, da smo dobili še tudi pismene pripombe Skupnosti socialnega var- 
stva Izola in Skupnosti socialnega varstva Koper. 

Zeli morda predstavnik predlagatelja dati v zvezi z do sedaj danimi pri- 
pombami kakšna pojasnila? Besedo ima tovariš Franc Hočevar, namestnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo! 

Franc Hočevar: Pripomb je toliko, da jim je bilo težko slediti, zato 
bi se bolj vključil v razpravo kot pa pojasnjeval posamezne člene in zastopal 
mnenje predlagatelja k vsaki pripombi, ki je bila izrečena. 

Najprej to, da bi se dalo zaradi jasnejše opredelitve funkcije te skupnosti 
dopolniti ustrezen člen v tem zakonu. Verjetno bi se dalo to storiti s podobno 
dikcijo, kot smo to že skušali napraviti v prvi fazi priprave osnutka zakona. Ta 
material je bil dan na vpogled nekaterim delegatom, ki so o teh zakonih 
kasneje razpravljali na regionalnih posvetih. Te določbe bi bile verjetno v 
nekem smislu dobrodošle. 

Nekaj pripomb je bilo tudi k 2. členu, v tem smislu, da bi morale biti še 
nekatere druge skupnosti konstitutivni del skupnosti socialnega varstva. Tu so 
vključene pravzaprav vse skupnosti s področja družbenih dejavnosti, ki obse- 
gajo področje socialnega varstva delovnega človeka in občana, in to tiste skup- 
nosti, ki se ne morejo pojavljati samostojno kot četrti zbor v skupščinskem 
sistemu. Zdravstvena skupnost ima to možnost, da se direktno pojavlja, zato 
se ne vključuje kot konstitutivni del v skupnosti socialnega varstva. Skupnost 
za zaposlovanje pa je tu vključena. 

Veliko pripomb je bila tudi k 8. členu. Vsi so se v glavnem izrekli za 
varianto. Ko je v Skupščini SR Slovenije potekala razprava o tem členu, je 
bilo nekaj mnenj, ki so skušala utemeljiti, da bi bil osnovni tekst 8. člena pri- 
mernejši. Gre pa za to, da se je treba v nadaljnjem postopku priprave zakona 
odločiti za tako formulacijo člena, ki bo tej skupnosti omogočila predvsem dvo- 
je: Da bo lahko ustrezno, pravočasno in mobilno usklajevala interese republiš- 
kih skupnosti, skratka tiste dele programa s področja socialnega varstva, ki so 
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v nekem smilu originarni po republiški liniji. To je treba tej skupnosti omogo- 
čiti že zaradi vsebine 11. člena, ob tem pa seveda dati ob vsakem trenutku in 
vedno takrat, kadar bo ta interes izražen in kadar se bo pokazala potreba, mož- 
nost, da se interesi prelivajo iz občinskega prostora v republiškega oziroma da 
se tu v največji meri uskladijo, kot je bilo to v razpravi že nekajkrat poudar- 
jeno. 

Več pozornosti pa bi morali posvetiti 10. in 11. členu. V okviru teh dveh 
členov bi morali poiskati še vsebino. Zaenkrat je predlagatelju uspelo toliko, 
kolikor je bilo to .mogoče. To vsebino pa bi mogli dopolniti na osnovi pripomb, 
ki so bile dane k tema dvema členoma v razpravi, in to s tisto konkretno vse- 
bino, ki jo je potrebno usklajevati v okviru skupnosti socialnega varstva. 

Kar zadeva pripombo glede usklajevanja socialnovarstvene aktivnosti, ki 
jo uresničujejo delovni ljudje in občani, organizirani v družbenih organizacijah 
in društvih se mi zdi, da bi bilo to pomembno zagotoviti zlasti v občinskem 
prostoru. To bi bilo vsekakor primerno in smotrno. Vendar pa bi morali to 
jasno precizirati, da se ne bi ta usklajevalna funkcija skupnosti preveč po- 
krivala ali pa posegala na področje koordinacije, ki jo opravlja Socialistična 
zveza. Toda v vsebinskem in programskem smislu bi to bilo vsekakor smiselno 
opredeliti tudi v tem členu. 

Več pripomb je bilo tudi k 13. členu, pa tudi več izvirnih zamisli, kako 
precizirati formulacijo tega člena. Mislim, da nima smisla, da bi sredstva za 
delovanje te skupnosti zbirali s kako prispevno stopnjo. Treba pa je premostiti 
problem, ki se je doslej pojavljal, ker skupnosti niso imele ustreznega denarja 
za svoje funkcioniranje. To je funkcionarje in tudi strokovne delavce skup- 
nosti večkrat spravljalo v mučno situacijo. Menili smo, da se bo moral denar 
za poslovanje skupnosti socialnega varstva tako v občini kot v republiki za- 
gotavljati s samoupravnim sporazumom. Temu primerno pa bo treba bolj ob- 
vezujoče oblikovati 13. člen. Rekli bi, da se s samoupravnim sporazumom opre- 
deljujejo in zagotavljajo materialni pogoji za delovanje skupnosti. 

Nekatere logične izpeljave so bile tudi v razmišljanjih o 14. členu. Zaenkrat 
je predlagatelj dopustil možnost, da bi vendarle bila dva zbora, da bi zagotovili 
pristop tako uporabnikov kot izvajalcev, kajti pri tako organiziranih zborih je 
razprava bolj temeljita in pestra, ker poteka iz različnih zornih kotov. Nepo- 
sredna zahteva po organiziranosti skupnosti v dveh zborih se sicer ne kaže z 
vidika uresničevanja družbenoekonomskih odnosov, toda zaradi vsebinskih in 
delovnih pogojev lahko skupnost socialnega varstva ustreznejše deluje, če dela 
v dveh zborih. 

Mimogrede naj še povem, da je treba 19. člen uskladiti s 75. členom za- 
kona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 22. člen z 82. členom 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Pomanjkljivosti so nastale 
zaradi tega, ker smo pravzaprav oddali osnutek zakona prej, kot pa so bili 
amandmaji k zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela sprejeti v 
Skupščini. 

Prav tako menimo, da je razprava pokazala, da bo treba spremeniti zadnji 
odstavek 10. člena, v katerem pravimo, da občinske skupnosti socialnega varstva 
zagotavljajo vodenje enotne evidence. V razpravah so predstavniki občin- 
skih skupnosti namreč ugotovili, da zaenkrat kadrovski in materialni pogoji za 
to še ne obstajajo in da teh možnosti ni, vendar da se mora ta naloga ures- 
ničevati v okviru te skupnosti na ta način, da skupnost zagotovi uvedbo in 
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izpeljavo enotnega sistema vodenja evidence in tu ne prevzema direktnih 
obveznosti. 

Kot predlagatelji pa bomo vse pripombe, ki so bile dane danes in na de- 
vetih regionalnih razpravah, temeljito proučili in jih v nadaljnjih postopkih v 
velikem obsegu tudi upoštevali, v skladu z navodili, k smo jih dobili v fazi 
priprave osnutka. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Preden bomo glasovali o osnutku zakona o skupnostih socialnega varstva, pred- 
lagam, da poslušamo poročila obeh verifikacijskih komisij. Prosim predstavnika 
Komisije Zbora uporabnikov, da poda poročilo! 

Nada P i t z : Komisija Zbora uporabnikov za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja v sestavi Jože Perger, delegat Občinske skupnosti so- 
cialnega varstva Ljutomer, Matija Fink, delegat Občinske skupnosti socialnega 
varstva Maribor in Nada Pitz, delegatka Občinske skupnosti socialnega var- 
stva Murska Sobota, je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, da je 
pooblastila oddalo 41 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 delegatov vsakega zbora. Zbor 
uporabnikov je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še predsednico Komisije 
Zbora izvajalcev, da poda poročilo! 

Marija Zebec: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja v sestavi Marija Zebec, delegatka Skupnosti socialnega varstva Ptuj, 
Zofija Volčanšek, delegatka Skupnosti socialnega varstva Ravne na Koroškem 
in Marija Troha, delegatka Skupnosti socialnega varstva Radovljica, je pre- 
gledala pooblastila delegatov in ugotovila, da je pooblastila oddalo 31. dele- 
gatov Zbora izvajalcev. Ker je za veljavno sklepanje Zbora potrebno, da je 
na seji navzočih več kot polovica članov Zbora, ugotavljamo, da je Zbor iz- 
vajalcev sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hkrati s tem ugotavljam, da je 
Skupščina sklepčna in da lahko nadaljujemo delo. Predlagam, da o osnutku 
zakona o skupnostih socialnega varstva po razpravi, ki je bila zelo bogata in 
dala veliko novih sugestij in predlogov, ki jih bo predlagatelj lahko pri iz- 
delavi predloga zakona koristno upošteval, glasujemo ločeno po zborih. 

Prosim, da najprej glasuje Zbor uporabnikov. Kdor je za predlagani os- 
nutek zakona o skupnostih socialnega varstva, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim, da glasuje še Zbor izvajalcev. Kdor je za predlagani osnutek za- 
kona o skupnostih socialnega varstva, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva v naši 
skupščini soglasno sprejet. 



7. seja 679 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva. 

Nekateri delegati so že v razpravi pri prejšnji točki dnevnega reda dali 
pripombe tudi k osnutku tega zakona. Kdo želi razpravljati? i('Nihče.) Pismene 
pripombe k osnutku tega zakona sta posredovali občinski skupnosti soci- 
alnega varstva iz Izole in Kopra. Pripombe so identične s pripombami, ki so jih 
že pri prejšnji točki navedli nekateri delegati. 

Če ni razprave, dajem na glasovanje osnutek zakona o družbenem varstvu 
otrok in o skupnostih otroškega varstva, skupaj s pripombami. Najprej prosim, 
da glasuje Zbor uporabnikov. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Prosim, da glasuje še Zbor izvajalcev. Kdor je za predlagani osnutek za- 
kona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skup- 
nostih otroškega varstva v naši skupščini soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na razpravo o os- 
nutku zakona o socialnem skrbstvu. 

Delegati nekaterih občinskih skupnosti so tudi k temu osnutku zakona 
dali pripombe že pri 3. točki dnevnega reda. Ima še kdo kakšno pripombo 
oziroma želi kdo razpravljati? 

Besedo ima tovariš Slavko Kobe, delegat Skupnosti socialnega varstva 
Lj ubij ana-Vič-Rudnik! 

Slavko K o b e : Imam nekaj pripomb k posameznim členom. 
Mislim, da je pri 2. členu treba povedati, da delovni ljudje nudijo in za- 

gotavljajo pomoč in ne samo organizirajo in razvijajo to pomoč ogroženim 
posameznikom. To se pravi, da je treba poudariti to, da nudijo in zagotavljajo. 

Pri 10. členu pa bi bilo treba bolj obširno omeniti pravice in obveznosti, 
ker to ni samo stvar statuta. 

III. poglavje: Rejništvo. Te zadeve že podrobno ureja zakon o zakonski zve- 
zi in družinskih razmerjih ter se vprašujemo, zakaj je potrebno še tu te stvari 
podrobno navajati. 

Pri 70. členu nam ni jasno, zakaj daje k samoupravnemu sporazumu o 
ustanovitvi in k statutu soglasje izvršni svet družbenopolitične skupnosti in ne 
skupščina družbenopolitične skupnosti, kot to daje pri drugih skupnostih. 

Kar pa zadeva 44. člen, ga razumemo tako, da center za socialno delo iz- 
vršuje vzgojne ukrepe, za kazni pa je pristojno sodišče. Sedaj se lahko razume 
tako, da center izvršuje tudi kazni, kar pa ni res. 

Pri 49. členu imamo pripombo, da organ upravljanja v centru za socialno 
delo ni samo svet. To je tudi zbor delovnih ljudi, je na primer komisija za 
delovna razmerja itd. 

Slednjič imamo pripombo še k 51. členu. Menimo, da je pri imenovanju po- 
slovodnega organa izpuščen ustanovitelj, to pa je skupnost socialnega skrbstva. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Se kdo želi razpravljati? Besedo 
ima tovarišica Marija Zebec, delegatka Skupnosti socialnega varstva Ptuj! 
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Marija Zebec: Opozorila bi na 3. odstavek 66. člena. V tem členu 
predvideva osnutek, da pristojnosti organov socialnega skrbstva, njihovo 
sestavo in postopek za uveljavljanje pravic podrobno določijo občinske skup- 
nosti s statutom. Menimo, da to ni sprejemljivo in da mora zakon precizno dolo- 
čiti naloge in pristojnosti kot tudi postopek in sestavo. Vsak občan naj ima ena- 
ke možnosti v postopku pri uveljavljanju pravic v socialnem skrbstvu, ne glede 
na to, v kateri občini v Sloveniji živi. Ugotavljamo, da v zakonu ni obdelana 
druga stopnja uveljavljanja pravic. Navedeno je le posebno sodišče združenega 
dela, menimo pa, da je potrebno, da se določi tudi druga stopnja v okviru re- 
publike, saj v občinah nimamo dovolj ustreznih kadrov za oblikovanje svoje 
druge stopnje. 

V zakonu ni opredelitve krajevne in stvarne pristojnosti o zadevah, kar je 
večkrat zelo pomembno. Namreč težko je določiti pristojnost, zlasti krajevno. 
To velja zlasti za občane, ki niso stalno prijavljeni, vendar potrebni določene 
oblike socialne pomoči. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo 
ima tovarišica Majda Gaberšek, delegatka Skupnosti socialnega varstva Ve- 
lenje! 

Majda Gaberšek: Predlagamo, da se v osnutku zakona o socialnem 
skrbstvu predvidi tudi vključevanje delovnih organizacij v problematiko so- 
cialnega skrbstva. Problematika, ki se pojavlja med delavci, je zelo pereča in 
pogosta, zato je potrebno, da se tudi delovne organizacije vključijo v to 
področje. Z zakonom naj se opredeli funkcija delovne organizacije v delovanju 
socialnega skrbstva. Prav tako pa naj bi se z zakonom predvidelo organiziranje 
socialnih služb v delovnih organizacijah in delovanje teh služb v okviru social- 
nega skrbstva. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če 
ni več razpravljalcev, predlagam, da preidemo na sklepanje o osnutku zakona 
o socialnem skrbstvu. 

Najprej prosim, da glasuje Zbor uporabnikov. Kdor je za, naj prosim dvig- 
ne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim, da glasuje še Zbor izvajalcev. Kdor je za osnutek tega zakona, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo pro- 
ti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina soglasno sprejela tudi osnutek zakona o so- 
cialnem skrbstvu. 

S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja 
skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije o 3., 4. in 5. točki dnevnega reda. 
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\^publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije pri usklajevanju pro- 

jekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979   6 

^8? Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu . .    6 
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dr. Anton Fazarinc   6 
Miloš Hanžič  8 
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Ana Grum   12 
Vinko Seliškar   14 
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/(^Ti^cdlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih  17 
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f 5. Jpredlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredo- 
vanju kulturnih prireditev  19 

Govorniki : 
Tatjana Buljan   20 
Anton Šolar  20 
Vladimir Vorih  21 

% -Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem 
^'varstvu  22 
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Govornik: 
Ivan Zelenšek  22 

^ Osnutek zakona o knjižničarstvu  22 
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Marinka Vičič   25 
Vekoslava Ludvik  27 
Matija Zgajner  28 
Tatjana Buljan  28 
Vinko Seliškar  29 
Franka Balantič   30 
Leopold Horvat  31 
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~ pomoči   31 
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Franc Kolmanič  32 
Marko Čavlovič  32 
Branko Baje   • 33 
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Jurij Zidanšek  34 
Vinko Seliškar   35 
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Andrej Petelin   36 

3 Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sani- 
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dr. Anton Fazarinc ... I  37 
Leopold Horvat  38 
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10.) Predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v 
^-'univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani in o soglasju k statutu Univerze 

Edvarda Kardelja v Ljubljani  40 

11. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi dveh članov Komisije Skup- 

ščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu   41 

12. Predlogi in vprašanja delegatov    41 

18. seja — 24. aprila 1979 
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1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije  42 
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Janko Muraus    43 
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Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 18. seje Zbora združenega dela  44 

2. Odobritev zapisnika 16. in 17. seje Zbora združenega dela  44 
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Ciril Umek  44 
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Emil Šušter  45 
Francka Herga 54 
Anton Prebil . ... . 55 
Slavko Uršič   56 
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Ivo Klobčar  g2 
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Vitja Rode  07 
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Tone Kovic  72 
Ciril Umek  74 
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^Ti^Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1978   75 
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Stanka Pospiš  70 
Janko Muraus  70 

Finančni načrt prihodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 
1979  78 
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Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 19. seje Zbora združenega dela  87 

2. Odobritev zapisnika 18. seje Zbora združenega dela  88 

(jT) Predlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela  88 

Govorniki : 
Dušan Šinigoj  88 
Breda Kolarič-Lah     92 
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Ivan Košenina   94 
Dušan Šinigoj   95 

4. -bsnutek zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v 
- družbeni lastnini  96 

Govorniki: 
Vlado Tance  96 
Drago Dolinar  98 
Tine Breskvar   102 
Miloš Metlikovič  103 
Franc Kolmanič 104 
Ernest Lotrič  105 
Vasilij Vulič  105 

\5) Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni 
izkaznici, z osnutkom zakona 105 

Govornika: 
Dore Dovečar 106 
Miloš Metlikovič 107 

fe.jpredlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične 
^ republike Slovenije za leto 1978   107 

Govorniki: 
Vlado Tance   107 
Slavka Jerman 109 
Marjan Koritnik  110 

0Vlado Tance 111 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po 
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo 
davek od prometa proizvodov in storitev, z osnutkom zakona 112 

Govornik: 
Milica Ozbič   112 

0Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračuna- 
vanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbe- 
nih sredstev za leti 1977 in 1978, z osnutkom zakona 114 

Govornika: 
Milica Ozbič     114 
Oto Potisek   115 

nOpredlog za izdajo zakona o varnosti pomorske plovbe, z osnutkom zakona 116 
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Livij Jakomin 116 
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Tlo. Predlog za spremembo 57. člena zakona o srednjem šolstvu, 19. člena 
V—-zakona o organizacijah za izobraževanje odraslih, 32. člena zakona o iz- 

obraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v te- 
lesnem in duševnem razvoju, 89. člena zakona o osnovni šoli, 14. člena 
zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke in 18. člena 

,^zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij .... 117 

\llyPredlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o financiranju in izgradnji objektov za obe- 
leževanje zgodovinskih krajev in dogodkov v zvezi z bitko za ranjence 

jaa. Neretvi 118 

/ž^JPredlog odloka o pristopu SR Slovenije k dogovoru republik in avto- 
nomnih pokrajin o usklajevanju temeljev sistema in politike obdavče- 

x\vanja celotnega prihodka državljanov 118 

/13. Predlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega 
l/senata za prekrške  119 

M.4. Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje 
^ programa tretje etape investicijskih del in nakupa opreme in tehničnih 

sredstev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko-madžarske 
^,-^meje v obdobju od leta 1979 do leta 1983   119 

il5yOsnutek zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona . . . 120 

Govornika : 
Ivan Kastrevc   120 
Slavica Seifert 121 

( 16J Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 
— programa gradnje objektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času 

xod leta 1979 do leta 1983   123 

j, 17>/Osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in sto- 
-^Critev v prometu 123 

\18.'Osnutek zakona o kritju tečajnih razlik po deviznih računih in deviznih 
hranilnih vlogah občanov za obdobje od 1. januarja 1975 do 30. sep- 
tembra 1978   124 

19. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi 
\_/ sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč 125 

20. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata 

za prekrške v Ljubljani  125 

21. Predlogi in vprašanja delegatov 125 
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Teodor Dovečar  125 
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Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 20. seje Zbora združenega dela 132 

2. Odobritev zapisnika 19. seje Zbora združenega dela 132 

Obvestilo Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije o stanju 
in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti 133 
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Rudi Nadiževec 133 

^4yOsnutek zakona o izobraževalnih skupnostih 136 
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Leopold Kejžar 137 
Irena Kernel  138 
Jože Skulj  139 
Karol Ravnik 140 
Danica Fuks    • 140 
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Leopold Kejžar 142 

(^5.)Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 143 

Govorniki : 
dr. Iztok Winkler 143 
Ana Grum    145 
Aleksander Furlan   145 
Ciril Umek  146 

(^) Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva 147 

Govorniki : 
Franc Hočevar  147 
Igor Bončina 151 
Anton Benedik 153 
Vasilij Vulič    • 153 
Antonija Markelj 154 
Ciril Umek 154 
Franc Hočevar  155 

,/^7^)osnutek zakona o socialnem skrbstvu 156 

Govorniki : 
Rudi Nadiževec 156 
Pero Todorovič 157 

^^Antonija Markelj 157 

^Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva  157 

Govornik: 
Pero Todorovič 158 

' 9. ,'Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih 158 

Govorniki : 
Leopold Kejžar 158 
Marko Cavlovič • • • 160 
Ciril Umek 160 
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\^y Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 161 

Govorniki : 
Leopold Kejžar 161 
Branko Baje 164 
Anton Benedik 165 
Vasilij Vulič   165 
Lado Skrjanec   167 

\ 11. bsnutek zakona o osnovni šoli 168 

Govorniki : 
Majda Lindič 168 
Jožica Kovačič 169 
Branko Baje  170 
Pero Todorovič 171 
Vasilij Vulič 172 
Zdenko Rebec 173 
Klavdija Davidovič 173 
Igor Bončina 173 
Borislava Vičar 174 
Marjan Kortnik 174 
Leopold Kejžar 175 

Il2y Poročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in 
vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1978 176 

Govornik: 
Srečko Brus 176 

^13^j)snutek zakona o naravni in kulturni dediščini 178 

Govorniki : 
Jože Erjavec  178 
Slavko Rajh  179 
Ana Grum  180 
Matija Žgajnar / . . 182 

114^ Predlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republike 
V--/ Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne 

in umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, 
z osnutkom zakona 183 

'15. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
V_^stvu zraka, z osnutkom zakona 184 

Govorniki: 
Marko Cavlovič 184 
Stanko Brumen 185 

_ Ciril Umek 187 

, 16. /Nadaljevanje razprave k osnutku zakona o naravni in kulturni dediščini 188 
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1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije     193 

Govornik : 
Tomislav Majer 194 
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1. Določitev dnevnega reda 21. seje Zbora združenega dela ....... 195 

/2^ Osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 
-^družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od 1981. do 1985. 

leta      • • 195 
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Zdravko Praznik 196 
Jože Kreč       199 
Franc Sikošek     200 

V^/Razvoj družbenega sistema informiranja v Socialistični republiki Slo- 
veniji in predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v 
Socialistični republiki Sloveniji  200 

Govornika: 
Andrej Jerman 201 
Anton Benedik     205 

[ji) Predlog za izdajo zakona o davkih občanov 206 

Govorniki : 
Milica Ozbič  206 
Pavle Zupančič  209 
Franc Fašalek    212 
Ferdo Prežel j 213 
Jure' Zidanšek     213 
Alojz Frangež 214 
Marija Masnec      214 
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Ivica Kavčič  224 
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združenega dela in delovnih skupnosti 225 
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Franc Sikošek  226 
Marija Masnec  227 

\( sj Predlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov 228 
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Govornik: 
.^Milica Ozbič  228 

7yOsnutek zakona o sistemu obrambe pred točo 229 

Govorniki: 
Karmelo Budihna   229 

Mira Fabjančič  231 
Martin Žuran     . . . 232 
Jože Šavel   
  

(8.yOsnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v 
V- zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini 234 
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Ivan Zelenšek   234 

'snutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlo- 
go Socialistične federativne republike Jugoslavije v Afriški sklad za 

  razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju sredstev tega sklada .... 236 
\WyPredlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije in 

vlado Ljudske republike Poljske o vzajemnem priznavanju enakoprav- 
nosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh 
državah    236 

1L) Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1978   237 

^ Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1979   238 

13. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slo- 

venije    238 
— predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke Slovenije . . 239 
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in člana Odbora 

za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije   239 

14. Predlogi in vprašanja delegatov    239 

Zbor občin 

17. seja — 9. aprila 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 240 

Govornik : 
Franc Skok  241 
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IX 



Q) 
244 
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t/6. ^Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem ^ 
varstvu   1 

<9 

Govornik: 
Mitja Horvat 268 
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X 



Govornik: 
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10. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi dveh članov Komisije Skup- 
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ps) Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistič- 
\J ne republike Slovenije za leto 1978    • 317 
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Marjan Oblak  317 
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O/ kem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
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Govornika 
Franjo Lunder  
Ljubo Koler  324 
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nosti za predšolske otroke in 18. člena zakona o poklicnem izobraževa- 
nju in urejanju učnih razmerij 325 
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leževanje zgodovinskih krajev in dogodkov v zvezi z bitko za ranjen- 
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Albin Levičnik 
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C 15.) Osnutek zakona o določitvi celotnega zneska sredstev za financiranje 
programa tretje etape investicijskih del in nakupa opreme in tehnič- 
nih sredstev za regulacijo Donave od Beograda do jugoslovansko-ma- 
džarske meje v obdobju od leta 1979 do leta 1983   334 

a.6. Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska za financiranje programa 
gradnje objektov radiorelejnega sistema Jugoslavije v času od leta 

— 1979 do leta 1983   334 

V17/Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč  335 

Govornik: 
Andrej Levičnik  335 

/18. JOsnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
— storitev v prometu 336 

19. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata 

za prekrške v Ljubljani 337 

20. Predlogi in vprašanja delegatov 337 

19. seja — 25. junija 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 338 

Govornik: 
Danilo Hudomalj  339 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 19. seje Zbora občin 340 

2. Odobritev zapisnika 18. seje Zbora občin 341 

f 3. ,Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih ures- 
ničevanja ustavnosti in zakonitosti 341 

Govornika : 
Vida Miklič 342 
Gorazd Marinček 343 

snutek zakona o izobraževalnih skupnostih 345 

Govorniki : 
Peter Winkler  345 
Karla Majcenovič 347 
Danilo Hudomalj  347 

XIII 



Janez Dragoš 348 
Zalka Kocjan 349 
Marjana Žogan 349 
Marica Mrzel 350 
Alenka Bonajo 351 
Peter Winkler  351 

Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in o raziskovalnih skup- 
nostih  352 

Govornik: 
Dragica Šimenc   352 

0° snutek zakona o skupnostih socialnega varstva 354 
Govorniki : 
Božidar Tvrdy  354 
Jože Manfreda   356 
Florjana Mušič 357 
Franc Strakl   357 
Hinko Zolnir 358 
Nevenka Podobnik  358 
Karla Majcenovič 359 
Alenka Bonajo  359 
Janek Dragoš   359 
Božidar Tvrdy  359 

^Osnutek zakona o socialnem skrbstvu 360 

Govorniki : 
Božidar Tvrdy  360 
Hinko Žolnir  362 
Karla Majcenovič 362 
Alenka Bonajo  363 
Marica Mrzel  363 
Gorazd Marinček  363 
Franc Novak 364 

Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
^ varstva   365 

Govorniki : 
Božidar Tvrdy  365 
Karla Majcenovič  366 
Hinko Zolnir 367 
Jože Manfreda  367 
Marjan Zogan i 367 

Osnutek zakona o telesno-kulturnih skupnostih 368 

Govorniki : 
Peter Winkler  368 
Karla Majcenovič 369 
Gorazd Marinček 370 

^lO^psnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 371 

Govorniki : 
Peter Winkler 371 
Marjan Skubic  372 
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Janez Dragoš 375 
Ciril Plut 375 
Franc Štrakl  375 
Slava Pirnar  376 
Marica Mrzel 376 
Zalka Kocjan 376 
Alenka Bona j o  376 
Marjana Žogan 377 
Milan Lupše  377 
Jože Manfreda  377 
Franc Bastardi   377 
Peter Winkler  378 

Osnutek zakona o osnovni šoli   380 

Govorniki : 

Peter Winkler  380 
Dr. Lojze Ude 381 
Alojz Rogina  382 
Jože Slatinšek    383 
Milan Lupše  383 
Zlata Strel  385 
Tone Kraševec  385 
Justina Krapež 386 
Nevenka Podobnik  386 
Janez Dragoš  387 
Ciril Plut 387 
Franc Strakl  388 
Hinko Zolnir .   389 
Florjana Mušič 389 
Marjan Skubic  390 
Marica Mrzel 390 
Slava Pirnar 391 
Alenka Bonajo    391 
Marjana Žogan  392 
Jože Manfreda  392 
Franc Bastardi 392 

0oročilo o reševanju problematike varstva dobrin splošnega pomena in 
rednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 

1978   393 

Govornik: 

Janez Goršič  393 

^3. jDsnutek zakona o naravni in kulturni dediščini 395 

Govorniki : 

Franc Zupan  395 
Milan Lupše  396 
Vida Miklič 396 
Marjana Žogan 398 
Franc Novak 398 

y.4.jPredlog za izdajo zakona o prevzemu obveznosti Socialistične republi- 
\J ke Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kultur- 

ne in umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja, 
z osnutkom zakona 400 
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Govornik : 
Franc Zupan 400 

s\ 
\15/ Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 

stvu zraka, z osnutkom zakona 401 

Govorniki : 
Janez Goršič   401 
Matija Pajnkiher 402 
Janez Goršič   402 
Milan Lupše  405 
Vida Miklič 405 
Alenka Bona j o 406 

16. Predlogi in vprašanja delegatov 407 

Govornik: 
Tone Kovič 408 

20. seja — 26. junija 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 411 

t 
Govornik: 
Stane Mazej   412 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 20. seje Zbora občin 413 

C2./Osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 
leta 1985      414 

Govorniki : 
Lojze Ceglar   414 
Danica Ster   415 
Franc Godina   415 

{ 3yRazvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji in predlog za 
izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji . . . 416 

Govorniki : 
Tomaž Banovec  417 
Jernej Rovšek    419 
Nada Mihajlovič  421 

i 4JPredlog za izdajo zakona o davkih občanov   422 

\' 5. ©snutek zakona o sistemu obrambe pred točo 422 
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Govorniki 
Karmelo Budihna 422 
Karel Sukič    425 
Franc Štrakl  426 
Franc Novak  427 
Vida Brumen 427 
Hinko Zolnir 429 
Marjan Markel 429 
Branko Novak  430 
Karmelo Budihna  431 
Karel Sukič 432 

<jDn adaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o davkih občanov 433 
Govorniki : 
Zvonko Draksler  433 
Stane Mazej  435 
Anton Bolko . 436 
Hinko Zolnir 437 
Milan Kolar   438 
Zalka Kovač 439 
Franc Potočnik . . 440 
Zvonko Draksler    441 

Predlog za izdajo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij s    v— združenega dela in delovnih skupnosti 442 

Govorniki : 
Ada Gorjup  442 
Giovanni Miglioranza 444 
Emil Mori  444 
Stane Mazej 445 

v_8XI?redlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov 446 

Govornika : 
Zvonko Draksler  446 
Giovanni Miglioranza  447 

f io3< 

Predlog za izdajo zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic 
in stavb 448 

Govornik: 
Sergej Bubnov 448 

^Osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v 
- zvezi s krediti iz tujine na republiko in avtonomni pokrajini 449 

<11. b s Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dopolnilno vlogo 
—'SFRJ v Afriški sklad za razvoj ob drugem splošnem dopolnjevanju 

sredstev tega sklada 450 

^2^. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado 
Ljudske republike Poljske o vzajemnem priznavanju enakopravnosti 
šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh državah 450 

13. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slo- 

venije   451 
— predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke Slovenije . . 451 

14. Predlogi in vprašanja delegatov 451 
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Družbenopolitični zbor 

16. seja — 9. aprila 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 453 

2. Določitev dnevnega reda 453 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 15. seje Družbenopolitičnega zbora 454 

^2) Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu 454 

Govornika : 
Dr. Marjan Premik 455 
Jože Globačnik  456 

^3^ Predlog za izdajo zakona o kulturnih skupnostih 458 

Govornik : 
Peter Ogrizek 459 

(41, Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sani- 
, tarni inšpekciji 460 

Govornik: 
Dr. Marjan Premik 460 

5. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi in o izvolitvi dveh članov Komisije 

Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združe- 
nem delu 461 

6. Predlogi in vprašanja delegatov .   462 

17. seja — 23. maja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 463 

2. Določitev dnevnega reda 463 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 16. seje Družbenopolitičnega zbora 464 

^2^redlog zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 464 
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Govorniki: 
Dr. Anton Fazarinc 464 
Dino Pucer 468 
Srečko Mlinaric 469 
Miloš Prosenc 471 
Zoran Polič 473 

V 3yOsnutek zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
^"Deni lastnini   473 

Govorniki : 
Jože Pacek 474 
Jože Marolt 476 
Dino Pucer 477 
Majda Naglost 478 
Ivan Godec 479 
Miro Gošnik 480 
Igor Uršič 482 
Zoran Polič  483 
Milan Kučan 483 
Jože Marolt 485 

f\4. j)redlog odloka o določitvi števila sodnikov za prekrške Republiškega 
Senata za prekrške 486 

5. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata 

za prekrške v Ljubljani 486 

6. Predlogi in vprašanja delegatov 487 

Govornik : 
Dr. Anton Fazarinc 487 

18. seja — 25. junija 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 489 

2. Določitev dnevnega reda  489 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 17. seje Družbenopolitičnega zbora 490 

/Oy Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih ures- 
ničevanja ustavnosti in zakonitosti 491 

Govornika: 
Ludvik Golob 491 
Zoran Polič 493 
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'^Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih 494 

Govor niki : 
Majda Poljanšek 494 
Vili Vindiš 496 
Teodora Krpan   496 
Vili Vindiš 497 
Tina Tomi je  498 

£4) Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 498 

Govornik : 
Andrej Caserman 498 

•^./Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva 500 

Govorniki : 
Dominik Komadina 500 
Jože Globačnik 502 
Emil Šuštar  .   • 502 
Ludvik Golob 502 
Milan Kučan 502 
Jože Globačnik 503 

' 6] Osnutek zakona o socialnem skrbstvu 503 

Govornik: 
Dominik Komadina 504 

wy Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega 
varstva   504 

Govornika : 
Dominik Komadina   504 
Teodora Krpan  506 

^8^) Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih 506 

Govornika: 
□A j Majda Poljanšek 507 
vV / Zoran Polič   508 

9.1 Obravnava pripomb k osnutkom zakonov o samoupravnih interesnih 
skupnostih na področju družbenih dejavnosti .   511 

Govorniki : 
Jože Marolt     511 
Vili Vindiš 513 
Miro Gošnik 513 
Emil Šuštar 513 
Jože Marolt 513 
Majda Poljanšek 513 
Jože Marolt 514 
Zoran Polič   517 
Milan Kučan 517 

^ Zoran Polič 518 

\10^)osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 518 

Govorniki : 
Majda Poljanšek . ! 518 
Dušan Najdič 520 
Teodora Krpan  521 
Igor Uršič 522 
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Osnutek zakona o osnovni šoli 523 

Govorniki : 
Majda Poljanšek  524 

' Dino Pucer 525 
Teodora Krpan 526 
Dušan Najdič 527 

<^0.2.1 Poročilo o uresničevanju problematike varstva dobrin splošnega pome- 
■' na in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 1978 in osnutek 

zakona o naravni in kulturni dediščini .    . 527 

Govornika : 
Dr. Avguštin Lah 528 
Maver Jerkič 529 

f/43yOsnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 
^—/ družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985 531 

Govornika: 
M^rko Bule 531 

guštar  532 

i 14/Predlog stališč k osnutku zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 534 

G/O v o r n i k : 
v^Stane Repar 534 

J15./Predlog stališč k osnutku zakona o osnovni šoli . . 535 

Govornika: 
Stane Repar 535 
Jože Globačnik   536 
Stane Repar   536 

S16. kazvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji in predlog za 
V—-^izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v SR Sloveniji . . . 537 

Govornika: 
Jože Zakonjšek  537 
Ludvik Golob  544 

^T^ibredlog za izdajo zakona o davkih občanov 545 

Govorniki: 
Zvonko Draksler  545 
Majda Naglost 546 
Jožefa Rakun 548 
Zvonko Draksler 548 
Marija Aljančič 549 
Zvonko Draksler 549 

lv^8yPredlog za izdajo zakona o upravah družbenih prihodkov 549 

Govornik: 
Zvonko Draksler 550 

19. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slove- 

nije    
— predlog odloka o razrešitvi guvernerja Narodne banke Slovenije . . 551 

20. Predlogi in vprašanja delegatov 551 
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Skupna seja 
vseh zborov Skupščine SK Slovenije 

2. seja — 9. aprila 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda     552 

Dnevni red: 

1 Odobritev zapisnika 1. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije  552 

^Jlzvolitev člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije iz Socialistične republike Slovenije 553 

Govornika: 
Mitja Ribičič   ^53 
Dr. Lojze Ude    1   

3. seja — 23. maja 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 5®° 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 2. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije 561 

^2~ftRazglasitev izvolitve predsednika in člana Predsedstva Socialistične re- 
3h=ž2publike Slovenije in objava sestave Predsedstva Socialistične republike 

Slovenije   561 

I .^Slovesna izjava predsednika in člana Predsedstva Socialistične repub- 
•^nike Slovenije   561 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela in Zbora občin 

Zasedanje — 9. aprila 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  
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Dnevni red: 

</L)uv Jvodna obrazložitev k poročilu o delu delegacije Skupščine SR Slo- 
^venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pri usklajevanju 

projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za 1979 leto .... 563 

Govornik: 
Marko Bule  563 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin 

in D r u ž b e n o p o 1 i t i č n e g a z b o r a 

Zasedanje — 25. junija 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  

Dnevni red: 

/7l li/Uvodna beseda predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije k obvestilu 
\JJUstavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja 

ustavnosti in zakonitosti   . - . 566 

Govornik: 
Dr. Jože Brilej 566 

Skupščina 
Kulturne skupnosti Slovenije 

8. seja — 5. aprila 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Komemoracija ob smrti Edvarda Kardelja, člana Predsedstva SFR 
Jugoslavije   .         575 

2. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov     575 

3. Določitev dnevnega reda 8. seje    576 

Dnevni red: 

1 .^Potrditev zapisnika 7. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

(AJd snutek zakona o knjižničarstvu  

. . 577 

. . 577 
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Govorniki: 
Dr. Branko Berčič 577 
Ivo Tavčar 581 
Darja Kramberger 584 
Ančka Korže-Strajnar 586 
Aleksa Gajšek-Kranjc 587 
Mirko Angeli 588 
Janja Kamnikar 590 
France Stiglic 590 
Ivo Tavčar 590 
Ančka Korže-Strajnar   591 
Mirko Angeli 591 
Ivo Tavčar 591 

/3,/Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredova- 
nju kulturnih prireditev, s tezami   592 

Govorniki: 
Dušan Tomše 592 
Radivoj Pahor 593 
Ančka Korže-Strajnar   593 
Aleksa Gajšek-Kranjc 594 
Helena Zaje 594 
Niko Suštaršič .   595 
Dušan Tomše 595 
France Štiglic   596 

^4^/Predlog za izdajo zakona, o kulturnih skupnostih 597 

Govorniki : 
Peter Ogrizek 597 
Matej Svetel  , 598 
Radivoj Pahor   599 
Milan Bratec 599 
Janko Poklič 600 
France Stiglic 601 
Ivo Tavčar 602 

10. seja — 20. junija 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev 607 

2. Določitev dnevnega reda 608 

3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev 609 

Govornika : 
Jože Gerhard 609 
Aleksa Kranjc-Gajšek .   609 

Dnevni red: 

^l) Osnutek zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine 
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Govorniki: 
Helena Zaje 611 
Dr. Ljudmila Plesničar 613 
Aleksa Gajšek-Kranjc   613 
Vlado Knific 614 

France Zupan 616 
Ivo Tavčar 616 
France Zupan 617 

|^j| Osnutek zakona o spominskem parku Trebče 617 

Govornika: 
Jože Erjavec  617 
Dušan Zupane 617 

Skupščina 
Zdravstvene skupnosti Slovenije 

6. seja — 17. aprila 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 619 

Dnevni red: 

/fl) Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami za osnutek 
^ zakona  620 

Govorniki: 
Dr. Dominik Komadina 620 
Drago Benčina  623 
Silva Testen 628 
Milka Prosen 630 
Milan Koršič 631 
Franjo Rozman 632 
Metod Ferbar  632 
Dr. Dušan Biber 633 
Jože Frece  633 
Slavko Grčar 633 

* 

Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 

8. seja — 20. junija 1979 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 635 
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635 

636 

636 
638 
638 
638 
640 
641 
642 
644 
644 
644 
645 

646 

646 
647 
647 
649 
649 
650 

650 

650 
652 
653 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
663 
663 
663 

665 

Dnevni red: 

1. Izvolitev Verifikacijske komisije 

Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih 

Govorniki: 
Majda Poljanšek  
Jože Deberšek  
Francka Turk  
Ana Godnik  
Milan Kalan  
Miran Hasl  
Janez Gašperšič  
Marjeta Globokar 
Jože Breznik . . . ... 
Sonja Furlan  
Barica Marentie-Požarnik . 

Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

Govorniki : 
Peter Winkler 
Pepca Jež . . 
Milan Kalan . 
Francka Turk 
Ana Godnik 
Peter Mahne 

snutek zakona o osnovni šoli 

Govorniki : 
Peter Winkler . 
Pepca Jež . . . 
Milan Kalan 
Francka Turk . 
Ana Godnik . . 
Miran Hasl . . 
Franci Pivec 
Srečko Peterlin 
Franc Makovec 
Janko Kšela 
Stane Korbar . 
Viktorija Dabič 
Franc Kejžar . 
Peter Mahne . 
Doroteja Kadunc 

Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

7. seja — 29. junija 1979 

Skupščina 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 
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Dnevni red: 

1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev    • 666 

2. Odobritev zapisnika 6. seje Skupščine 666 

snutek zakona o skupnostih socialnega varstva 666 

Govorniki: 
Ciril Koprive    667 
Slavko Kobe 671 
Viktor Kavčič  672 
Alojz Božič  674 
Nadja Markun    675 
Marija Zebec   675 
Ljubo Klajnšček   675 
Bogdan Zorž   • 675 
Jože Perger  676 
Franc Hočevar 676 

4. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev 678 
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	Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin
	Zasedanje — 9. aprila 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Uvodna obrazložitev k poročilu o delu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pri usklajevanju projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za 1979 leto



	Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
	Zasedanje — 25. junija 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Uvodna beseda predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije k obvestilu Ustavnega sodišča SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti



	Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
	8. seja — 5. aprila 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Komemoracija ob smrti Edvarda Kardelja, člana Predsedstva SFR Jugoslavije
	2. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov
	3. Določitev dnevnega reda 8. seje

	Dnevni red
	1. Potrditev zapisnika 7. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije
	2. Osnutek zakona o knjižničarstvu
	3. Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni dejavnosti in o posredovanju kulturnih prireditev, s tezami
	4. Predlog za izdajo zakona, o kulturnih skupnostih


	10. seja — 20. junija 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev
	2. Določitev dnevnega reda
	3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev

	Dnevni red
	1. Osnutek zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine
	2. Osnutek zakona o spominskem parku Trebče



	Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
	6. seja — 17. aprila 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami za osnutek zakona



	Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
	8. seja — 20. junija 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Izvolitev Verifikacijske komisije
	2. Osnutek zakona o izobraževalnih skupnostih
	3. Osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok
	4. Osnutek zakona o osnovni šoli



	Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
	7. seja — 29. junija 1979
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev
	2. Odobritev zapisnika 6. seje Skupščine
	3. Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva
	4. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanjaZbora uporabnikov in Zbora izvajalcev
	5. Osnutek zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškegavarstva
	6. Osnutek zakona o socialnem skrbstvu




