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^puženega dela 

38. seja 

(25. junija 1980) 

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

Pričetek zasedanja ob 9. uri. 

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

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

Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoli naslednje delegate: za predsednico Jožico Cernivec, za člana 
pa Vito Florjančič in Vlada Franjkoviča. 

Želi kdo o tem predlogu raspravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim to potrdi 
z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila dele- 
gatov in pripravi poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške kon- 
ference Socialistične zveze Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Na sejo zbora so 
vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, delegati 
iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR^ Jugo- 
slavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Anton Jelenko, poročevalec 
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Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Janko Brinšek, 
poročevalec Odbora za finance, Jolanda Slokar, poročevalka Odbora za druž- 
benopolitični sistem, Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski 
razvoj, Ferenc Feher, poročevalec Komisije za narodnosti, Stanko Jaki, poroče- 
valec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Anton Kugo- 
nič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije, Franc Kokošar, poročevalec 
Komisije za vprašanja borcev NOV in Karlo Marsel, poročevalec Komisije za 
pravosodje. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji zbora postaviti 
delegatska vprašanja, da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že na za- 
četku seje, da bi lahko o tem obvestili predstavnike Izvršnega sveta oziroma 
ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije oziroma posameznim funkcionarjem, da se na odgovor pri- 
pravijo in na vprašanja odgovore, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Obveščam vas, da ste prejeli danes na klop listo predstavnikov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato teh 
posebej ne bom navajal pri obravnavi posameznih vprašanj. ' 

Prav tako ste za današnjo sejo zbora prejeli seznam gradiv k posameznim 
točkam dnevnega reda. Tako tudi teh gradiv ne bom posebej navajal. 

Predlagam, da medtem ko je na delu verifikacijska komisija, pregledate 
gradiva, ki ste jih prejeli danes na klop. 

Če je verifikacijska komisija končala z delom, prosim predsednico, da po- 
roča zboru. 

Jožica Černivec: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani delegati. 
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo dele- 
gatska pooblastila 140 delegatov, in sicer iz gospodarskega področja 87 dele- 
gatov, iz prosvetno-kulturnega področja 15 delegatov, iz socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: gospodarsko področje 12. okoliš, en delegat, 13. okoliš en delegat, 16. okoliš 
en delegat, skupaj trije delegati; prosvetno-kulturno področje: 1. okoliš 1 dele- 
gat, 2. okoliš dva delegata, skupaj torej trije delegati; socialno-zdravstveno 
področje: 1. okoliš en delegat; kmetijska dejavnost: 6. okoliš en delegat, 7. oko- 
liš en delegat, 8. okoliš en delegat skupaj trije delegati. Skupaj je torej odsot- 
nih deset 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 verificira vsa predložena pooblastila. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi kdo o poročilu komisije 
razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali z dvigom rok. Glasovali bomo 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.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 
38. sejo Zbora združenega dela. 

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

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom občin in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali uvodno besedo k osnutku zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu, k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih, k predlogu za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini in k osnutku zakona o urejanju 
prostora. 

Uvodno besedo bo imela tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

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

Z dopisom z dne 1'1. 6. 1980, sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom odloka o izvolitvi članov Sveta republike in z osnutkom zakona o spre- 
membah zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Dne 13. 6. 1980 pa sem dnevni red današnje seje razširil še z osnutkom 
sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980, v letu 1980. 

Razširitev dnevnega reda z osnutkom sprememb in dopolnitev resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 
do 1980, v letu 1980 in z osnutkom zakona o spremembah zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen, predlagam iz razlogov, ki so navedeni 
v spremnem dopisu predsednika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije k obema aktoma. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije bo ta akta obrav- 
naval na julijski seji zbora. Zato se je potrebno že na današnji seji opredeliti 
in sporočiti predloge, pripombe in stalisca, da jih bodo lahko delegati uveljav- 
ljali v usklajevalnem postopku v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 38. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 37. seje Zbora združenega dela, 
3. osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 

slovnih stavbah in poslovnih prostorih, 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji 

in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, 
7. osnutek zakona o urejanju prostora, 
8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 

delu, 
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9. osnutek zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 
stavb v SR Sloveniji v letu 1981, 

10. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov, 

11. predlog za izdajo zakona o objavljanju zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov ter o časopisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni list Socia- 
listične republike Slovenije«, 

12. predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, 

13. osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980, v letu 1980, 

14. osnutek zakona o Spremembah zakona o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen, 

15. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1801), 

16. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, 
17. volitve in imenovanja, 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega in pred- 

laganega dnevnega reda? (Nihče). Kdor je za predlagani dnevni red, naj pro- 
sim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče). 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 37. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali predlog za dopolnitev 
zapisnika? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb niti predlogov za dopolnitve, ugotavljam, da je 
zapisnik 37. seje Zbora združenega dela odobren. 

Počakali bomo na delegate ostalih dveh zborov, da opravimo skupno za- 
sedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.05). 

Predsednik Emil Tomažič: Pred pričetkom razprave k 3. točki vas 
obveščam, da je dosedaj prijavljenih že 23 razpravljalcev. Zato predlagam, da 
skušajo razpravljalci povzeti bistvo pripomb, predlogov in stališč. Kolikor oce- 
nijo, da so pripombe enake oziroma podobne prejšnjim razpravam, takih pri- 
pomb naj ne bi ponavljali. Računati je potrebno s tem, sicer bo trajala seja 
znatno dlje kot je predvideno. 

Prehajamo torej na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek zakona je 
objavljen v Prilogi VI. Poročevalca. K osnutku zakona je predložen predlog 
stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki obravnava ta 
zakon na današnji seji po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
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Obveščam vas, da ste danes prejeli dodatno poročilo Odbora za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora, v katerem pred- 
laga tudi predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel po končani razpravi. Pred- 
lagam, da naj bo predmet današnje razprave tudi ta dokument, ki ga je za zbor 
pripravil ta odbor. Želijo poročevalci odborov in komisij besedo? (Ne želijo.) 

Glede na številne pripombe, predloge in stališča v dosedanjih razpravah 
in verjetno tudi v razpravi na seji zbora, predlagam, da na podlagi 47. člena 
poslovnika zbora imenujemo skupino delegatov z nalogo, da spremlja razpravo 
in po končani razpravi predlaga morebitne spremembe in dopolnitve predloga 
sklepa, ki je naveden v dodatnem poročilu Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja. V skupino delegatov predlagam: Evlalijo Pajer, 
članico Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Janka 
Brinška, poročevalca Odbora za finance, Antona Jelenka, poročevalca Odbora 
za družbenoekonomske odnose. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Da.) Besedo ima Miroslav Brečko. 
Prosim! 

Miroslav Brečko: Prosim za razširitev skupine. Delegacija 38. oko- 
liša, iz občine Ljubljana-Šiška predlaga, da bi bilo glede na številne pripombe 
iz Ljubljane primerno, če bi v tej skupini sodeloval tudi predstavnik oziroma 
delegat iz mesta Ljubljane. Naša delegacija je predlagala mene, da bi sodeloval 
v tej komisiji. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Menim da je predlog iz občine 
Ljubljana-Šiška sprejemljiv. Glede na to predlagam zboru, da dopolnimo sku- 
pino delegatov še z dvema delegatoma, in sicer predlagam, da imenujemo v 
skupino tovariša Miroslava Brečka, ki je pravkar razpravljal, in tovarišico 
Marto Čemažar iz Kopra. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče). Kdor je za predlog, naj pro- 
sim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina soglasno izvoljena v predlaganem sestavu. 
Prehajamo k razpravi. Besedo dajem tovarišu Bojanu Butolenu, predstav- 

niku Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije. Prosim! 

Bojan Butolen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Aktivnosti na področju urejanja stanovanjske problematike že nekaj let pred- 
stavljajo eno temeljnih pogramskih nalog Zveze socialistične mladine Slove- 
nije. Prav nerešeno stanovanjsko vprašanje je problem, s katerim se srečuje 
velik del mladih ljudi. Izhajajoč iz usmeritev naše problemske konference o 
stanovanjski problematiki, je Predsedstvo Republiške konference Zveze sociali- 
stične mladine na svoji seji, 6. junija 1980 obravnavalo tudi osnutek zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih in ocenilo, da so bile sicer upoštevane — 
gledano v celoti — osnovne usmeritve, ki izhajajo iz Skupščinskih stališč, vendar 
pa je Predsedstvo pri tem ugotovilo, da šta 21. in 32. člen osnutka zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu, ki opredeljujeta solidarnostno reševanje stanovanj- 
skih potreb delavcev v združenem delu, način razreševanja stanovanjskih po- 
treb občanov, ki ne združujejo dela v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, le kot variantni dodatek prizadevanj pri reševanju stanovanjskih 
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potreb učencev in študentov. Predsedstvo Republiške konference Zveze socia- 
listične mladine predlaga, da se s solidarnostno združenimi sredstvi še naprej 
zagotavlja gradnja domov za učence in študente. 

Ugotavljamo, da se je sedanji sistem združevanja sredstev za gradnjo do- 
mov za učence in študente izkazal kot zelo ustrezen. S prvotnim in dopolnil- 
nim programom bodo predvidoma do konca leta 1980 z novogradnjami povečane 
zmogljivosti študentskih domov za oikoli 1770 ležišč, domov za učence za 3900 le- 
žišč, nadomeščeno pa bo 3274 dotrajanih zmogljivosti. 

Od leta 1976 do leta 1979 je bilo zgrajenih 15 domov s 5180 ležišči. Pred 
jesenjo 1980 leta bo vseljivih še osem domov s 1849 ležišči. Dejstvo je, da je 
izgradnja 9389 novih ležišč v domovih izjemen napredek, glede na skrajno 
kritičen položaj v preteklih letih. 

Ob tem pa ugotavljamo, da še niso rešeni vsi akutni in še vedno izjemno 
težki problemi domskih potreb. Obstajajo velike potrebe po izgradnji postelj- 
nih kapacitet za učence in študente. Zmogljivost študentskih domov v Ljubljani 
in Mariboru glede na porast študentov v zadnjem desetletju celo proporcionalno 
pada. Od vseh študentov v SR Sloveniji jih je nastanjeno v študentskih domovih 
25,7% pri starših 37,9 %, vozačev pa je 3,1'%. Samo v Ljubljani je prek 6000 
študentov nastanjenih v privatnih sobah bodisi v mestu ali v okolici. Podobna, 
toda nekoliko boljša je situacija v Mariboru. 

Predsedstvo Republiške konference je zato že v lanskem letu sprejelo sta- 
lišče, da je potrebno pripraviti nov program izgradnje domov za učence in 
študente in nadaljevati z zbiranjem sredstev na dosedanji način tudi v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju. 

Po dosedanjih podatkih bo potrebno v naslednjem srednjeročnem programu 
zagotoviti 7050 ležišč. V primeru, da razreševanje stanovanjskih vprašanj učen- 
cev in študentov ter financiranje gradnje domov izpade iz vira sredstev za 
solidarnost oziroma iz osnutka tega zakona, bo realizacija omenjenega programa 
vprašljiva. Tudi izgradnja študentskih domov je lahko eden izmed korektorjev 
sedanje socialne in regionalne strukture študentov. 

Menimo, da danes ni bistveno vprašanje, v katerem členu bomo opredelili 
usmeritve in način nadaljnjega uresničevanja stanovanjskih vprašanj za učence 
in študente oziroma združevanju sredstev za nadaljnjo gradnjo domov za učence 
in študente. To je v tem trenutku nedvomno politično vprašanje, ki ima lahko 
ob negativnih opredelitvah različne in dolgoročne posledice. Zavedamo se, da 
zakon o stanovanjskem gospodarstvu ni najbolj ustrezen dejavnik za razreše- 
vanje teh vprašanj, vendar pa se je na osnovi doseženih rezultatov takšen način 
reševanja izkazal v dosedanji praksi kot zelo učinkovit in bi trenutno zaradi 
pravno-političnih vidikov ne bilo smotrno odstopati od te prakse. 

Predlagamo, da se v tem zakonu predvidi postopek za prihodnji režim take 
gradnje tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 1985. Veliko po- 
zornost je predsedstvo namenilo tudi razreševanju stanovanjskih vprašanj mla- 
dih družin. Predsedstvo ugotavlja, da je za organizacije združenega dela treba 
v zakonu bolj obvezujoče opredeliti planiranje in razreševanje stanovanjskih 
vprašanj delavcev z mladimi družinami. Upoštevati namreč moramo, da se 
vsako leto v SR Sloveniji sklene okoli 15 000 zakonskih zvez, pri čemer gre pri 
polovici za zakonca, ki sta mlajša od 23 let. Po obstoječih podatkih pa samo 
ena petina mladih družin v petih letih lahko računa, da pride do stanovanja. 
To je slaba perspektiva za mlado generacijo, saj je stanovanje eden od temelj- 
nih pogojev za zdrav razvoj družine. 
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Lahko ugotovimo, da je ob pridobitvi vsaj začasnega stanovanja pomembno 
vlogo odigral sistem solidarnostne gradnje stanovanj za mlade družine. Stano- 
vanja iz tega sklada je doslej dobilo 2370 mladih družin. Ta pomoč je sicer 
začasna, saj družinam omogoča bivanje v enem stanovanju od 5 do 7 let, vendar 
pa se na ta način premosti najbolj kritično obdobje ekonomskega oblikovanja 
mladih družin. 

V javni razpravi smo ob sprejemanju stališč, novembra meseca lanskega 
leta, še posebej poudarili, da mladi nikakor ne želimo imeti popolnoma privile- 
giranega položaja. Sprejeli smo tudi opredelitev, da morajo razreševanje sta- 
novanjskega problema mlade družine vzeti kot svojo prioritetno nalogo, Cia 
z namenskim varčevanjem ustvarijo del pogojev za pridobitev zasebnega ali 
družbenega stanovanja. Analiza, ki smo jo opravili v lansikem letu je tudi po- 
kazala, da obstaja zelo veliko število nerešenih stanovanjskih vprašanj prav 
med mladimi družinami, da je ob tem še vedno premalo uveljavljeno upošte- 
vanje osnovnih kriterijev ih meril za dodeljevanje stanovanj v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, da so prisotna težka finančna bremena, ki peste 
mlade družine v prvih letih zakona kot so to visoke najemnine, neurejeni pod- 
najemniški odnosi, visoki stroški za varstvo otrok, krediti in tako^ dalje. 

Vse to opozarja, da so mlade družine v zelo neugodnem položaju. V pri- 
merih, kjer se v organizacijah združenega dela združuje premalo sredstev za 
ustrezno samostojno reševanje stanovanjskih vprdšanj delavcev, je perspektiva 
razreševanja tega vprašanja, ki zadeva mlado generacijo, še toliko bolj nejasna. 
Upoštevajoč te predpostavke, bi morali videti vse elemente, na osnovi katerih 
bi lahko zaščitili mlade družine in jim nudili pomoč pri rešitvi stanovanjskega 
položaja.. / 

Iz osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu je razvidno, da se soli- 
darnost omejuje samo na nezaposleno strukturo prebivalstva. Menimo, da 
takšna opredelitev ni popolnoma v skladu s stališči, sprejetimi 7. novembra 
1979. leta. Ta opredelitev povzroča tudi izpad tistih mladih družin, kjer je vsaj 
eden od zakoncev zaposlen. S tem ugotavljamo, da je v predloženem zakonu 
odprto vprašanje zagotavljanja vzajemnosti in solidarnosti^ oziroma je ta zakon 
restriktivnejši na tem področju kot pa skupščinska stališča. 

Menimo, da bi se morala sredstva za družbeno pomoč nezaposlenim in za 
delo nesposobnim ljudem, invalidom, borcem in mladim družinam, ki ne morejo 
rešiti svojega problema, zbirati in se o njihovi uporabi samoupravno dogovar- 
jati tudi v okviru občinske samoupravne stanovanjske skupnosti. Predlagamo, 
da se to vprašanje v zakonu razreši oziroma določneje opredeli. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Rudi Bregar, pred- 
stavnik Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Rudi Bregar: Tovarišice in tovariši delegati! Strnjene ugotovitve 
Skupščine Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 
o obravnavanem osnutku, so naslednje: 

Osnovna ugotovitev je, da osnutek zakona postavlja delavca v združenem 
delu in občana-stanovalca, kot osnovna nosilca planiranja, zagotavljanja sred- 
stev in odločanja o gradnji in vzdrževanju. Zavezuje pa tudi občana, da najprej 
sam v okviru svojih potreb in možnosti nato šele v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela razrešuje stanovanjski problem. Ti pogoji in odločitve se realizirajo 
najprej v temeljni organizaciji in organizaciji združenega dela. Sele ko so tu 
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vse možnosti izčrpane, pa na podlagi načel in v okviru samoupravno dogovor- 
jene vzajemnosti in socialistične solidarnosti v širših okvirih, zlasti v okviru 
samoupravne stanovanjske skupnosti v občini. 

Prav tako izhaja osnutek zakona iz načela, da so stanovalci družbenih sta- 
novanj odgovorni za ohranjanje realne vrednosti družbenih stanovanj in pri- 
mernih bivalnih pogojev v hiši, kjer stanujejo in vseh družbenih stanovanj 
v občini. Zato so nosilci planiranja, združevanja sredstev in odločanja o njihovi 
uporabi. Predvsem z vidika teh izhodišč smo ocenjevali, v kolikšni meri po- 
stavljajo določila osnutka zakona delavca in stanovalca v aktiven odnos in kako 
so predvideni vsi samoupravni spleti in organiziranost. Precej enotna je ugoto- 
vitev, da bi moral osnutek zakona konkretneje obravnavati družbenoekonomske 
odnose, zlasti plansko funkcijo, skupnosti stanovalcev, način združevanja sred- 
stev za realizacijo usmerjene stanovanjske gradnje in odnos dosedanjih samo- 
upravnih sporazumov o prehodu na ekonomske stanarine. 

Skoraj enotno je mnenje, da bi morali dopolniti člene, ki opredeljujejo 
vzajemnost in solidarnost ter pogoje in načine združevanja sredstev. Prav 
gotovo bi moral imeti zlasti 25. člen še določilo, da se v okviru samoupravne 
stanovanjske skupnosti občine, če se združeno delo tako odloči s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana, združujejo tudi sredstva iz čistega dohodka. Tako 
dogovorjen obseg združevanja postane tudi sestavni del družbenega plana ob- 
čine, z vsemi posledicami. 

Glede ekonomske vzajemnosti in solidarnosti bi kazalo opozoriti tudi na 
65. člen ustave SR Slovenije, ki predvideva samoupravno združevanje sredstev 
v okviru stanovanjske skupnosti. Očitno je bilo že ob sprejemanju ustave, da 
je to nujen pogoj za usmerjeno stanovanjsko gradnjo. Pri tem seveda ne gre 
za odtujevanje sredstev, temveč za izvajanje skupnega, zato pa tudi učinkovi- 
tejšega programa družbeno usmerjene stanovanjske graditve v občini. 

V zakonu bi morali določiti, da se sredstva za stanovanjsko gradnjo zdru- 
žujejo sproti, sicer ne bo pogojev za usmerjeno in kontinuirano gradnjo. Za- 
časne izpade sredstev bi morali drugače kriti iz drugih kreditnih sredstev bank, 
če sploh bodo na razpolago, kar bo seveda podražilo stanovanjsko gradnjo in 
posredno vplivalo tudi na zvišanje stanarin. 

Posebej so razprave pokazale, da v zakonu niso opredeljena kreditna sred- 
stva in vloga bank. Brez teh sredstev bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
prav gotovo upadla stanovanjska gradnja. Potrebno bi bilo opredeliti prehodno 
obdobje. 

32. člen in drugi obravnavajo obseg in namene solidarnosti v stanovanjskem 
gospodarstvu. Razprave so pokazale, da bi bilo nujno omogočiti pridobivanje 
stanovanj iz dohodka združenega dela tudi za tiste družine z večjim številom 
otrok in tudi za mlade družine, katerih člani so zaposleni ter tisti, ki živijo 
v enakih ali podobnih socialnih razmerah, kjer ni zaposlen noben član družine. 

Izredne pozornosti je bilo deležno variantno določilo v zvezi s financiranjem 
izgradnje dijaških in študentskih domov. Glede tega .se v večini samoupravnih 
stanovanjskih skupnostih, kljub določenim načelnim zadržkom, vendarle opre- 
deljujemo, da je za naslednje srednjeročno obdobje še potrebno iz stanovanjskih 
solidarnostnih sredstev graditi dijaške in študentske domove, vendar naj bi bilo 
to opredeljeno v prehodnih in končnih določbah. Še vedno je dilema, ali naj 
tudi v naslednjem obdobju združujemo sredstva za kadre, pomembne za go- 
spodarski razvoj v manj razvitih občinah in krajevnih skupnostih? Če bomo 
to podprli, nastane vprašanje, ali se lahko obremenjuje dohodek za te namene? 
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V osnutku zakona so vsebovane družbene usmeritve in zahteve do delavca, 
da predvsem sam skrbi za ureditev svojih stanovanjskih razmer. Ena takih 
rešitev je pridobitev etažnega stanovanja. Usmeritve pa precej omejuje sedanja 
formulacije 39. člena osnutka. Po našem mnenju predlagatelj ni mislil dobesedno, 
kot je napisano, da lastnik etažnega stanovanja plačuje vse stroške, razen 
amortizacije. Zato je treba to oblikovati jasno, da bo mogoče razumeti, da pla- 
čuje vse tiste stroške, ki zadovoljujejo program potreb, ki jih konkretno opredeli 
zbor stanovalcev in hišni svet; to je <za prenovo, vzdrževanje ter opravljanje 
skupnih delov in naprav stanovanjske hiše, poleg teh pa še tiste funkcionalne 
stroške, ki so nedeljivi na posamezna stanovanja. 

Veliko pripomb je k 44. členu, ki je nedorečen. Pogosto se zamenjujejo te 
organizacije s strokovnimi službami pri samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

V zakonu je potrebno natančneje opredeliti, katera so tista tehnično stro- 
kovna dela, ki jih skupnosti stanovalcev morajo zaupati posebnim in poobla- 
ščenim strokovnim organizacijam. Taka dela bi bila zlasti vzdrževanje in obra- 
tovanje kotlovnih naprav, dvigal, določenih instalacij in podobno. Glede^od- 
ločanja o stanarini, je pravilna usmeritev, da so za to odgovorne m pooblaščene 
skupnosti stanovalcev, vendar bo potrebno njihove pravice in obveznosti jasneje 
formulirati. Vlagatelji, to je združeno delo, jih morajo zavezati — se pravi 
stanovalce — da za gospodarjenje s stanovanji namenijo toliko sredstev m da 
z njimi tako ravnajo, da se ohranja nezmanjšana vrednost stanovanjskega 
sklada. To pomeni, da mora stanarina zagotavljati tudi sredstva opredmetene 
amortizacije, ki omogoča v enostavni reprodukciji .zamenjavo dotrajanih sta- 
novanj Zato bo potrebno 59., 60. in 61. člen dopolniti tako, da se stanovalci 
v samoupravnem sporazumu o temeljih plana dogovorijo za združevanje amor- 
tizacije in dela sredstev za vzdrževanje, ki bodo omogočali uspešno vzdrževanje 
tudi starejših stanovanj in stanovanjskih hiš. Sredstva upravljanja pa naj se 
oblikujejo za zadovoljevanje potreb za upravljanje v skupnosti stanovalcev 
in v samoupravni stanovanjski skupnosti. 

V vseh razpravah je bila podprta lastna udeležba in skoraj enotno za- 
vrnjena solastnina, ki je opredeljena v 27. členu. Pretehtati pa bi bilo treba 
možnost vnaprej dogovorjene pravice do odkupa etažnega stanovanja Ob po- 
goju, da stanovalec ponudi bistveno večjo udeležbo, kot bo predpisana za pri- 
dobitev družbenega stanovanja. 

Ob zaključku'želim opozoriti še na velike težave, ki nastajajo pri pripravi 
planskih dokumentov, ker je še toliko dilem o obsegu vzajemnosti in solidar- 
nosti, ki jo bo opredelil vsaj z načelno usmeritvijo ta zakon m družbeni do- 
govor, ki ga pa šele pripravljamo. 

Hkrati želim poudariti, da smo ves čas tvorno sodelovali v razpravah v 
Skupščinskih telesih in da je večina naših pripomb upoštevana tudi v staliscih 
skupščinskih odborov. Hvala lepa! 

\ 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Nada 
Mikič-Bulc, predstavnica Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 
Prosim! 

Nada Mikič-Bulc: Glede na to, da smo pripombe k posameznim 
členom zakona, ki so se izoblikovale v javni razpravi v Zvezi sindikatov, po- 
sredovali predlagatelju in glede na to, da je nekaj pripomb pravzaprav iden- 
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tičnih s tistimi, ki so bile že posredovane v razpravi, bom poskušala izluščiti — 
ne vem če mi bo to povsem uspelo — samo nekaj tistih pripomb, ki bi jih lahko 
v razpravi še dopolnili. 

V razpravah, ki smo jih ob osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
vodili v Zvezi sindikatov, smo ugotovili, da je ta zajela širok krog delavcev 
in da v razmeroma kratkem času še ni mogla seči v vse organizacije združenega 
dela, ki pa to razpravo načrtujejo. Menim, da bo razprava v mnogih organi- 
zacijah združenega dela še v tem mesecu, nadaljevala pa se bo še v jeseni. 

V akcijskem programu, ki smo ga sprejeli ob predložitvi osnutka zakona, 
smo dali poudarek urejanju odnosov in ocen razmer v organizacijah združenega 
dela in v delovnih skupnostih, preverili pa smo tudi dosežene rezultate pri 
uresničevanju usmeritev, ki jih je predsedstvo republiškega sveta sprejelo že 
lani ob sprejemu skupščinskih stališč. Posebej smo izpostavili pomen priprav 
na sprejem samoupravnih sporazumov o temeljih plana stanovanjskega gospo- 
darstva za naslednje srednjeročno obdobje, vpodbudili dopolnjevanje pravil- 
nikov o reševanju stanovanjskih vprašanj v organizacijah združenega dela, ker 
menimo, da ti še zdaleč niso tako urejeni in izdelani, kot bi bilo treba in da se 
tudi lastna udeležba v mnogih organizacijah združenega dela kljub našim 
stališčem iz leta 1977 še vedno ni uveljavila. 

Na posvetih, ki smo jih organizirali v okviru koordinacij Republiške kon- 
ference SZDL smo v preteklem mesecu ugotavljali, da smo v posameznih ob- 
činah prav tedaj delili družbena stanovanja še vedno tako — takih stanovanj 
je bilo v občinah na Štajerskem, pa morda tudi kje drugje tudi po sto — da 
delavci niso prispevali niti dinarja lastne udeležbe. Menim, da je takšno ne- 
upoštevanje skupščinskih priporočil, pa tudi usmeritev, ki smo jih sprejeli v 
Zvezi sindikatov že leta 1977, pravzaprav precej nedosledno spoštovanje neka- 
terih dogovorjenih obveznosti. 

Rada bi rekla to, da sindikati pripisujemo temu zakonu izjemen pomen, 
saj izhajamo iz stališča, da je razreševanje stanovanjskega problema, poleg 
zaposlitve, ena od temeljnih potreb, s tem pa tudi eden od temeljnih pogojev 
socialne varnosti posameznega delavca. Zato smo poleg tega, da smo jasno 
sprejeli usmeritev, da lahko graditev v bodoče temelja samo na podlagi objek- 
tivno ugotovljenih potreb in na podlagi realnih dohodkovnih možnosti vsake 
posamezne organizacije združenega dela, vendarle izpostavili potrebo po 
čvrstejši opredelitvi. To. je pokazala javna razprava zlasti pri tistih vprašanjih, 
ki zadevajo solidarnost in vzajemnost. Ne gre za to, da bi menili, da je treba 
solidarnost bistveno širiti, vendar pa, ko se postavlja vprašanje, ali je do soli- 
darnostnega stanovanja upravičen le delavec, ki nima zaposlitve, kot to pred- 
videva osnutek zakona, smo menili, da je s tem zaposleni delavec z nizkim 
osebnim dohodkom in številno družino oziroma Z nizkim družinskim dohodkom 
v bistveno neenakopravnem položaju nasproti nezaposlenemu delavcu, ki bi 
lahko po določbah zakona dobil solidarnostno stanovanje. Zato tudi podpiramo 
mnenje, da je potrebno razmišljati o taki solidarnosti, kot so jo opredeljevala 
skupščinska stališča iz decembra meseca 1979 in ko je bilo rečeno, da ima 
možnost, da pride do solidarnostnega stanovanja vsakdo, ki tega sam ne more 
bodisi zaradi nizkih osebnih dohodkov, družinskih razmer ali velikega števila 
otrok. 

To bo še posebej pomembno v obdobju stabilizacije, ko bomo morali gle- 
dati na to, da najprej ustvarimo dohodek, ki ga bomo dajali za stanovanjsko 
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gradnjo. Iz dohodka bomo financirali samo solidarnostno gradnjo, vse ostalo 
pa iz čistega dohodka. Menim, da je izredno pomembno, da se v vsaki organi- 
zaciji združenega dela, ob pripravi planov za naslednje srednjeročno obdobje, 
točno dogovorijo o obsegu potrebnih sredstev, pri čemer pa ne more biti edini 
vir teh sredstev čisti dohodek ali sredstva skupne porabe, oblikovana iz tega 
dohodka, ampak moramo računati z znatno večjim deležem lastnih sredstev 
ter tudi s kreditnimi sredstvi in sredstvi za investicije ob zaposlovanju novih 
delavcev. Sicer pa podpiramo usmeritve, ki so zajete v 25. členu osnutka. 

Z namenom, da zgradimo potrebno število stanovanj in da dosežemo pla- 
nirani obseg sredstev za stanovanjsko gradnjo, je potrebno zagotoviti pri obli- 
kovanju in združevanju sredstev tako rešitev, da tisti, ki ustvarijo več dohodka, 
v različnih pogojih pridobivanja, združujejo več sredstev. Posebej poudarjamo, 
da je v tem sklopu treba opredeliti vlogo bank, česar pa v danem besedilu ni. 

V zvezi z gradnjo dijaških in študentskih domov se v načelu pridružu- 
jemo tistim, ki menijo, da moramo v bodoče to gradnjo zagotoviti. Gre za to, 
da novega sistema financiranja v okviru usmerjenega izobraževanja oziroma 
svobodne menjave dela na tem področju še nimamo in zato ne smemo dopu- 
stiti, da bi ta gradnja zastala. Zato je treba v naslednjem srednjeročnem obdob- 
ju.s prehodnimi določbami zagotoviti nadaljevanje te gradnje. 

Lastna udeležba naj bi bila določena z zakonom, sicer bodo^pri njenem 
uveljavljanju prisotne enake težave, kot iso bile doslej. Kljub skupščinskim sta- 
liščem in usmeritvam sindikatov, vemo, da je še vedno vrsta organizacij v ka- 
terih tega niso uveljavili. Zato menim, da bi bilo prav, če bi načelo lastne ude- 
ležbe v 26. členu postavili tako, da bi le-to plačal vsakdo ob vselitvi^v drugo 
stanovanje, razen v primeru, ko gre za preselitev iz večjega v manjše stano- 
vanje. To izjemo poudarjam zaradi tega, ker menim, da bi tako lahko spod- 
budili zamenjavo stanovanj oziroma ustreznejšo zasedenost posameznih stano- 
vanjskih enot. 

Ob tem pa se zavzemamo tudi za to — to ije na široko podprla tudi raz- 
prava — da se v celotni stanovanjski gradnji poveča delež družbenih stanovanj. 
Družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji, o kateri smo se^ dogovorili v sta- 
liščih lansko leto, v zakonu ni dano dovolj poudarka. Upoštevaje potrebe m 
možnosti, bi bilo treba v samoupravnih družbenih planih določiti- predvideno 
stanovanjsko površino na porabnika stanovanja in ta kriterij dosledno upošte- 
vati. Glede opredelitve družbeno usmerjene stanovanjske gradnje menim, da 
kaže poudariti, da je to vsa stanovanjska gradnja, torej tudi individualna, v ka- 
teri se ne glede na lastnino, z večjim ali manjšim deležem, udeležujejo tudi 
družbena sredstva. 

Na koncu bi opozorila na nekaj vprašanj, ki so se izoblikovala v razpravi 
v zvezi z nekaterimi, po našem mnenju pomembnimi opredelitvami, ki so jih 
vsebovala stališča o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu. Gre za opredelitev lastninskega maksimuma na stanovanju, 
za ureditev stanovanjskih razmerij, za vprašanje usmerjanja solidarnostnih 
sredstev glede na dosedanji domicilni princip. Menim tudi, da bi bilo glede 
na 13. člen dosedanjega zakona o financiranju programiranja stanovanjske 
gradnje potrebno v prehodnih določbah opredeliti, kaj in kdo bo upravljal in 
kaj je s tistimi obstoječimi sredstvi, ki so v glavnem dolgoročna in vezana na 

• obdobje 20 let. Menim, da sedanjih sredstev, ki še niso izkoriščena, ne smemo 
odtujiti delavcem v združenem delu. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljal bo tovariš Bran- 
ko Plohi, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, 
Celje. 

Branko Plohi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva Zbora združenega dela SR Slove- 
nije, s sedežem v občini Celje, posreduje k osnutku zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu naslednje pripombe: 

1. V 65. členu ustave je nedvoumno določeno, da delovni ljudje in občani 
v samoupravni stanovanjski skupnosti združujejo sredstva za graditev stano- 
vanj, medtem ko iz zakona to ne izhaja. Prav tako je v 4. odstavku 65. člena 
ustave pojem družbene pomoči opredeljen širše, saj je edini kriterij za soli- 
darnost in s tem za zagotavljanje sredstev, nižji dohodek delovnih ljudi in ob- 
čanov, medtem ko zakon tega kriterija ne določa, pač pa uvaja druge strožje 
pogoje. Tako se postavlja vprašanje usklajenosti predloženega osnutka zakon 
z ustavo SR Slovenije. 

2. Kljub opredelitvi VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije, stališčem, 
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v novembru, ostaja v predloženem 
osnutku neusklajeno vprašanje zagotavljanja vzajemnosti in solidarnosti. 

3. Razlike so tudi pri opredelitvi solidarnosti, ki je v osnutku zakona po- 
stavljeno ožje kot v stališčih Skupščine SR Slovenije. Tako so izločeni občani 
in družine z nižjimi osebnimi dohodki, razen družin z večjim številom otrok, 
samski domovi za delavce in domovi za učence in študente. 

4. Osnovna zahteva v naših razpravah o predlogu za izdajo zakona je bila, 
da mora zakon jasno opredeliti, katere potrebe in interese bodo uresničevali de- 
lovni ljudje in občani na različnih nivojih samoupravne organiziranosti od hiš- 
nih svetov in zborov stanovalcev prek krajevnih skupnosti do samoupravne 
stanovanjske skupnosti. To v osnutku ni konsekventno izpeljano. Zlasti ni opre- 
deljena vloga skupnosti stanovalcev, saj iz zakona izhaja, da prevzema določene 
naloge v zvezi s pogodbenimi razmerji, ni pa opredeljena kot samoupravni me- 
hanizem v procesu odločanja na ravni stanovanjske hiše, v krajevni skupnosti 
in vse do samoupravne stanovanjske skupnosti. Prav tako bi bilo treba skupnost 
stanovalcev opredeliti kot nosilca planiranja in določiti način vključevanja v 
samoupravno stanovanjsko skupnost ali prek krajevnih skupnosti ali direktno. 
Glede na zahtevnost planiranja, bi kazalo v zakonu določiti najnujnejše planske 
akte, ki naj bi jih skupnost stanovalcev sprejemala. 

5. V občini je potrebno določiti tudi vprašanje strokovnega vodenja opravil 
za zbor stanovalcev in hišne svete. 

6. Precej nedorečeno je tudi vprašanje lastne udeležbe in vprašanje ideal- 
nega deleža, saj se šteje lastni delež do 25 % od nabavljene vrednosti stanovanja 
kot posojilo, večji odstotek pa kot idealni delež, s čimer se pridohi pravica last- 
nine nad stanovanjem in dopušča možnost idealne solastnine. 

7. Treba bo poenostaviti delovanje hišnih svetov, samoupravne funkcije 
pa prenesti na hišne svete. 

8. Iz solidarnosti naj se črta gradnja dijaških in študentskih domov. Za te 
namene naj se najdejo drugi viri sredstev. 

9. Ali bodo tudi s poslovnimi prostori v hiši upravljali stanovalci in kako? 
Gre za precejšen vpliv na najemnine, s katerimi stanovalci sedaj ne gospodarijo. 

10. Tudi Celje je treba vključiti v družbeni dogovor SR Slovenije o starih 
mestnih jedrih. 
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11. Zakon bi moral javno opredeliti investitorja stanovanjske gradnje. Pri 
tem je potrebno stremeti, da ustanavljanje kakšnih novih interesnih skupnosti 
ne bi pomenilo dodatnih obremenitev gospodarstva. 

12. V zakonu je tudi zelo nejasno, kako usklajevati programe stanovanjske 
gradnje s finančnimi možnostmi glede na financiranje iz čistega dohodka, v 
primeru izpada sredstev zaradi vse pogostejših izgub v gospodarstvu. 

13. Pri izločanju sredstev iz čistega dohodka nastaja vprašanje, kaj v pri- 
meru, če se sredstva med letom na osnovi poslovnih rezultatov akontiraj o me- 
sečno ali trimesečno, ob koncu leta pa poslovnega uspeha sploh ni. 

14. Urejanje samskih domov za delavce zahteva znatno večjo družbeno po- 
zornost kot doslej. Organizacije združenega dela, ki so odvisne od zaposlovanja 
terenskih delavcev, same ne zmorejo zadovoljivo reševati probleme nastanitve. 
Zato predlagamo, da se financiranje samskih domov vključi v breme vzajem- 
nega združevanja sredstev organizacij združenega dela. 

15. Opredeliti je potrebno kategorijo mlade družine in način reševanja, da 
bo ta termin enotno uporabljen v SR Sloveniji. Dosedanji način reševanja ni 
pokazal zaželjenih rezultatov, ker mlade družine niso izpolnjevale svojih ob- 
veznosti iz namenskega varčevanja in so želele biti po podelitvi začasnega sta- 
novanja izenačene z ostalimi pričakovalci stanovanj. 

16. Tako kot pri mladih družinah, bi bilo nujno opredeliti ekonomsko mož- 
nost za varčevanje in odkup stanovanja tudi za druge delavce v združenem 
delu, tako da bi družbena stanovanja dobili le tisti, ki niso zmožni varčevati. 
Samo z lastno udeležbo stanovanje ne bo ekonomska dobrina v pravem smislu, 
saj jo je potrebno vračati z obrestmi vred. 

17. Nujno je opredeliti najvišjo mejo lastne udeležbe ,in opredeliti lastno 
udeležbo tudi takrat, ko pridobi stanovalec stanovanjsko pravico s prenosom 
od staršev na družinske člane. 

18. Premiranje namenskega varčevanja le delno financirajo banke. Na- 
menjeno naj bi bilo vsem varčevalcem, ne glede na ekonomsko stanje, vendar 
diferencirano glede na dohodek. 

19. Zelo nejasno je opredeljena vzajemnost združevanja sredstev. Pogoje 
združevanja je nujno določiti v zakonu, da bodo enotno uporabljeni v SR Slo- 
veniji. Vzajemno združevanje med organizacijami združenega dela je obstajalo 
že doslej, vračanje pa ni bilo opredeljeno. 

20. Za reševanje stanovanjskih vprašanj bi bilo -treba v SR Sloveniji po- 
enostaviti čim več kriterijev, zato bi bilo nujno nekatere opredeliti že z 
zakonom. 

2L Stanovalcem, ki uporabljajo večje stanovanje kot pa ga potrebujejo, bi 
bilo treba zaračunavati višje stanarine za prekomerne površine. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Imre 
Varju, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Go- 
vornik pred menoj je v svojem govoru že omenil nekatera vprašanja, ki jih 
ne bi ponavljal, dotaknil pa bi se nekaterih, ki še niso bila omenjena. 

Skupina delegatov 17. okoliša za Zbor združenega dela je na seji, 24. ju- 
nija 1980 razpravljala o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu in spre- 
jela naslednje stališče. 
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Skupina delegatov ugotavlja, da kljub jasnim opredelitvam v resoluciji 
VIII. kongresa ZK Slovenije in stališčem, sklepom in priporočilom za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu SR Slovenije, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v decembru 1979, 
osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu nalkazuje drugačne rešitve ne- 
katerih bistvenih vprašanj, ne da bi zato bila podana ustrezna utemeljitev. 

Niti iz osnutka zakona niti iz obrazložitve ni razvidno, kako bo novi sistem 
združevanja sredstev vplival na dinamiko stanovanjske graditve, glede na to, 
da ni tako majhno število organizacij združenega dela, ki poslujejo z izgubo, 
niti takih, ki poslujejo na meji rentabilnosti. 

Skupnost stanovalcev je v osnutku zakona opredeljena kot pravna oseba, 
iz česar izhaja, da odgovarja za prevzete obveznosti z vsemi svojimi sredstvi. 
Skupnost stanovalcev po predlaganem besedilu zakona gospodari s stanovanj- 
skimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini. Pravica razpolaganja je pridrža- 
na vlagateljem, kar pomeni, da skupnost stanovalcev lahko odgovarja za pre- 
vzete obveznosti le v višini dela stanarine, ne more pa razpolagati z objektom, 
za katerega je prevzela obveznost, zato je vprašljivo, ali je skupnost stanovalcev 
sploh možno opredeliti kot pravno osebo. 

V osnutku zakona prav tako ni opredeljena vloga družbenopolitičnih skup- 
nosti pri zagotavljanju posebnega družbenega interesa ter pri sprejemanju in- 
tervencijskih predpisov za obvezno združevanje sredstev za izvajanje nekaterih 
skupnih nalog na področju stanovanjskega gospodarstva, kadar del udeležen- 
cev ne pristopi k samoupravnemu sporazumu oziroma ne izpolnjuje teh ob- 
veznosti. 

V stališčih in sklepih in priporočilih Skupščine SR Slovenije je družbeno 
usmerjena stanovanjska gradnja opredeljena kot ena izmed najpomembnejših 
nalog stanovanjskega gospodarstva ina področju razširjene reprodukcije. V 
samem osnutku pa ni opredeljena kot dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Družbeno usmerjeni stanovanjski izgradnji bi moralo zakonsko besedilo 
posvetiti več pozornosti in jo qpredeliti v posebnem poglavju enako kot sta- 
novanjske zadruge. 

Skupina ima tudi konkretne pripombe k posameznim členom, ki jih prila- 
gamo v pismeni obliki. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo dajem tovarišu Avgustu Pun- 
čuhu, delegatu Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 4. okoliš, Slo- 
venske Konjice. Prosim! 

Avgust Punč u h: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Zbora združenega dela za področje gospodarstva 4. okoliša 
Slovenske Konjice, je na podlagi javne razprave v konjiški občini, dne 23. 6. 
1980, sprejela naslednje pripombe k zakonu o stanovanjskem gospodarstvu: 

21. člen, variantni dodatek: Določilo o uresničevanju stanovanjskih potreb 
učencev in študentov naj se črta, ker po 4. členu zakona o stanovanjskih raz- 
merjih dijaški in študentski domovi nimajo statusa stanovanja. 

27. člen: Ta člen naj se v celoti črta. Primer. Solastnik ene četrtine stano- 
vanja umre. Zato bi pri dedovanju verjetno prišlo do prave zmede. Določene te- 
žave bi verjetno nastale tudi pri razmejitvi med družbenim in zasebnim sek- 
torjem lastništva. 
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46. člen, tretja alinea: Glede na predlog, da s stanovanjskimi hišami go- 
spodarijo zbori stanovalcev in hišni sveti in da s sredstvi stanarin gospodarijo 
stanovalci v skupnostih stanovalcev, ni razloga, da stanovanjska skupnost daje 
hišnim svetom najmanj vsake tri mesece podatke o stanju in porabi sredstev, 
ki pripadajo stanovanjski hiši. 

47. člen: Zakaj naj tbi skupščina občine z odlokom določala normative, če 
v 75. členu tega osnutka piše, da zbor uporabnikov samostojno obravnava in od- 
loča o normativih za vzdrževanje stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. Zato 
ni potreben odlok skupščine občine, ampak je dovolj sklep skupščine zbora 
uporabnikov stanovanjske skupnosti. 

55. člen, druga alinea: Vprašanje je, kdo pobira stanarino? Ali za to po- 
oblaščena organizacija združenega dela? 

57. člen, varianta: Stanarina je že preveč obremenjena, zato bi bilo po- 
trebno to varianto črtati. 

63. člen: Ali ima stanovanjska skupnost pravico, da pooblasti poljubno or- 
ganizacijo združenega dela? Razen tega stanovanjska skupnost nima nobene 
evidence o sredstvih stanarin niti drugih podatkov. 

67. člen. Vsak imetnik stanovanjske pravice je ne glede na družinski do- 
hodek dolžan plačati najmanj 20 odstotkov stanarine, določene za stanovanje, ki 
ga uporablja. 22% lastna udeležba naj bi bila obvezna za vse, ne pa da se vi- 
šina udeležbe prepušča samoupravnim sporazumom o temeljih plana. Zato naj 
se varianta, navedena v drugi alinei, črta. 

70. člen, varianta: Ta varianta naj se črta. O subvenciji odloča verificiran 
organ, ki ga sestavljajo predstavniki stanovanjske skupnosti in skupnosti so- 
cialnega varstva. Prav tako ni potrebno, da je pritožbeni organ sodišče združe- 
nega dela, ampak naj bo to zbor uporabnikov skupščine stanovanjske skupnosti. 

72. člen, zadnji odstavek: Zastavlja se vprašanje o primernosti predlaga- 
nega postopka! 

77. člen, zadnji odstavek: Ta varianta naj odpade. 
85. člen: Ali je hišni svet sposoben opravljati vsa ta dela? 

^6. člen: Ta člen je zelo umesten. 
96. člen: Sprejme naj se varianta. 
134. člen. Ta člen naj se črta. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlagam, da prekinemo 
sejo. Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima to- 
varišica Vera Fužir, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva 
6. okoliš, Velenje-Mozirje. 

Vera Fužir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za gospodarsko področje Zbora združenega dela, 6. okoliš, je na 
svoji seji dne 23. 6. 1980 obravnavala osnutek zakona in sprejela naslednje pri- 
pombe. 

1. Ugotavlja se, da ni enotne metodologije, s tem pa enotnih kriterijev in 
elementov za temelje planov samoupravne stanovanjske skupnosti. To po- 

2 
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membno področje moramo nujno poenotiti, posebno še zaradi sedanje in bodoče 
planske aktivnosti. 

2. Nujno je jasneje opredeliti združevanje sredstev nosilcev obrtne de- 
javnosti in pri njih zaposlenih delavcev. 

3. V organizirano stanovanjsko izgradnjo naj bi se po predlogu zakona 
vključevali tudi kmetje, ki sodelujejo oziroma združujejo svoje delo v kme- 
tijskih zadrugah. Tudi pri tem niso definirane osnove za odmero prispevka 
in tudi ne kakšne pravice pridobijo kmetje iz tega naslova. 

4. Iz osnutka zakona ni mogoče jasno razbrati kriterijev za vzajemnost in 
solidarnost. Le-ta pa se lahko odraža v posameznih temeljnih organizacijah 
združenega dela ali širše, zato je nujno vzpostaviti merila, kdaj in v katerih pri- 
merih nastopi solidarnost oziroma vzajemnost. To je zelo pomembno za manj 
razvite temeljne organizacije združenega dela in tudi občine. 

5. Ni jasno definirano stališče o združevanju sredstev za izgradnjo dijaških 
in študentskih domov ter način razreševanja stanovanjskega vprašanja za de- 
lavce, ki so zaposleni v negospodarstvu. Zato je nujno, da se navedeno jasno 
opredeli. Pri tem podpiramo variantni dodatek 32. člena. 32. člen pa naj se še 
dopolni. V prvi alinei naj se doda še naslednje določilo: »za gradnjo splošnih 
socialnih zavodov«. V drugi alinei pa naj se doda še določilo: »za delno nado- 
meščanje stanarin varovancev v splošnih socialnih zavodih«. 

6. Zakon naj opredeli načelo, da se solidarnostna sredstva za graditev sta- 
novanj in nadomestitev stanarin izločajo po domicilnem principu. 

7. Osnutek zakona ponovno razširja samoupravne pravice stanovalcev, ki 
so organizirani v hišnih svetih in zborih stanovalcev. Že v obstoječi samouprav- 
ni strukturi samoupravni odnosi zaostajajo za materialnimi možnostmi na sta- 
novanjskem področju. Obstaja bojazen, da bi se ob vsem tem razraščale tudi 
potrebe po administrativnem delu, kar pa vsekakor ni cilj. Cilj je razširiti sa- 
moupravno pravico, vendar z večjo koncentracijo sredstev, tako za izgradnjo, 
adaptacije, obnovo in vzdrževanje stanovanj. Ta cilj pa je možno doseči le ob 
ustreznem samoupravnem planiranju. 

8. Glede na sedanje izkoriščanje pri združevanju sredstev občanov z druž- 
benimi sredstvi za nakup stanovanj, pri čemer naj bi si občan pridobil lastnin- 
sko pravico na idealnem delu stanovanja, menimo, da take rešitve v tem za- 
konu niso primerne. 

9. V osnutku zakona je določeno, da je samoupravna stanovanjska skup- 
nost lahko tudi investitor, kar pa se v obrazložitvi zakona negira. Zato je to 
vprašanje nujno potrebno razrešiti, da ne bi prišlo do večstopenjskih obravnav 
oziroma pristopov pri gradnji stanovanj, kar bi nedvomno podaljševalo in po- 
dražilo izgradnjo. 

10. 80. člen je premalo dorečen, ker ne postavlja potrebnih načel in podlag 
oziroma okvire pri razmerjih med novo ustanovljeno enoto in samoupravno 
interesno skupnostjo. 

11. Splošni socialni zavodi naj se proglase kot stanovanja in določi sto- 
letna amortizacija. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Miran 
Vidic, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, Ra- 
dovljica. 
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Miran Vidic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
občini Radovljica je potekala široka javna razprava o osnutku zakona, in sicer 
od 28. 5. do 18. 6. 1980. Strnjena je bila na skupnem zasedanju vseh treh zborov 
skupščine občine, kot konferenca delegacij v skupini delegatov za Skupščino 
SR Slovenije. 

Čas javne razprave tega izredno pomembnega akta je bil odločno prekratek. 
Predlagatelj osnutka zakona s tem podcenjuje pomen javne razprave. 

Razpravo o predvidenih novostih o osnutku zakona moramo v vseh sredinah 
nadaljevati tudi prek predvidenega raka, s ciljem, da na osnovi novih rešitev 
poglobljeno ocenimo razmere v stanovanjskem gospodarstvu in opredelimo 
naloge za uresničevanje novih odnosov. Posebej moramo poudariti planiranje 
in samoupravno organiziranost. 

Osnutek zakona sistemsko rureja področje stanovanjskega gospodarstva z 
združevanjem in noveliranjem osmih izakonov. Žal pa ugotavljamo, da hkrati 
ne urejamo komunalnih problemov. 

Samoupravna organiziranost je nedodelana, premalo so precizirana eko- 
nomsko-socialna razmerja med samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi in 
organizacijami združenega dela za opravljanje strokovnih opravil za samo- 
upravne stanovanjske skupnosti, odnosi med samoupravnimi stanovanjskimi 
skupnostmi in skupnostjo stanovalcev. Status pravne osebe skupnosti stanoval- 
cev je premalo proučen, obstaja nevarnost širjenja administracije. Le-ta še ni 
nikoli prispevala h krepitvi samoupravnih odnosov, ampak je povzročala le 
velike stroške. Predlagatelj naj prouči možne posledice te rešitve in določi na- 
čin opravljanja pravnih opravil skupnosti stanovalcev. 

Za dobro gospodarjenje s stanovanji sta pomembni dobra samoupravna or- 
ganiziranost in organizacije združenega dela, ki bodo opravljale vzdrževanje. 

Opaziti je, da hišni sveti že sedaj niso najbolj uspešno gospodarili s sred- 
stvi, ki so jih imeli na razpolago. Zato bo potrebno akcijo usmeriti v ustrezne 
organizacijske in kadrovske rešitve v skupnosti stanovalcev. Pri tem ne smemo 
zapostavljati starejših hiš, ki same ne oblikujejo s stanarino dovolj sredstev za 
solidno vzdrževanje. Zato bo potrebno s sporazumom o temeljih planov zago- 
toviti prelivanje sredstev za vzdrževanje v taki meri, da ne bo prihajalo do 
zanemarjanja starejšega stanovanjskega sklada v družbeni lastnini. Iz sred- 
stev stanarin ne bo mogoče graditi novih stanovanj. Vseskozi že ugotavljamo, da 
jih ni dovolj niti za solidno vzdrževanje, zato novih nalog z njimi ne bo mo- 
goče realizirati. 

Redno obveščanje hišnih svetov bo povzročilo kopico dodatnih administra- 
tivnih del. Morda bi se dalo rešiti vprašanje z vpogledom v evidenco stanja 
sredstev pri stanovanjski skupnosti. 

Potrebno bo proučiti vprašanje razmejitve pristojnosti med zborom upo- 
rabnikov in izborom izvajalcev, kajti na osnovi določil 75. člena osnutka, zbor 
povsem samostojno odloča o cenah. Konkretne pripombe bom posredoval v pis- 
meni obliki. 

Rad bi še opozoril, da se je pri nas izoblikovalo mnenje, da osnutek ver- 
jetno ni v zadostni meri pripravljen pa tudi današnja razprava kaže na to, da 
danes razpravo in sklepanje o osnutku zakona še ne moremo zaključiti. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Lado Skrjanec, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 

2* 
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Lado Škrjanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, Domžale, ki delegira delegate za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji seji razpravljala o 
predloženem gradivu in ima k posameznim členom naslednje pripombe: 

K 19. členu: Zaradi jasnosti usklajevanja elementov planiranja in v končni 
fazi usklajenih planov, je potrebno upoštevati določila že sprejetih zakonov, 
ki urejajo medsebojno usklajevanje predvsem med stanovanjsko skupnostjo in 
skupnostjo otroškega varstva. 

Element celovitega planiranja otroškega varstva in stanovanjske graditve 
je uskladitveni element enotne socialno-varstvene politike, kar pa seveda velja 
tudi za druge udeležence sporazumevanja in dogovarjanja v celoviti izgradnji 
stanovanjskih naselij. 

K 21. členu: V tretjem odstavku navedenega člena se na koncu oklepaja 
vnese naslednje besedilo: »in osebam, ki nimajo dovolj sredstev za reševanje 
stanovanjskega problema, pa so v domovih upokojencev, kjer za njih plačuje ali 
doplačuje skupnost socialnega skrbstva«. 

K 23. členu: Financiranje stanovanjskega gospodarstva iz čistega dohodka 
lahko povzroči upadanje gradnje stanovanj, ta pa vrsto negativnih posledic, 
od socialnih problemov do gospodarskih težav v nekaterih panogah kot je grad- 
beništvo in podobno, kar naj predlagatelj osnutka zakona ponovno prouči. 

Doda naj se nova alinea, in sicer: »del investicijskih sredstev za gradnjo 
domov upokojencev, ki se zbirajo pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja«. 

Dosedanjo zadnjo alineo 23. člena pa je potrebno v nadaljnjih členih tega 
poglavja razdelati do konkretnih rešitev. 

V poglavju »Financiranje stanovanjskega gospodarstva« so sprejete še 
naslednje načelne pripombe. 

Zakon izpušča način razreševanja in s tem tudi ni možna intervencija 
družbenopolitične skupnosti v primerih, ko samoupravni sporazum ni podpisan 
in to predvsem pri tistih delavcih, ki začasno v svojih temeljnih organizacijah 
ne ustvarjajo dovolj čistega dohodka, da bi v skladu skupne porabe oblikovali 
sredstva za stanovanjsko gradnjo. 

Menimo, da je potrebno šesti odstavek 1. točke stališč nujno uzakoniti, če 
hočemo vztrajati na pospešenem vlaganju lastnih sredstev v stanovanjsko go- 
spodarstvo, saj je bil v tem obdobju 13. člen pomemben vir sredstev. Tudi z 
najbolj ugodnim kreditnim sistemom v bankah ni mogoče zgolj z bančnimi 
krediti urediti dovolj stimulativnega kreditiranja na osnovi namenskega sta- 
novanjskega varčevanja. Gre torej za zbiranje sredstev po načelih vzajemnosti 
za kreditiranje nakupa etažnih stanovanj, kreditiranja graditve zasebnih sta- 
novanjskih hiš in prav temu delu je potrebno v naslednjem srednjeročnem 
obdobju dati velik poudarek. 

Stališča v 4. odstavku 2. točke opredeljujejo združevanje stanovanjskih 
sredstev samoupravni skupnosti, kar v zakonu ni zaslediti in je zato vprašljiv 
izpad tega dela sredstev, ki so sedaj služila za kratkoročno kreditiranje. 

Premiranje namenskega varčevanja, ki je prisotno v stališčih in uvedeno 
v starem zakonu ter je v večini občin tudi zaživelo, osnutek zakona prav tako 
izpušča. Obrazložitev zakona pravi, da bi družbena sredstva na tak način prešla 
iz družbene v osebno uporabo. 

Ker bo ob uveljavitvi novega sistema vprašljiva višina stanovanjskih 
sredstev v banki, ni mogoče v že stimulativni način oziroma sistem varčevanja 
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vgrajevati še posebne ekonomske stimulacije. V skladu z zakonom o temeljih 
kreditnega in bančnega sistema banke ustvarjeni dohodek delijo članicam bank 
v nobenem primeru pa občanom. Zakon v celoti izpušča področje bank medtem 
ko je v stališčih Skupščine SR Slovenije zapisano, da je potrebno vključiti 
banke v stanovanjski sistem. Zato menimo, da je pripombo potrebno upoštevati 
pri izdelavi predloga zakona. 

Ker krediti niso sredstva in kakšnih posebnih kreditnih sredstev samih 
po sebi ni, mora zakon opredeliti ta sredstva in hkrati s svojimi določili tudi 
zagotoviti uporabo teh sredstev v tem delu gospodarstva. 

Glede potreb po družbenem dogovoru se novi zakon ne spušča v podrob- 
nosti, temveč govori le o samoupravnem sporazumu. Potrebo po družbenem 
dogovoru izpušča, kljub temu da določenih stvari samoupravni sporazum ne bo 
mogel urejati. Predlagamo, da se vključijo v zakon določbe glede družbenega 
dogovora, ki naj bi enotno urejal v slovenskem prostoru pogoje financiranja 
in kreditiranja, normative, odnose — delovna organizacija—banka, banka— 
izvajalci. Urejal naj bi zatečeno stanje materialnih in finančnih odnosov v pri- 
hodnjem obdobju, zlasti pa bi bilo potrebno enotno obravnavati dolgoročno 
namensko varčevanje občanov in vseh vrst lastne udeležbe. 

K 28. členu: Doda naj se nova zadnja alinea, ki naj se glasi: »— sredstva 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za reševanje potreb po 
stanovanjih iza upokojence in druge občane«. 

K 46. členu: Ta člen naj bi bil v povezavi s 44. in 55. členom. Opredeli naj 
se naloga stanovanjskih skupnosti, glede zagotovitve pregleda sredstev stanarin 
in stroškov, ki jih plačujejo lastniki posameznih delov stanovanjske hiše. 

V poglavju stanarine — 47. člen, kjer stanarine ostajajo znotraj stanovanj- 
skih hiš bo potrebno določneje opredeliti položaj hišnih svetov. Nujno je ločiti 
samoupravi j alske funkcije od strokovnih opravil. Gospodarjenje stanovalcev 
prek svojih zborov in hišnih svetov se mora uresničevati s samoupravnimi od- 
ločitvami, kar je nujno opredeliti tudi v zakonu. Delovne skupnosti samo- 
upravnih stanovanjskih skupnosti pa se morajo organizirati tako, da bodo spo- 
sobne opravljati vsa strokovna opravila. 

V 57. členu varianta ni potrebna, dodati pa je potrebno še naslednjo alineo: 
»— sredstva za vzdrževanje, urejanje zaklonišč za primer izrednih razmer«. 

K 68. členu: V prvem odstavku naj se pred besedo: »če« doda še besedilo: 
»varovancev v domovih upokojencev«. 

K 69. členu: Na koncu omenjenega člena se doda naslednje besedilo: »in 
varovancev domov upokojencev, ki imajo začasno bivališče v domovih.« 

Nadomestilo se nanaša na stanovanje v domu, ki je standardno in odgo- 
varja kriterijem, sprejetim v samoupravnem splošnem aktu o delni nadome- 
stitvi stanarin. 

K 73. členu: Na koncu člena naj se doda naslednje besedilo: »in usklajujejo 
osnovne družbeno usmerjene gradnje, predvsem vrtcev, otroških igrišč in dru- 
gih infrastrukturnih objektov, ki so pomembni za celovito družbeno načrto- 
vano gradnjo stanovanj«. 

K 84. členu: Pri nalogah skupnosti stanovanj je izražena bojazen glede 
sposobnosti stanovalcev za opravljanje nalog, ki jih nalaga zakon. 

K 85. členu: Dodati je potrebno dve novi alinei, in sicer: »— je nosilec 
izvajanja obrambnih priprav in delovanja v izrednih razmerah na svojem 
področju« in — skrbi za vzdrževanje in urejanje priprav za splošni ljudski od- 
por in družbeno samozaščito na svojem področju«. 

Sekretariat S' ' toe 335 
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K 140. členu: Besede: »v šestih mesecih« je potrebno nadomestiti z »enim 
letom«. 

Izpustil sem nekatere stvari na katere je bilo opozorjeno v predhodnih raz- 
pravah in ki so opredeljene tudi v stališčih, ki smo jih dobili. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ciril Grilj, 
delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 30. 6koliš, Kamnik. 

Ciril Grilj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ob 
obravnavi osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu je bila v občini Kam- 
nik organizirana javna razprava, v kateri so bile oblikovane naslednje načelne 
pripombe. 

Glede na to, da je v osnutku zakona predvideno, da se sredstva za stano- 
vanjski sklad oblikujejo iz čistega dohodka in dohodka je bila dana pripomba, 
naj bi se sredstva oblikovala po enotnem kriteriju. Dana je bila pobuda, naj 
bi se sredstva, glede na velike potrebe, oblikovala iz dohodka, vendar bi se 
vezala na akumulacijo, podobno kot sredstva za osebne dohodke. 

V osnutku zakona ni dovolj podrobno opredeljeno združevanje sredstev 
delavcev, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov in njihov položaj. 

Podal bi tudi nekaj konkretnih pripomb. 
V 9. členu podpiramo varianto, ki pravi, da družbenopolitične skupnosti 

določajo v skladu s svojimi planskimi akti politiko zagotavljanja možnosti za 
uresničevanje družbeno usmerjene stanovanjske graditve. 

K 21. členu: Upošteva naj se variantni dodatek, ki vključuje tudi razreše- 
vanje stanovanjskih potreb učencev in študentov. 

22. člen naj ostane v predlaganem besedilu. 
V 26. členu naj se upošteva variantni predlog. 
V 27. členu naj se upošteva variantni predlog, to je, da se ta člen črta. 
V 32. členu naj se upošteva variantni dodatek: »za gradnjo domov za učence 

in študente«. 
V 32. členu ni osnovne orientacije, da mora vsakdo, ki si želi pridobiti 

stanovanjsko pravico, prispevati lastna sredstva, glede na ekonomsko in so- 
cialno stanje. Oblike varčevanja morajo biti prisotne tudi pri navedenih kate- 
gorijah, zaradi možnosti nakupa stanovanja po petih ali sedmih letih. %Za to 
dobo se podeljujejo solidarnostna stanovanja. 

V 39. členu naj se upošteva varianta. 
V 47. členu naj se upošteva varianta, s tem, da prvi odstavek potem odpade. 
V 67. členu naj se upošteva varianta, s tem, da se besedilo dopolni z bese- 

dilom, da je dolžan vsak imetnik stanovanjske pravice prispevati vsaj 20 % 
stanarine. 

V 75. členu ni dovolj natančno opredeljeno, da 'Zbora skupščine sprejemata 
oziroma določata le skupna merila za dodeljevanje stanovanj posameznim 
upravičencem, konkretizacija meril pa naj bo prepuščena imetniku pravice. 

V 114. in 117. členu je potrebno natančneje opredeliti, kdo so ustanovitelji 
zadruge oziroma, če so to lahko tudi družinski člani. Z zakonom bi bilo po- 
trebno opredeliti tudi to, da se zadruge ustanavljajo oziroma organizirajo za 
gradnjo toliko stanovanj kot je v prvi fazi objektov. 
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V 124. členu bi bilo potrebno opredeliti, da se s pismeno pogodbo med 
zadrugo in njenim članom ne more razširjati pravic, ki izhajajo iz samouprav- 
nega sporazuma in statuta. Hvala lepa. 

* 
Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Vojko Turel, delegat 

Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica. 

Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Nova Gorica smo skladno s stališči ustreznega koordinacijskega od- 
bora pri Občinski konferenci SZDL organizirali široko javno razpravo o osnutku 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki je zajela krajevne skupnosti in te- 
meljne organizacije združenega dela. Razpravo smo izkoristili tudi za analizo 
stanja na tem področju, o pomenu in delovanju hišnih svetov, stanovanjskih 
skupnosti in podobno. 

V zaključni razpravi na seji občinske skupščine so bila sprejeta stališča 
in pripombe. Da ne bi ponavljal stališč, na katera je bilo opozorjeno že v pred- 
hodnih razpravah, bi poudaril samo to, da so delegati v svojih razpravah opo- 
zorili, da osnutek zakona ne upošteva v celoti sprejetih stališč, sklepov in pri- 
poročil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Sloveniji. Kot primer 
navajamo predlog občine Nova gorica v zvezi z reševanjem stanovanjskih vpra- 
šanj občanov, ki živijo v obmejnih in nerazvitih hribovitih območijh. Ostale 
načelne in konkretne pripombe k posameznim členom bom oddal v pismeni 
obliki. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Miran 
Kranjc, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Miran Kranjc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pripombe k osnutku zakona, ki smo jih oblikovali delegati iz Ormoža, bi 
podal v skrajšani obliki. Brez posebnega uvoda bi prešel k konkretnim pri- 
pombam. 

K 25. členu je potrebno dodati drugi odstavek in opredeliti možnost, da 
družbenopolitična skupnost občine predpiše minimalno stopnjo združevanja 
sredstev za vzajemnost. 

Predlagano besedilo v osnutku je preveč načelno in tistih, ki jim reševanje 
stanovanj ni mar, ne obvezuje, kar je lahko v nasprotju s plani širše družbeno- 
politične skupnosti. Delavci to utemeljujejo s tem, da tiste temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki so že do sedaj skrbele iza stanovanja svojih delavcev, 
nimajo mnogo nerešenih stanovanjskih vprašanj. Večji problem je v tistih 
temeljnih organizacijah združenega dela, ki imajo sedež izven občine Ormož. 
Te so stanovanjske probleme delavcev reševale v občini, kjer je sedež temeljne 
organizacije združenega dela in to tako, da so jim kupili nova stanovanja ali 
pa so jim dali ustrezne kredite. Delavci, ki stanujejo v občini Ormož, pa tega 
niso deležni, zato stanovanjskih vprašanj nimajo rešenih. Če bi bila določena 
stopnja za vzajemnost, bi navedeni delavci lahko računali vsaj na to. 

V 26. členu predlagamo, da se sprejme varianta. To je pomembno zaradi 
tega, da je vprašanje lastne udeležbe v občini enotno rešeno s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana samoupravne stanovanjske skupnosti in ne s 
pravilnikom v' organizaciji združenega dela. 
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27. člen naj se črta. 
V-29. členu naj se doda nova druga alinea, ki naj se glasi: »— obračun 

solidarnostnih sredstev se vrši po domicilu delavcev — variantni' dodatek z 
dnevno migracijo«. 

V vseh razpravah je bilo to vprašanje prisotno. Ugotavljamo, da so take 
težnje upravičene. Če ni mogoče v celoti obdržati principa domicila delavcev, 
je to mogoče za tiste delavce z dnevno migracijo. Delavci in drugi udeleženci 
ugotavljajo, da predlagani princip po sedežu temeljne organizacije združenega 
dela vodi še k večjemu razkoraku. V občini Ormož pomeni to na primer pri 
isti stopnji 23 odstotkov manj sredstev ali letno 5 stanovanj manj od 23, ki 
smo jih letno zgradili. 

V 32. členu naj se upošteva variantni dodatek. Doda naj se nova četrta 
alinea, ki naj se glasi: »— za kreditiranje kadrovskih stanovanj v manj raz- 
vitih občinah in občinah z manj razvitimi območji«. 

Pomembno je reševanje domov za učence in študente. Prav tako so po- 
membna kadrovska stanovanja v občinah z manj razvitimi območji. V pre- 
teklosti je praksa pokazala, da se na tak način lahko uspešno rešujejo kadrov- 
ska stanovanja v navedenih območjih s solidarnostno združenimi sredstvi. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ela 
Vranjek, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 39. okoliš, Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik. Prosim! 

Ela Vranjek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dele- 
gati 39. okoliša so menili, naj bi predlagani osnutek maksimalno stimuliral 
lastno udeležbo občanov pri izgradnji oziroma nakupu stanovanj, za kar doslej 
ni bilo interesa s strani stanovanjske skupnosti. Taka pripravljenost občanov 
obstaja še danes, kljub trenutni zakonski neurejenosti na tem področju, vendar 
pa občani naletijo na številne težave in prepreke, ko želijo vlagati lastna sred- 
stva v stanovanjske hiše v družbeni lastnini. To se je zlasti pokazalo pri ob- 
čanih, ki so želeli revitalizirati podstrehe v stanovanjske prostore in so bili 
prisiljeni stopati s stanovanjsko skupnostjo v vsiljena pogodbena razmerja, 
ki nikakor niso bila odraz želja obeh pogodbenih strank. Zato menimo, da bi 
bolj konkretna opredelitev 27. člena povečala interes stanovanjske skupnosti 
za vlaganje občanov v preureditev vseh možnih prostorov v stanovanja in tudi 
uredila občanu pravičnejši pravni status, saj bi tako s svojim solastniškim de- 
ležem tudi razpolagal. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez 
Štrubelj, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 32. okoliš, Gro- 
suplje-Litija. Prosim! 

Janez Štrubelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije, s področja gospodarstva, 32. okoliš, sta razpravljala o predloženem 
osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, kot tudi o posameznih sprejetih 
stališčih v javni razpravi, ki je bila organizirana v občini Litija. 

Delegati so ugotovili, da osnutek zakona v predloženem besedilu ne raz- 
rešuje celovitosti stanovanjskega gospodarstva. Nekatera določila s področja 
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stanovanjskega gospodarstva so nedorečena, kar povzroča številne dileme o re- 
alnosti zastavljene smeri politike stanovanjskega gospodarstva. 

Prav tako v osnutku zakona niso dosledno upoštevana sprejeta stališča, 
Sklepi in priporočila za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, ki jih je sprejela Skupščina oR o- 
venije v novembru 1979. 

Glede na te ugotovitve predlagamo, da se v zakonu širše opredeli vzajemno 
združevanje sredstev za stanovanjsko graditev in ne samo na ravni organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti ter med organizacijami združenega dela 
in delovnimi organizacijami, pač pa tudi na ravni stanovanjske skupnos i. e 
lavci temeljnih organizacij in delovnih skupnosti naj v skladu s svojimi m - 
nostmi zagotavljajo vzajemno pokrivanje stanovanjskih potreb delavcev tisti 
tozdov, ki začasno ne ustvarjajo dovolj čistega dohodka, da bi lahko iz sklada 
skupne porabe izločili sredstva za stanovanj siko graditev. 

Združevanje sredstev za solidarnost, ki ga predvideva osnutek zakona po 
sedežu organizacij združenega dela ni sprejemljivo, saj bi moralo to -združe- 
vanje temeljiti na domicilnem principu. Zato predlagamo, da delavci zdruz j j 
sredstva za solidarnost v tisti občini na katerem območju stanujejo v času za- 
poslitve Dotok solidarnostnih sredstev bi se znatno zmanjšal v občinah z dnevno 
migracijsko delovno silo. Iz obeh občin se dnevno vozi na delo v druge občine 
približno 7500 občanov, zato bo precejšen del sredstev v naslednjem obdobju 
manjši za solidarnostne namene, kar bi vplivalo na zmanjšanje gradenj in šte- 
vilo solidarnostnih stanovanj. Menimo, da so tudi ti občani dolžni združevati ( 
sredstva za solidarnost tako za reševanje stanovanjskih vprašanj tistih ki v 
svoji delovni organizaciji na območju občine nimajo pogojev, da bi resili sta- 
novanjsko vprašanje, kakor tudi za subvencioniranje stanarin. 

Osnutek zakona zožuje krog upravičencev do solidarnosti in odstopa od 
sprejetih stališč skupščine. Zato menimo, da je potrebno v solidarnost vključiti 
tudi družine in občane z nizkimi dohodki, saj solidarnost ni le vprašanje reše- 
vanja problemov v okviru temeljnih organizacij. 

V kolikor bi 27. člen osnutka zakona, ki govori o lastninski pravici na idea - 
nem delu stanovanja, ostal, je nujno potrebno opredeliti tudi vprašanje pridobitve 
stanovanjske pravice, prenehanja stanovanjske pravice, menjave stanovanja, 
problem vzdrževanja stanovanja, dedovanje in možnosti vpisa takega stano- 
vanja v zemljiško knjigo. Sicer pa menimo, da bi ta člen zakona omogočal zaje 
sredstva občanov brez obveznosti vračanja. Da ne bi propadale starejše sta 
vanjske hiše, je potrebno urediti tudi gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, 
^besedila oLL zakona ni jasne opredelitve in možnosU, kako pridobiti 
sredstva za izvajanje nujnih večjih investicijskih del na starejših stan0^s 

hišah z manjšim številom stanovanj. Osnutek zakona sicer v 55. členu določa 
da s sredstvi stanarine gospodarijo stanovalci v skupnosti stanovalcev ka 
pomeni, da sami pobirajo stanarino, jo prenašajo na lastni žiro račun m jo tudi 
=jkjo. Iz vsega tega izhaja, da je potrebno v zakonu v posebnem členu 
opredeliti obvezno vzajemno združevanje dela sredstev stanarin za večja m 
vesticijska vzdrževalna dela na starejših hišah in da se ta sredstva združujejo 
pri stanovanjski skupnosti. 

Hkrati predlagamo, da naj o uporabi amortizacije odloča zbor uporabnikov 
stanovanjske skupnosti, saj se s tem zborom srečujejo po delegatskem načelu 
interesi delovnih ljudi, ki so iz ustvarjenega dohodka izločali sredstva za nakup 
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stanovanj in je prav, da zato tudi odločajo o enostavni reprodukciji stanovanj 
iz sredstev amortizacije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Gregor Meze, delegat Zbora 
združenega dela, področje gospodarstva, 34. okoliš, Vrhnika-Logatec. 

Gregor Meze: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ne 
bi posredoval vseh pripomb, ker so nanje opozarjali že govorniki pred menoj, 
želel pa bi poudariti, da se zavzemamo za domicilni princip zbiranja sredstev 
za solidarnostno graditev. Opozoril bi tudi na 140. člen, ki govori o prenosu 
hiš, s katerimi sedaj gospodarijo stanovanjske skupnosti, v gospodarjenje sta- 
novalcem v skupnostih stanovalcev in ki predstavlja zelo zahtevno nalogo, 
zato je predlagani rok 6 mesecev prekratek. Predlagam nov rok, vsaj 1 leto, 
o katerem je govoril že govornik pred menoj. 

V zakonu bi morali ugotoviti možnost združevanja sredstev za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš, ker stanarine starejših stanovanj ne zadoščajo za redno 
vzdrževanje. 

V» zakonu naj se opredeli, da o amortizaciji odločajo zbori uporabnikov 
v okviru stanovanjske skupnosti in ne le stanovalci. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš Meze je oddal tudi pismeno raz- 
pravo, v kateri so pripombe podrobno obrazložene. 

Besedo ima tovariš Alfio Kocjančič, delegat Zbora združenega dela, po- 
dročje gospodarstva, 29. okoliš, Koper. 

Alfio Kocjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na naše številne pripombe in glede na to, da je delegat iz Kopra član 
medzborovske skupine, bom oddal pripombe v pismeni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Dobro pa bi bilo, da bi vendarle dobili 
informacijo o tem, na kaj se pripombe nanašajo. 

Besedo ima tovarišica Nada Pogorelčnik, delegatka Zbora združenega dela, 
področje gospodarstva, 27. okoliš, Ravne na Koroškem. 

t 
Nada Pogorel čnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 

gati! Naša skupina delegatov je ob obravnavi predloženega osnutka zakona 
pripomnila, da le-ta ne upošteva mnenj in stališč Republiškega sveta za vpra- 
šanja družbene ureditve. 

Delegati soglašamo s pripombami Odbora za stanovanjsko-^komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja in ker so bile te^anes že navedene v razpravi, jih ne bi 
ponavljala. Opredelitev glede variantnih predlogov pa bi podala v pismeni 
obliki. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ber- 
narda Nikolič-Fatur, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 
24. okoliš, Postojna. 

Bernarda Nikolič-Fatur: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Delegati iz Postojne smo na svoji seji dne 20. junija tega leta 
obravnavali tudi ta zakon. Ker so naše pripombe istovetne s pripombami, ki 
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smo jih že slišali v predhodnih današnjih razpravah, bi pripombe oddala v 
pismeni obliki. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pripombe so posredovane in 
tudi na razpolago. 

Besedo ima tovarišica Slavka Maljevec, delegatka Zbora združenega dela, 
področje gospodarstva, 24. okoliš. Postojna — Ilirska Bistrica. 

Slavka Maljevec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na naši seji smo delegati obravnavali predloženi osnutek zakona. Glede na to, 
da so bile pripombe, na katere smo opozorili, že obravnavane, bi jih oddala 
v pismeni obliki. Hvala. lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ni razloga, da delegati ne 
bi več razpravljali, zato predlagam, da naj vsakdo dejansko preveri svojo raz- 
pravo in jo primerja s tem, kar je bilo dosedaj že povedanega. Mislim, da nas 
stiska s časom ne bi smela pripeljati do tega, da ne bi bilo več razprave. 

Besedo ima tovariš Sergej Šešerko, delegat Zbora združenega dela, po- 
dročje gospodarstva, 3. okoliš. Šentjur. 

Sergej Šešerko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Svojo razpravo bi nekoliko skrajšal, ker so že dosedanji govorniki v svojih 
razpravah opozorili na ipodobne probleme. Kljub temu pa bi na kratko le po- 
skušal obrazložiti pripombe naše skupine. 

Skupina delegatov 3. okoliša za področje gospodarstva, občine Šentjur in 
Šmarje je obravnavala osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu in v so- 
delovanju s samoupravno stanovanjsko skupnostjo obeh občin sklenila, da k 
osnutku zakona da naslednje pripombe. 

K členom od 28. do 32. predlagamo naslednje. V pojem solidarnosti naj se 
vključijo občani in družine z nižjimi osebnimi dohodki, gradnja domov za dijake 
in študente in predvsem nepovratna sredstva za gradnjo kadrovskih stanovanj, 
ki so namenjena za manj razvite občine. 

V osnutku zakona ni opredeljeno, je pa nakazano v obrazložitvi, da se 
solidarnostna sredstva zbirajo po sedežu organizacije združenega dela. To iz- 
hodišče za manj razvite ni sprejemljivo, ker bi na ta način delovni ljudje, ki 
združujejo delo izven občine, so pa naši občani, zagotavljali solidarnostna sred- 
stva razvitejšim sredinam. Povedati je potrebno, da iz nekaterih manj razvitih 
občin tudi do 50% delavcev združuje delo izven občine v drugih družbeno- 
političnih skupnostih. 

Potreba po zagotovitvi solidarnostnih sredstev v/nerazvitih občinah je 
večja, kar je med drugim ugotovljeno pri reševanju stanovanjskih problemov 
borcev NOB, predvsem kmetov. Iz navedenega menimo, da bi se morala soli- 
darnostna sredstva zbirati v stanovanjskih skupnostih občine, na katerem ob- 
močju je stalno bivališče zaposlenih. To naj velja za dnevno migracijo, ki de- 
jansko združuje delo izven občine, kjer ti ljudje bivajo, bivalne potrebe pa za- 
dovoljujejo v občini, kjer stalno prebivajo. Za izdruževanje solidarnostnih sred- 
stev pa bi morala veljati stopnja, ki bi jo dosegli s samoupravnim sporazumom 
v občini, v kateri je stalno bivališče delavca. 

Podpiramo načelno opredelitev, da je dolžna reševati stanovanjske pro- 
bleme skupaj z delavcem organizacija združenega dela. Če bi to načelo reševalo 
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samo stanovanjske probleme je sprejemljivo, vendar pa posega tudi v druge 
družbenoekonomske tokove v naši družbi. Upoštevajoč to dejstvo, se moramo 
že vnaprej zavedati, da bomo s tem povzročili odliv najbolj vitalnih delovnih 
moči iz nerazvitih sredin v razvita območja. Vse organizacije združenega dela 
s sedežem izven naše občine bodo zagotavljale stanovanja delavcem iz neraz- 
vitih območij, predvsem mladim družinam v industrijskih centrih, to je v raz- 
vitejših sredinah. Zaradi tega ugotavljamo, da bi ta problem predlagatelj 
moral proučiti in ponuditi uspešnejšo oziroma sprejemljivejšo rešitev tudi za 
nerazvite sredine, ker bodo po našem mnenju posledice take opredelitve akutne 
in jih pozneje ne bo mogoče zadovoljivo rešiti. 

Opozoriti velja na številne primere, ko temeljne organizacije zaradi zuna- 
njih vplivov pridobivajo dohodek pod neenakimi pogoji, kar vpliva tudi na 
sposobnost zadovoljevanja potreb po stanovanju in diferencirane kriterije za 
solidarnostno delitev sredstev. 

Svojo razpravo sem skrajšal, ostale pripombe pa bi predložil v pismeni 
obliki. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Karel 
Žekš, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 2. okoliš, Laško. 

Karel Zekš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki je na dnevnem redu 
današnjih sej zborov Skupščine, dajem naslednje pripombe. 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu, s katerim se združujejo določbe 
iz prejšnjih sistemskih zakonov na tem področju, je bil dan v javno razpravo 
v sredini prejšnjega meseca. Čas, predviden za javno razpravo, je bil le nekaj 
več kot mesec dni, kar je za tako obsežno problematiko občutno premalo, zlasti 
če upoštevamo, da sovpada :z letnimi dopusti. Kljub temu, da javna razprava 
o osnutku zakona ni bila tako izpeljana kot bi bilo smotrno in prav, vendarle 
dajemo nekatere pripombe. 

Menimo, da se je osnutek oddaljil od predloga stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih in družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. Pričakovali 
smo da bo v osnutku zlasti podrobneje opredeljena vzajemnost, tako na po- 
dročju združevanja sredstev za graditev, kot tudi na področju gospodarjenja 
s stanovanjskim skladom in to ne le v okviru delovne organizacije, temveč zlasti 
v okviru družbenopolitične skupnosti, to je na nivoju občine. 

Menimo, da bi se morala sredstva za solidarnost uporabljati tako, kot je 
bilo že doslej predpisano z zakonom o družbeni pomoči, saj v petih letih odkar 
zakon velja, še nismo realizirali vseh tistih stanovanjskih problemov, za katere 
smo leta 1972 z resolucijo ugotavljali, da jih je potrebno rešiti na podlagi soli- 
darnosti, ker nimajo nikakršne stanovanjske perspektive. 

Na področju gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in stanovanji menimo, 
da se s predlagano dikcijo 44. člena vračamo v obdobje nekdanjih stanovanjskih 
podjetij, zlasti v manjših občinah. Menimo, da je ta člen in tudi naslednji bolj 
prilagojen razmeram v večjih krajih kot so Ljubljana, Maribor in podobno, 
kjer strokovne naloge in opravila opravljajo tako imenovani »Staninvesti«, 
da pa bo v manjših občinah prišlo po sili zakona do ustanovitve organizacij 
združenega dela, ki nikakor ne bodo usposobljene za opravljanje vseh stro- 
kovnih opravil pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami. 
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Konkretne pripombe imamo k 26. členu, k drugemu odstavku in sicer 
kdo je tisti, ki pridobi stanovanjsko pravico na podlagi zakona in k 61. členu, 
kjer nas zanima, zakaj je predlagatelj vnesel stroške dimnikarskih storitev 
v breme sredstev za upravljanje s stanovanjskimi hišami, če so te storitve pla- 
čevali doslej stanovalci sami. 

Z osnutkom zakona tudi ni rešeno vprašanje kreditov, ki so bili najeti za 
obnovo in investicijska vzdrževalna dela na starih stanovanjskih objektih za 
kratko dobo. 

Pripombe so bile sprejete na skupni seji obeh skupin delegatov za Zbor 
občin in Zbor združenega dela republiške Skupščine, dne 23. 6. 1980. Skupini 
predlagata, da se jih sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Dušan 
gubic, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 
Prosim! 

Dušan Šubic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V okviru javne razprave o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu v 
občini Kranj ima delegacija 11. okoliša naslednje pripombe in ugotovitve k 
osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

V javni razpravi bi moral biti sestavni del obravnave poleg osnutka zakona 
tudi družbeni dogovor o skupnih osnovah za usmerjanje in uresničevanje druž- 
benoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Slo- 
veniji, ki bo določene zadeve, ki jih zakon ureja le načelno, podrobneje urejeval 
in opredelil. Posebej to velja za vire financiranja, sistem financiranja, solidar- 
nost, vzajemnost, upravljanje s stanovanji in urejanje stanarin. 

V obrazložitvi ali ob povzetku osnutka zakona bi morale biti vsaj načelno 
nakazane in usklajene določbe s področja komunalnega opremljanja in opre- 
deljeni viri financiranja infrastrukture. Tu mislimo predvsem na kompletiranje 
soseske. 

V prehodnih določbah so roki in ukrepi za prehodno obdobje v nekaterih 
primerih prekratki. Kazalo bi razmisliti o možnostih prehodnega obdobja, v 
katerem bi se hišni sveti usposobili za prevzem pomembnih in odgovornih na- 
log, 'ki jih nalaga osnutek zakona. V istem poglavju bi morali opredeliti tudi 
prehodno obdobje sedanjega financiranja stanovanjske gradnje. 

Delegacija ima še nekaj konkretnih pripomb, vendar so bile v dosedanji 
razpravi že zajete, zato jih ne bi ponavljal in bi jih oddal v pismeni obliki. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan 
Bombek, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 20. okoliš, 
Gornja Radgona. Prosim! 

Ivan Bombek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela republiške Skupščine je obrav- 
navala osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu. V razpravi je bila iz- 
ražena zaskrbljenost glede bodočega gospodarjenja z družbenimi stanovanji, 
če bi bil sprejet zakon o stanovanjskem gospodarstvu s tako vsebino določb, 
da se prenesejo vse pravice, dolžnosti in odgovornosti glede gospodarjenja na 
skupnost stanovalcev oziroma njihove organe. Prevladovalo je mnenje, da je 
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sedanje delovanje organov hišne samouprave zelo šibko, zainteresiranost sta- 
novalcev za lastno gospodarjenje s stanovanjskimi hišami pa v praksi še ni 
dobilo potrditve. Zato obstaja bojazen, da se bodo sredstva trošila nesmotrno. 
Težko bo pregovoriti stanovalce za prevzemanje odgovornih funkcij v organih 
skupnosti stanovalcev ali pa se bodo te naloge opravljale brez potrebne vsebine 
dela, kot se to dogaja sedaj v pretežni večini hišnih svetov in zborih stanovalcev. 
Delegati so menili, da bo zelo težko zagotavljati kadre za opravljanje računo- 
vodskih, administrativno-tehničnih in drugih strokovnih opravil, ki so vezana 
na celotno sfero funkcije gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v okviru skup- 
nosti stanovalcev. 

Skupina delegatov je v nadaljevanju razprave menila, da je potrebno v 
predlogu zakona črtati variantni rešitvi k 26. in 27. členu zakona. Ostala mnenja 
in stališča delegacije so bila predhodno že podana, zato jih ne bi ponavljal in 
bi jih oddal v pismeni obliki. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Janko Muraus, delegat 
Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi naša skupina delegatov je po obširni obravnavi predloženega osnutka 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu sprejela številne pripombe k posamez- 
nim členom. Ker je več kot 30 pripomb, jih bom oddal v pismeni obliki. 

Posebej pa bi izpostavljal nekatere ugotovitve in stališča. Osnutek zakona 
ni v celoti usklajen s posameznimi določili stališč, sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu v naši republiki. 

Nadalje menimo, da osnutek zakona odpira možnosti za nadaljnji razvoj 
stanovanjskega gospodarstva tudi v občini Maribor. 

Skupina delegatov posebej poudarja, da podpiramo izgradnjo domov učen- 
cev in študentov, vendar predvidena varianta po našem mnenju, ki je v 21. členu 
tega osnutka zakona, ne prinaša sistemskega razreševanja tega vprašanja tako, 
da ne bi bilo dvotirnosti, predvsem pri zbiranju sredstev. 

Menimo, da bi moral zakon dati večji poudarek stanovanjskemu zadruž- 
ništvu, ki naj bi urejalo individualno gradnjo, s katero se razrešuje okoli 40 od- 
stotkov stanovanjskih problemov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Viljem Ulaga, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 5. okoliš, Žalec. 

Viljem Ulaga: Skupina delegatov za Zbor združenega dela, s po- 
dročja gospodarstva, 5. okoliš občine Žalec, je na širši obravnavi vseh treh 
zborov občinske skupščine kakor tudi v sami skupini, delegatov sprejela pri- 
pombe in stališča, ki so identične s pripombami, na katere so opozorili že pred- 
hodni razpravljalci. Zato teh pripomb ne bi ponavljal, temveč predlagam, da 
pripombe, ki jih bom oddal v pismeni obliki, skupina delegatov upošteva pri 
končni redakciji sklepa. Hvala! 

\ 
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Predsednik Emil Tomažič: Obveščam vas, da smo prejeli tudi nekaj 
pripomb oziroma predlogov v zapisnikih posameznih skupin delegatov, ki jih 
bomo prav tako posredovali predlagatelju. Prav tako imam pred seboj tudi 
pripombe delegatov 19. okoliša Lendava-Murska Sobota, vendar se delegat ni 
prijavil k razpravi. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče, bi prekinil to točko 
dnevnega reda. Iz številnih pripomb, ki so bile prisotne v današnji razpravi, 
pa vendarle ni bilo zaslediti predloga, da danes ne bi sklepali o osnutku zakona 
razen vprašanja, ki ga je postavil delegat iz Radovljice, vendar le kot vprašanje 
in ne kot predlog. 

Glede na to, da teče podobna živahna razprava oziroma je tekla tudi na 
Zboru občin, predlagam naši skupini delegatov, da se poveže z ustrezno skupino 
delegatov Zbora občin in da skupini kolikor se le da, pripravita skupaj predlog 
sklepa, o katerem naj bi se sklepalo, kajti ne bi bilo primerno, da bi se sklepa 
razlikovala. 

Prosim prej imenovano skupino delegatov v sestavi Evlalija Pajer, Janko 
Brinšek, Anton Jelenko, Miroslav Brečko in Marta Čemažar, da se povežejo 
s skupino delegatov Zbora občin in pripravijo poročilo za zbor. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Uvodno besedo smo prav tako poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek 
zakona je bil objavljen v prilogi VI. Poročevalca. K osnutku zakona je pred- 
ložen predlog stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki 
obravnava ta zakon na današnji seji v smislu 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Vprašujem poročevalce odborov in komisij, če želijo poročilo ustno do- 
polniti? (Da.) Besedo ima tovariš Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Tone Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodajno^pravna komisija je sicer v svojem poročilu predlagala sprejem 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona, o stanovanjskih raz- 
merjih, s tem da je dala pripombe k nekaterim členom. Kasneje pa je v ne- 
katerih drugih delovnih telesih zborov Skupščine SR Slovenije prevladovalo 
stališče, da je potrebno pravno ureditev stanovanjskih razmerij prilagoditi 
novim družbenoekonomskim odnosom na tem področju in izločiti iz zakona 
stanovanjsko pogodbo kot pravni naslov za pridobitev stanovanjske pravice ter 
predvideti posebno pogodbo, s katero bi se določile materialne obveznosti imet- 
nika stanovanjske pravice oziroma njegova odgovornost. 

V ta vprašanja se Zakonodajno-ipravna komisija s svojim poročilom ni 
spuščala, ker je menila, da je bilo zavzeto splošno konceptualno stališče že ob 
sprejemu predloga za izdajo zakona, kjer tovrstnih načelnih pripomb ni bilo, 
temveč je bil na zboru sprejet sklep, naj predlagatelj na podlagi tako zasno- 
vanega predloga za izdajo zakona in na podlagi vseh pripomb v zboru in de- 
lovnih teles izdela osnutek zakona. 

Predlagatelj je v osnutek zakona korektno vnesel vse pripombe, ki so bile 
prisotne na zborih Skupščine in v delovnih telesih. Prav zaradi tega Zakono- «. 
dajno-pravna komisija o konceptu zakona oziroma o njegovih izhodiščih ni več 
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kritično razpravljala. Seveda pa tako opravljena prva faza ne izključuje mož- 
nosti, da se tudi ob osnutku vnovič ne odpre razprava o načelnih izhodiščih. 
Z vsebinskega vidika Zakonodajno-pravna komisija soglaša z ugotovitvijo, da 
novi družbenoekonomski odnosi na področju stanovanjskega gospodarstva ven- 
darle zahtevajo obsežnejši poseg v zakon o stanovanjskih razmerjih. Stanovanj- 
sko razmerje že sedaj ni več pogodbeno, najemno razmerje. Stanovanjska pra- 
vica se v našem pravnem sistemu oblikuje kot pravica posebne vrste, ki v 
mnogočem temelji na minulem delu. Seveda pa gre ob takih stališčih za kon- 
ceptualno povsem drugačen pristop spreminjanja oziroma dopolnjevanja za- 
kona o stanovanjskih razmerjih. Zaradi tega Zakonodajno-pravna komisija 
predlaga, naj zbori Skupščine SR Slovenije v skladu s 3. odstavkom 266. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije naložijo predlagatelju zakona, da pripravi 
nov osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih, s tem, da vanj vključi rešitve, ki bodo pomenile vsebinsko revizijo 
zakona o stanovanjskih razmerjih. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo od poročevalcev 
odborov razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Branko Kozamernik, poroče- 
valec Odbora za stanovanjsko^komunalna vprašanja in varstvo okolja našega 
zbora. 

Branko Kozamernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Odbor je sicer podprl predloženi osnutek zakona vendar glede na 
predlog govornika pred menoj in glede na predloga predlagatelja soglašamo 
s tem, da gre osnutek zakona v nadaljnjo razpravo. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo od poročevalcev besedo? 
(Nihče.) Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev k tej točki dnevnega 
reda ni. Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima Mujaga Haskič, delegat Zbora 
združenega dela, področje gospodarstva, 12. okoliš Jesenice. 

Mujaga Haskič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva je na svoji seji, dne 23. 6. 1980 raz- 
pravljala o osnutku /zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih in osnutek zakona podprla. 

Hkrati pa se nam je zastavilo vprašanje, kako smatrati stanovanje za kate- 
rega je delavec pridobil stanovanjsko pravico v času, ko je spremenil zaposlitev? 
Ali ne gre v tem primeru za neupravičeno dodelitev stanovanja, saj nova delov- 
na organizacija ni niič prispevala za stanovanje, stanovanjsko vprašanje novo 
sprejetega oziroma zaposlenega delavca pa ima s tem rešeno? Taki primeri so 
bili v preteklosti zelo pogosti. Običajno so delavci zapuščali tisto delovno orga- 
nizacijo, kjer so bili slabši delovni pogoji in so se zaposlili v tisti delovni orga- 
nizaciji, kjer so bili pogoji boljši. Za posameznike je tak način reševanja de- 
lovnih pogojev oziroma stanovanjskih vprašanj razumljiv. Težko pa je to spre- 
jemljivo za delovno organizacijo, ki je že dosedaj dajala poleg obveznih sredstev 
za reševanje stanovanjskih problemov svojih delavcev tudi sredstva iz sklada 
skupne porabe. 

Menimo, da bi v takih primerih moral nastati v delovni organizaciji odnos, 
ki bi eno delovno organizacijo obvezoval, da od druge delovne organizacije od- 
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kupi stanovanje. Le na tak način bi resnično vsaka delovna organizacija 
skrbela za reševanje stanovanjskih vprašanj svojih delavcev. Hvala lepa! 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Minka Barle, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Minka Barle: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pine delegatov za področje gospodarstva ter prosvetno kulturno področje so na 
skupnem zasedanju dne 18. 6. 1980 obravnavale osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvi zakona o stanovanjskih razmerjih in po razpravi sprejele naslednjo 
pripombo. 

Zakon o stanovanjskih razmerjih bi moral določneje opredeljevati sank- 
cije v primeru neplačevanja stanarine. Dopustiti bi moral tudi možnost prisilne 
izselitve brez zagotovitve nadomestnih prostorov. Menimo, da bi se sedanja 
formulacija 8. člena osnutka zakona morala glasiti tako, da stanodajalec mora 
odpovedati stanovanjsko pogodbo in da ni za odpoved pogodbe pogoj prazna hiša 
ali stanovanje, saj je v nasprotnem primeru mogoče doseči zamenjavo stano- 
valca iz hiše oziroma stanovanja v zasebni lasti v stanovanje lastnika. Predla- 
gamo tudi, da se določi rok petih let od najetja posojila za gradnjo lastne hiše 
kot zadnji rok, v katerem se mora posojilojemalec izseliti iz družbenega stano- 
vanja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ciril Grilj, 
delegat Zbora združenega dela področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Ciril Grilj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Naša 
skupina meni, da drugi odstavek 22. člena predloženega zakona odpira vrsto 
novih problemov v stanovanjski politiki delovnih organizacij in to v smislu 
dodeljevanja družbeno najemnih stanovanj, ki so last delovne organizacije, ker 
se bodo le-ta po tem členu odtujevala. Poleg tega menimo, da 65. člen ni povsem 
usklajen z 22. členom. Prosim, da navedene pripombe upoštevate pri pripravi 
novega osnutka. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Miran 
Vidic, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 13. okoliš, Radov- 
ljica. 

Miran Vidic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov Skupščine občine Radovljica je imela k osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih naslednje načelne 
pripombe. 

1. Proučiti bi bilo potrebno možnost dopolnitve zakona z določbo, ki bi 
omogočila odpoved stanovanjske pogodbe v primerih, ko se stanovanja skrajno 
neracionalno uporabljajo — ena oseba ima več kot 80 m2 — tako, da bi bil-o 
mogoče izvesti prisilne zamenjave stanovanj. 

2. Prouči naj se možnost odpovedi stanovanjske pogodbe v primeru, če je 
eden od zakoncev, ki sicer ni imetnik stanovanjske pravice, živi pa skupaj z 
drugim zakoncem v najemnem družbenem stanovanju, lastnik drugega sta- 
novanja. Hvala lepa! 

3 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Dunja 
Šeligo, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 1. okoliš, 
Celje. 

Dunja Šeligo: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za področje gospodarstva s sedežem v občini Celje posreduje 
k osnutku zakona naslednje pripombe. 

Rok za izdajo soglasja (za zamenjavo stanovanj naj se podaljša, saj v 15 dneh 
ni vedno mogoče sklicati sej samoupravnih organov, pristojnih za izdajo so- 
glasja. 

Z zakonom bi bilo potrebno omejiti stanovanjsko pravico oziroma predvi- 
deti nujno zamenjavo stanovanja, ki po svoji velikosti in funkcionalnosti upo- 
rabe ustreza družini oziroma večjemu številu oseb, uporablja pa ga le ena ali 
dve osebi. 

Preprečiti bi bilo potrebno zlorabe s strani imetnikov stanovanjske pravice 
ali njihovih naslednikov, ki zadržujejo pod ključem prazna družbena stanovanja 
za lastne koristi. 

Menimo, da bi morala imeti ozd, ki investira v stanovanja za svoje delavce, 
več pravic do svojih stanovanj. Glede na to predlagamo, da se omeji možnost 
prenosa stanovanjske pravice od staršev oziroma drugih družinskih članov na 
tiste uporabnike — otroke, brate, sestre — ki združujejo svoje delo in ustvar- 
jajo sredstva za reševanje lastnega stanovanjskega problema. Mnogi, ki se 
v taka stanovanja vselijo, ne bodo v bodoče prispevali za pridobitev stanovanj- 
ske pravice lastnih sredstev oziroma lastne udeležbe. Poleg tega opažamo, da 
uporabniki stanovanj, ki zlahka, brez lastnega truda in sredstev pridobijo sta- 
novanja, le-ta slabo vzdržujejo. 

Zakon naj bi izključil možnost prenosa stanovanjske pravice pri solidar- 
nostnih stanovanjih za družinske člane, kadar ti ne izpolnjujejo pogojev za pri- 
dobitev solidarnostnega stanovanja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Romana 
Vran ješ, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 7. okoliš, 
Nova Gorica. 

Romana Vranj eš : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih ima naša skupina delegatov naslednje pripombe: 

K 5. členu: Vprašanje oddajanja hišniških stanovanj naj se ponovno prouči, 
saj se pojavlja vprašanje nemotenega dostopa do signalnih in drugih naprav, 
kadar so te v hišniškem stanovanju ter vprašanja odgovornosti za tehnične 
napake. 

Ponovno naj se prouči tudi vprašanje statusa domov upokojencev. Ne- 
smotrno je, da je dom upokojencev izključen kot stanovanje. Potrebno bi bilo 
v zakonu opredeliti vsaj možnost proste izbire občana, ki se sprejme v dom 
upokojencev, da se v domu naseli ali pa se sprejme le v začasno oskrbo. Skli- 
cevanje na možnost ponovne odselitve iz doma je neutemeljena, saj so tudi pri 
drugih stanovanjih možne in dopustne selitve. Odrekanje statusa stanovanja 
domu upokojencev, pa poštavlja stanovalce — oskrbovance tudi v neenakopra- 
ven položaj glede pravice do subvencioniranja stanarine. Hvala lepa. 



38. seja 35 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Duška Lorbek, delegatka Zbora združenega dela, področ- 
je gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Duška Lorbek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov ima k predloženemu zakonu naslednjo pripombo. 

V 64. členu naj se v prvem odstavku 4. točke doda: »v tujini, ter na pre- 
stajanju kazni«. Dopolnitev je potrebna, iker bi sicer delavci, ki se po službeni 
dolžnosti nahajajo v tujini, po šestih mesecih izgubili stanovanjsko pravico, prav 
tako pa bi kaznovanim osebam že po šestih mesecih otežkočili vključitev v nor- 
malno življenje, zaradi prenehanja stanovanjske pravice. 

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

Ce pogledamo stališča Družbenopolitičnega zbora, potem vidimo, da Druž- 
benopolitični zbor ugotavlja, da je potrebno glede na osnutek zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu, ki spreminja nekatere odnose na tem področju, bistveno 
spremeniti tudi nekatere določbe zakona o stanovanjskih razmerjih in glede 
na to predlaga v 3. točki svojih stališč našemu zboru, da predloženi osnutek 
zakona ne sprejme. 

Prav tako smo poslušali danes dodatno poročilo poročevalca Zakonodajno- 
pravne komisije, ki je izrazil stališče in predlog Zakonodajno-pravne komisije 
in ga tudi obrazložil, da zbor osnutka izakona danes ne bi sprejel. S takšnim 
mnenjem soglaša tudi poročevalec našega Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja. Zdi se mi, da je bilo tudi v razpravah dovolj od- 
prtih vprašanj, ki bi dovoljevala oblikovanje takšnega sklepa. 

Zato predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih se v predloženem besedilu ne sprejme. 
2. Glede na to, da je razprava o tem zakonu in o osnutku zakona o stano- 

vanjskem gospodarstvu opozorila na vrsto odprtih sistemskih vprašanj na pod- 
ročju stanovanjskih razmerij, ki bodo zahtevale širše spremembe tega zakona 
oziroma celo pripravo novega zakona, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči vsa vprašanja, na katera opozarjajo delovna telesa zbora in Skupščine, 
Družbenopolitični zbor v svojih stališčih ter druga vprašanja, povezana s to 
problematiko, kakor tudi vprašanja, ki so bila izpostavljena na današnji seji 
zbora in ponovno predloži osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
oziroma po potrebi nov predlog za izdajo zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Zeli še kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Ne želi.) Ce 
ne, potem prosim, da o predlogu sklepa glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Hkrati ugotavljam, da je Zbor združenega dela sprejel osnutek zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih v skladu s sta- 
lišči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico zbora posebej ob- 
vestil. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
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prostorih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Uvodno besedo smo prav tako poslušali na skupnem zasedanju. 

Predlog iza izdajo zakona je bil objavljen v prilogi 6 Poročevalca. Želita 
poročeva}x:a odbora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Lado Skrjanec, delegat Zbora 
združenega dela, področje gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 

Lado Skrjanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi k tej točki je naša skupina delegatov oblikovala naslednjo pripombo. V 
2. členu je nujno za posamezne obrtne dejavnosti postaviti normative, na podlagi 
katerih bo občinski upravni organ, pristojen za obrt in storitve, ugotavljal 
upravičenost velikosti za posamezno obrtno dejavnost. To zahteva že sedanje 
stanje na tem področju, kar ugotavlja občinski upravni organ, ker nimajo 
normativov, s katerimi bi določali velikost poslovnih prostorov. Hvala lepa! 

Predsedrlik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Srečko Krmavnar, 
delegat Zbora združenega dela za področje obrti, 1. okoliš, Domžale. 

Srečko Krmavnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija 1. okoliša skupine delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim 
delom in s sredstvi v lasti občanov opravljajo obrtno dejavnost, s sedežem v 
Domžalah, je proučila teze za osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o poslovnih prostorih in ugotovila, da je potrebno spremeniti tudi 8. člen 
veljavnega zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, in sicer tako, da 
se bo drugi odstavek omenjenega člena glasil: »Občan, ki je prenehal oprav- 
ljati dovoljeno gospodarsko dejavnost z osebnim delom, lahko da v najem ali 
proda poslovno stavbo ali poslovni prostor za obrtno dejavnost«. 

Delegacija utemeljuje svoj predlog s tem, da bi na ta način najlaže ohranili 
dosedanji fond poslovnih stavb in poslovnih prostorov za opravljanje samo- 
stojne obrtne dejavnosti. Za poslovne prostore so še posebej zainteresirani naši 
delavci na začasnem delu v tujini, ki pogojujejo vrnitev v domovino s predhodno 
zagotovitvijo prostorov za opravljanje obrtne dejavnosti. Razen tega pa se 
bodo zaradi take spremembe veljavnega določila samostojni obrtniki verjetno 
smelejše odločali za vlaganje svojih sredstev za razširitev oziroma modernizacijo 
obratovalnice, ker bo ta ustrezala ekonomski in tehnični naravi samostojnega 
opravljanja dejavnosti. 

Samostojni obrtniki, ki nimajo družinskih članov, pa bi želeli nadaljevati 
obrtno dejavnost, namreč niso stimulirani, da bi širili poslovne prostore, če jim 
ni zagotovljeno prosto razpolaganje s takimi prostori po upokojitvi ozroma pre- 
nehanju opravljanja obrtne dejavnosti. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Slavko Kokot, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Slavko Kokot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji dne 20. 6. 1980 je naša delegacija zavzela naslednje stališče k predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in po- 
slovnih prostorih. 

Velikost poslovnega prostora nad 70 m2 naj bi ugotavljal občinski upravni 
organ, pristojen za obrtne storitve, za vsak posamezni primer, ob upoštevanju 
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specifičnosti in pomembnosti posamezne poslovne dejavnosti. Verjetno je v 
SR Sloveniji za posamezne vrste dejavnosti ipotrebno upoštevati nekatere poeno- 
tene kriterije. Če bi posamezne občine uporabljale za določanje poslovnih pro- 
storov nad 70 m2 zelo različna merila, bi to lahko povzročilo večjo fluktuacijo 
obrtnikov, česar pa verjetno ne želimo. Posebej bi bilo potrebno proučiti, od kod 
in kako naj bi se zbirala sredstva za gradnjo novih poslovnih prostorov, zlasti 
za deficitarne obrtne dejavnosti. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Miran Vidic, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. 

Miran Vidic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov pri Skupščini občine Radovljica ima k predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
pripombo k 1. členu zakona, in sicer, da se prouči določba, po kateri bi za 
spremembo dejavnosti bilo potrebno le mnenje krajevne skupnosti in ne soglasje 
kot je predvideno v predlogu za izdajo zakona. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 

slovnih stavbah in poslovnih prostorih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva pri- 
pombe in stališča, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine ter pred- 
loge dane v razpravi na seji zbora. 

Želi kdo o tako predlaganem sklepu razpravljati? (Ne.) Če ne, bomo o njem 
glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Želita poročevalca 
odbora in komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razprava Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Janko 
Muraus, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kljub temu, da ste v pismeni obliki prejeli amandma Skupščine občine Maribor 
oziroma naše skupine delegatov, bom vseeno obrazložil nekatere zadeve, za 
katere menimo, da so pomembne. 

K 1. členu tega zakona predlagamo, da se drugi odstavek 1. člena glasi: 
»Ne glede na določbo 8. člena tega zakona je stopnja amortizacije stanovanjskih 
hiš in stanovanj v letu 1978, 1979 in 1980 lahko nižja od 1 % revalorizirane vred- 
nosti, vendar pa v letu 1978 ne more biti manjša od 0,25%, v letu 1979 ne 
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manjša od 0,32'% in v letu 1980 ne manjša od 0,39®/o revalorizirane vrednosti 
stanovanjskih hiš oziroma stanovanj. 

Predlog utemeljujemo s tem, da je v predlogu zakona o spremembah in do- 
polnitvah tega zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini določena stopnja amortizacije stanovanjskih hiš 
v višini 1 '%>, amortizacija v letu 1980 pa je lahko določena nižje, vendar najmanj 
po stopnji 0,50 %. 

Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu določa amortizacijo po stop- 
nji najmanj 1 fl/o od revalorizirane vrednosti stanovanjskih hiš. Osnutek dopušča 
za leto 1981 in 1982 tudi nižjo stopnjo amortizacije, vendar za leto 1981 najmanj 
0,7 fl/o, za leto 1982 pa najmanj 0,9 °/o. 

Vsi omenjeni predpisi predpostavljajo stopnjo realizacije prehoda na eko- 
nomske stanarine, ki so predvidene in dogovorjene do vključno leta 1985. 

K osnutkom obravnavanih zakonov smo že posredovali pripombe in pred- 
loge Skupščine občine Maribor. Predlagali smo, da se stopnja amortizacije za 
leto 1980 določi v višini 0,39°/», namesto predvidene 0,50 °/o. Ta predlog je te- 
meljil na predpostavki, da se bo prehod na ekonomske stanarine tudi realiziral. 
Stanje pa se je medtem spremenilo. Stanarine se v predvidenem roku za leto 
1980 ne bodo povečale po stopnji 25,9 "/o, ker zapadejo pod zadržane cene na 
raven z dne 6. 6. 1980. Stanarine bodo stagnirale, valorizirana vrednost stano- 
vanj, ki je osnova za izračun amortizacije, pa bo rasla. 

Stanovanjsko gospodarstvo mora po predpisih o načinu izkazovanja rezul- 
tatov revalorizacije stanovanjskih hiš redno izvajati revalorizacijo vrednosti 
stanovanjskih hiš, s katero se knjižna vrednost stanovanjskih hiš izenačuje 
z realno vrednostjo. Zato se zviševanje cen stanovanj takoj odrazi tudi v višji 
revalorizirani vrednosti stanovanj, vpliva pa tudi na udeležbo amortizacije v 
strukturi stanarin. 

Zaradi zadrževanja postopnega prehoda na ekonomske stanarine, se je si- 
tuacija še poslabšala. Zamrznitev stanarin na eni in sprejem predpisov o zvi- 
šanih stopnjah amortizacije, bo nujno imelo za posledico, da se bo del že tako 
nizkih stanarin, porabljal za razširjeno reprodukcijo, čeprav vemo, da je na- 
menjen enostavni reprodukciji. Nova stanovanja se bodo gradila, sredstva za 
redno vzdrževanje pa bodo zaradi navedenih razlogov manjša. 

Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu daje skupnostim stanoval- 
cev, torej hišni samoupravi celo status pravne osebe. Tem skupnostim pa je 
potrebno zagotoviti večja materialna sredstva za vzdrževanje stanovanjskih 
hiš: za amortizacijo in večanje stopnje amortizacije pa dajemo tej hišni samo- 
upravi slabo startno osnovo. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Glede na to, da smo danes prejeli amand- 
ma iz 16. okoliša, Maribor, ki je bil tudi obrazložen, prosim predstavnika pred- 
lagatelja, da se izreče o predlaganem amandmaju. 

Besedo ima tovariš Maver Jerkič, namestnik predsednice Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. V 
imenu predlagatelja, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predlagam, da 
amandmaja ne sprejmemo iz naslednjih razlogov. 

V današnji razpravi smo že večkrat izpostavili stališča, sklepe in pripo- 
ročila, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije 7. novembra 1979. V 4. točki 
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teh stališč, sklepov iin priporočil je jasno napisano, kakšen namen in vsebino 
naj ima ekonomska stanarina in v okviru te tudi amortizacija. Tedaj je bilo 
jasno izraženo, da znaša amortizacija 1 %. To pomeni, da se v prizadevanjih za 
uvajanje družbeno-ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodar- 
stva ne bi smeli oddaljevati od sprejetih stališč, sklepov in priporočil. Razum- 
ljivo je, da je bilo zaradi postopnega prehoda jia ekonomske stanarine potrebno 
vzpostaviti tudi različne stopnje prehoda. Že zakon iz leta 1977 o amortizaciji 
in revalorizaciji stanovanjskih hiš je predvidel dve stopnji amortizacije, in sicer 
0,25 % in 0,32% za leto 1979; medtem ko je za leto 1980 predvidel 1% amor- 
tizacije. 

Ker pa v tem času ni bil izveden prehod na ekonomske stanarine, v skladu 
s takratnimi predvidevanji, je nastalo vprašanje, kako v letu 1980 rešiti to vpra- 
šanje. Predlagano je bilo, da se sprejme zakon, ki bi že v tej vmesni fazi določil 
nižjo stopnjo od 1'%. Zato se je tudi Izvršna svet v predlogu zakoina opredelil 
za 0,50% stopnjo od revalorizirane vrednosti stanovanja in stanovanjskih hiš. 
Ta predlog so podprli tudi pristojni odbori Skupščine. 

Ob obravnavi osnutka zakona o revalorizaciji in -amortizaciji stanovanjskih 
hiš je bil v pristojenih odborih podan predlog, da se pripravi analiza, v kateri 
naj se temeljito prouči vprašanj^postopnega uvajanja 1% amortizacije. Ta ana- 
liza je bila izvedena. Analiza kaže, da smo v Sloveniji v večini občin določili 
višje stopnje amortizacije, kot so bile z zakonom dovoljene. Nekatere občine ozi- 
roma stanovanjske skupnosti so že v lanskem in v letošnjem letu prešle na 
stopnje tudi do 0,70'% od po zakonu predvidene stopnje 0,35%. Nekatere so 
prešle tudi na 1'% stopnjo, ker niso računale s tem, da bo v tem času spre- 
menjen zakon o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš. 

V osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu je amortizacija posebej 
opredeljena, uvedene so različne stopnje prehoda glede na možnosti prehoda 
na ekonomske stanarine, tako da imamo za leto 1981 predvideno stopnjo 0,70 %, 
za leto 1982, 0,90%, nakar naj bi prešli na 1% stopnjo amortizacije. 

Navedeni razlogi so osnova za to, da vztrajamo pri tem, da se za letošnje 
leto sprejme stopnja 0,50%. Predlagano opredelitev nam potrjujejo še nekateri 
podatki iz analize, namreč, da imamo v Mariboru najnižje stanarine v Sloveniji, 
saj znaša cena za m2 6,88 dinarjev. V primerjavi z Ljubljano, ki naj bi imela 
približno podobne probleme na področju stanovanjskega gospodarstva, pa znaša 
ta cena še enkrat več, in sicer 12,41 dinarjev za m2. Amortizacija v ceni stanarine 
v Mariboru znaša 18,60'%, v Ljubljani pa povprečno 14 %. Navedeni podatki 
potrjujejo, da v Mariboru niso uspeli izpeljati prehoda na ekonomske stanarine, 
zato je tudi razumljivo, da vztrajajo pri nekoliko nižjih stopnjah. To pa ne more 
biti razlog za to, da bi v vsej Sloveniji uvedli nižjo stopnjo amortizacije. 

Sistemsko uvajanje družbenoekonomskih odnosov na področje stanovanj- 
skega gospodarstva zahteva seveda tudi drugačno obravnavanje amortizacije in 
odločanje o amortizaciji. Iz osnutka zakona izhaja, pa tudi podpora je bila 
dana v tej smeri, da stanovalci in združeno delo dejansko odločajo o uporabi 
amortizacije. Uporaba sredstev amortizacije ,pa je tako po zveznem zakonu o 
amortizaciji kot po republiškem zakonu namenjena enostavni reprodukciji, 
torej zagotavljanju nezmanjšane vrednosti stanovanjskega fonda. Vsebina sa- 
moupravne odločitve v samoupravnih sporazumih o temeljih planov stanovanj- 
skih skupnosti pa je, na kakšen način in v kolikšnem obsegu ter za katere name- 
ne se bodo sredstva amortizacije tudi uporabljala. 
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Delegat iz Maribora je verjetno, ko je govoril o tem, da ne bomo mogli ali 
da ne moremo izvajati prehoda na ekonomske stanarine, imel v mislih odlok 
Zveznega izvršnega sveta o najvišji ravni cen za vse proizvode in storitve. Ta 
odlok velja tudi za stanarine dokler se ne sprejme družbeni dogovor o cenah. 
Družbeni dogovor o cenah, katerega osnutek poznamo, pa verno, da ne bo ure- 
jal Vprašanja zviševanja stanarin na osnovi samoupravnih sporazumov. 

Iz teh razlogov ponovno vztrajamo, da sprejmete predlagano 0,50% stopnjo 
amortizacije za letošnje leto. Ob obravnavi in sprejemanju predloga zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu se bomo ponovno srečali s tem vprašanjem in 
takrat ugotovili, ali so predvidene stopnje 0,70 °/o za leto 1981 in 0,90 °/o za 
1982. leto primerne ali ne. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaž i č: Želi poročevalec Zakonodaj no-pravne ko- 
misije besedo? (Ne.) Zakonodajno-pravna komisija z vidika svoje pristojnosti 
ocenjuje, da je predlog tega amandmaja vprašljiv glede primernosti. 

Zeli poročevalec Odbora za stanovanjsko-nkomunalna vprašanja in varstvo 
okolja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Brane Kozamernik, poročevalec tega 
odbora. 

Brane Kozamernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja dn varstvo okolja je ugo- 
tovil, da je predlagatelj ponovno proučil primernost stopnje amortizacije glede 
na vse predloge, ki so bili izraženi ob osnutku zakona. Na podlagi tega in obširne 
razprave v odboru, se odbor strinja s predlagano stopnjo amortizacije za leto 
1980. Zato predlagamo, da se amandma ne sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo razpravljati o amandmaju? 
(Nihče.) 

Če rne.želi nihče, potem moram v skladu s poslovnikom vprašati delegate 
iz 16. okoliša, ali glede na vse to, kar smo slišali, vztrajajo pri predloženem 
amandmaju? (Da.) 

Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, v kateri naj sodelujejo tudi 
tovariši iz Maribora, nadalje predstavnik predlagatelja, član Zakonodajno-prav- 
ne komisije in delegat našega odbora. Skupina naj pripravi konkreten predlog, 
ki bo v dani situaciji najbolj ustrezen. V to skupino predlagam Branka Kozamer- 
nika, poročevalca našega odbora, tovariša Vilija Ulago, delegata 5. okoliša iz 
Žalca in tovariša Gregorja Mezeta, delegata 34. okoliša iz Vrhnike. 

Je predlog za skupino delegatov sprejemljiv? (Da.) Zeli kdo o tem raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, da to potrdimo. Kdor je za skupino delegatov 
v predlaganem sestavu, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov v predlaganem sestavu imenovana. 
Prekinjam to točko dnevnega reda in pozivam skupino, da se sestane in 

opravi svojo nalogo. 
V skupini delegatov naj sodeluje tudi naš strokovni delavec. 

Preden nadaljujemo s to točko, se vrnimo na 4. točko dnevnega 
reda, pri kateri smo obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o stanovanjskih razmerjih. 
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Pred seboj imate stališča Družbenopolitičnega zbora. Pravkar pa sem pre- 
jel naslednje obvestilo: 

Družbenopolitični zbor je na današnji seji obravnaval osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbeno- 
političnega zbora, sprejel stališča v predlaganem besedilu z dne 18. 6. 1980. Tore] 
v besedilu, ki ga imate na klopi, in sicer z naslednjimi spremembami in do- 

P VI. točki stališč se v peti vrsti črta besedilo: »Zlasti določbe o stanovanjski 
pogodbi, po kateri je stanovanjska pogodba pravni naslov za pridobitev stano- 
vanjske pravice, kar je v nasprotju«. To besedilo se nadomesti z besedami, »v 
skladu«. . . „ , . , ,. 

Besedilo zadnjega stavka prve točkp- »hkrati s tem je«, se crta m nadomesti 
z besedilom »s tem v zvezi je«. 

2. točka stališč se črta, in sicer »Družbenopolitični zbor meni, naj v pri- 
merih, ko gre za odpoved stanovanjske pravice, ki je povezana s^prenehanjem 
delovnega razmerja, rešuje spore isto sodišče, to je splošno sodišče združenega 

Tudi glede na spremembe, ki so bile sprejete v Družbenopolitičnem zboru, 
ugotavljam, da je Zbor združenega dela sprejel osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih v skladu s temi tako spre- 
menjenimi stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o urejanju 
•orostora, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Ugotavljam, da predstavnika predlagatelja še ni, ker sodeluje v skupini 
delegatov. Morda je kdo drug prisoten iz komiteja. Predlagam, da se k 7. točki 
dnevnega reda vrnemo pozneje. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

K predlogu zakona ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije ob- 
ravnava ta zakon na današnji sej"i. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jernej 
Mlakar, svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Jernej Mlakar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši ^delegati! 
S predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo zakona o varstvu pri delu bo 
tako samoupravnim in poslovodnim organom v delovnih organizacijah kot tudi 
organom inšpekcije dela bistveno olajšano učinkovito ukrepanje v primeru ne- 
zakonitega zaposlovanja delavcev prek kooperantskih pogodb. 

Problem zaposlovanja delavcev prek kooperantskih pogodb je znan že od 
leta 1970. Vse več primerov nezakonitosti pa se pojavlja po letu 1978, ko je po 
podatkih inšpekcije dela v 61 organizacijah združenega dela s področja grad- 
beništva znašalo število kooperantov 1203, skupaj s 4672 delavci. Po oceni sin- 
dikatov pa je bila ta številka še bistveno večja. 

Od leta 1978 dalje poteka tudi večja aktivnost v skupnem delovanju orga- 
nov inšpekcije dela, organov odkrivanja in pregona ter družbenopolitičnih orga- 
nizacij, zlasti sindikatov. S takšnim delom so bili doseženi določeni rezultati. 
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Bistveno se je povečala aktivnost samoupravnih organov in družbenopolitičnih 
organizacij, zlasti sindikatov v organizacijah združenega dela kakor tudi občin- 
skih vodstev. Dosežena je bila splošna mobilizacija javnega mnenja proti vsem 
takim nezakonitim pojavom. 

Letos so inšpektorji dela že nekajkrat obiskali vsa gradbišča. Vse organi- 
zacije združenega dela pošiljajo v vednost isklenjene kooperantske pogodbe 
občinskim oziroma -medobčinskim organom inšpekcije dela. Le-te pa jih, v koli- 
kor sumijo, da gre za navidezno kooperacijo, pošiljajo v presojo družbenim 
pravobranilcem samoupravljanja. Tako je bilo poslano v presojo in postopek 
približno 400 pogodb. Družbeni pravobranilci so dali 130 pobud organizacijam 
združenega dela gradbeništva, komunale in tudi drugim, da proučijo stanje in 
določijo skrajni rok, v katerem bodo odstranjene nezakonitosti. 

Čeprav organizacije združenega dela pogodbe usklajujejo z zakoni in dru- 
gimi predpisi, pa je dejansko stanje na mnogih deloviščih več ali manj nespre- 
menjeno. Kooperanti se vedno razporejajo delavce v soglasju z vodji gradbišč 
na dela, kjer je trenutno potreba pa tudi na različna gradbišča. Ni še v celoti 
doseženo, da bi obrtnik delal skupaj s svojimi delavci. Nekateri nosilci obrtnega 
dovoljenja sploh ne živijo v Sloveniji, med njimi so na primer štiri ženske, štu- 
dentje in podobno. 

Navedene ugotovitve in potrebe po uspešnejšem inšpekcijskem nadzorstvu 
narekujejo predlagane spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo samo na 17., 
22., 48., 54., 55., 56. in 57. člen zakona o varstvu pri delu. 

V pravilniku, ki ga bo izdal Republiški komite za delo, bodo v skladu 
z 48.^ členom zakona o varstvu pri delu konkretizirane obveznosti organizacij 
združenega dela, da vodijo evidenco o sklenjenih kooperantskih pogodbah in 
evidenco o prijavah del in nesreč pri delu. V tem pravilniku bo določena tudi 
vsebina in način vodenja evidenc in način vodenja dokumentacije s področja 
varstva pri delu, ki jo vodijo organizacije združenega dela in zasebni delo- 
daj alci. 

V navodilu, ki ga bo tudi izdal Republiški komite za delo, pa bo v skladu 
z 49. členom zakona o varstvu pri delu konkretizirana vsebina in način vodenja 
evidenc, ki jih vodijo organi inšpekcije dela s področja varstva pri delu. Te 
evidence bi, poleg podatkov o kooperantskih pogodbah in samostojnih deloda- 
jalcev, zajele tudi evidenco o inšpekcijskih pregledih, ugotovitvah in o ukrepih 
ter evidenco o prijavljenih nesrečah pri delu in evidenco prijav o začetku po- 
sebno nevarnih ^in škodljivih del. Uvedba teh evidenc bo olajšala tudi ugotav- 
ljanje in preprečevanje v primeru, ko se z navidezno kooperantsko pogodbo pri- 
kriva protizakonito preprodajanje dela delavcev, zaposlenih pri zasebnih delo- 
dajalcih. 

V skladu z dopolnitvijo 17., 22. in 48. člena zakona o varstvu pri delu, je 
bilo potrebno ustrezno dopolniti tudi sankcije, določene v 4. in 8. točki 54. člena. 
Povsem na novo pa je dodana 12. točka tega člena, s katero se določa ne le 
sankcija za nevodenje predpisane evidence iz 3. člena tega zakona, ampak tudi 
z nevodanje predpisanih evidenc iz 1. do 7. točke člena tega zakona, ki dosedaj 
ni bila sankcionirana. 

S spremembo 55. člena zakona se za prekršek samostojnega obrtnika določa 
denarna kazen od 5000 do 50 000 din. Prav tako je primerno zaradi učinkovitosti 
kaznovanja maksimalno zvišati tudi denarne kazni, ki se izrekajo takoj na mestu 
po 56. in 57. členu zakona o varstvu pri delu, od sedanjih 50 oziroma 100, na 
500 oziroma na 1000 dinarjev. 



38. seja 43 

Izvršni svet je kot predlagatelj zakona pri sestavljanju besedila predloga 
zakona v celoti upošteval stališča Družbenopolitičnega zbora oziroma sklepe 
Zbora združenega dela in predloge, dane v razpravi na sejah omenjenih zborov 
in v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in 
Zakonodajno-pravne komisije. Sprejema tudi amandma Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose k 2. členu predlaganega zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca odbora in komisije 
besedo? (Ne želita.) ^ 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 
amandma Odbora za družbenoekonomske odnose k 2. členu predloga zakon, ki 
je razviden iz njegovega poročila. Predlagatelj in Zakonodajno-pravna komi- 
sija se z amandmajem strinjata. 

Kdor je za amandma našega odbora k 2. členu, naj prosim glasuje! (116 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za družbenoekonomske odnose k 
2. členu sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pri delu v celoti. 

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

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu soglasno sprejet. 

Obveščam vas, da je ta zakon sprejet v skladu s stališči Družbenopolitič- 
nega zbora, ki obravnava ta zakon po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR Sloveniji v letu 
1981, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročevalca 
odbora in komisije, če želita besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep. 

1. Osnutek zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb 
v SR Sloveniji v letu 1981 se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije^ Pri pri- 
pravi predloga izakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva pri- 
pombe in stališča, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Cene želi 
nihče, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gja~ 
suje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih 
sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora 
in komisije? (Ne želita.) 

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

1. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva pri- 
pombe Odbora za finance našega zbora. 

Zeli kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Ne.) Če ne, 
dajem sklep na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o objavljanju zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter o časo- 
pisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni list Socialistične republike Slovenije«, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima namestnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za zakonodajo, tovariš Lojze Janko. 

Lojze Janko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
javnost »Časopisnega zavoda Uradni list Socialistične republike Slovenije«, 
kot izdajatelja republiškega uradnega glasila, je nedvomno zelo pomembna 
in celo nepogrešljiva pri zagotavljanju ustavnosti in zakonitosti. Tak pomen daje 
tej dejavnosti že sama ustava, po kateri morajo biti vsi republiški predpisi in 
splošni akti republiških organov objavljeni v osrednjem, to je v republiškem 
uradnem glasilu, preden začno veljati. 

Isto velja tudi za predpise in splošne akte otbčinskih organov tistih občin, 
katerih statuti določajo, da se ti akti objavljajo v republiškem uradnem glasilu. 

Nadalje velja to načelo že po ustavi tudi za vse samoupravne splošne akte, 
ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki. V uradnem listu 
SR Slovenije pa se s pomenom uradne veljave objavlja tudi vrsta drugih aktov 
in objav, ki jih na tem mestu podrobneje ne navajamo. Ze iz povedanega pa je 
razvidna potreba po ustrezni novi ureditvi tako objavljanja predpisov in drugih 
aktov, kot tudi položaja organizacije, ki uradni list izdaja. Gre namreč za 
področje, ki naj bi se sedaj v naši republiki prvič uredilo z zakonom. Doslej 
imamo le dve odločbi takratne vlade Ljudske republike Slovenije iz leta 1946 
oziroma 1957, ki seveda nista več v skladu z novejšo zakonodajo, po vsebini 
pa sta tudi mnogo preozki, saj načina objavljanja in vprašanj v zvezi s tem 
sploh ne urejata. 

Potreba za izdajo zakona, ki bi uredil to področje, je torej utemeljena. 
Zakon, katerega izdajo predlagamo, naj bi imel dva vsebinska dela. V prvem 
delu bi urejal način objavljanja v Uradnem listu, pristojnosti in nadzor ter 
rešil tudi nekatera vprašanja, ki so se v praksi pokazala kot aktualna, in pra\ 
zaradi nedorečenosti v ustreznem predpisu tudi kot pereča, ter so občasno pov- 
vzročala večje ali manjše težave in nejasnosti pri paktični uporabi predpisov. 
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Tu gre plasti za to, da mora biti dan izida posamezne številke vedno tisti dan, ko 
je uradni list dejansko dan v promet in da je na njem tudi označen. Kot novost 
naj omenimo tudi predlagano uvedbo tako imenovanega posebnega uradnega 
lista, v katerem bi se v bodoče objavljali taki predpisi in drugi splošni akti, ki 
vsebujejo podatke, katerih splošno objavljanje tbi bilo v nasprotju z varnostnimi 
in obrambnimi ali drugimi, z zakonom določenimi interesi države. 

Drugi del bodočega zakona, pa naj bi uredil vsa potrebna vprašanja glede 
ustanovitve, položaja, upravljanja in pridobivanja sredstev same organizacije, 
ki izdaja uradni list, to je »Časopisni zavod Uradni list Socialistične republike 
Slovenije«. 

Ustanovitelj organizacije naj bi bila SR Slovenija. Menimo, da je glede na 
že omenjeni pomen, ki ga ima izdajanje uradnega lista pri zagotavljanju zako- 
nitosti, potrebno in utemeljeno dejavnost te organizacije opredeliti kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena. Zaradi tega bo potrebno z zakonom ustrezno 
urediti tudi način zagotavljanja posebnega družbenega interesa na tem področju, 
zlasti s soodločanjem delegatov družbene skupnosti o vprašanjih posebnega 
družbenega interesa. Ker je Zavod Uradni list časopisna organizacija, naj bi se 
zanjo glede tistih vprašanj, ki jih bodoči zakon ne bo posebej oziroma drugače 
urejal, uporabljale tiste določbe zakona o javnem obveščanju, ki se nanašajo na 
časopisne organizacije. Izhodiščni predlagani pristop za ureditev omenjenih in 
drugih vprašanj v bodočem zakonu, je razviden iz priloženih tez. 

Predlog za izdajo zakona je bil obravnavan v obeh odborih pristojnih zbo- 
rov Skupščine ter v njeni Zakonodajno-pravni komisiji. Povsod je prejel ustrez- 
no podporo in je bila potrjena utemeljenost in potreba po izdaji novega zakona. 
Pripombe, ki so bile ob tem v navedenih delovnih telesih Skupščine dane k ne- 
katerim predlaganim rešitvam, bo predlagatelj proučil in v skladu z mnenjem 
oziroma sklepom zborov ustrezno upošteval pri nadaljnjih fazah priprave tega 
zakona. 

• Zboru predlagam, da upoštevaje vse navedeno, predloženi predlog za izdajo 
zakona sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik E m i 1 T o m a ž i č : Želita poročevalca odbora in komisije be- 
sedo? (Ne želita.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o objavljanju zakonov in drugih predpisov ter 
splošnih aktov ter o časopisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni list Sociali- 
stične republike Slovenije«, se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva pripombe in stališča, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skup- 
ščine. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 

suje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Predlagam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.40 in se je nadaljevala ob 13.55.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Vračamo se na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima tovariš 
Anton Jelenko. 

Anton Jelenko: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov, 
izvoljena za spremljanje razprave k 3. točki dnevnega reda, se je sestala skupaj 
s skupino delegatov Zbora občin ter proučila razpravo na sejah obeh zborov. 
Menila je, da so razprave na sejah zborov potrdile usmeritve iz dodatnega 
poročila pristojnih odborov obeh zborov. Glede na mnoge pripombe skupina 
predlaga zboru, da se v dodatnem poročilu predloženi sklep spremeni tako, da 
se glasi: 

1. Sklepanje o osnutku zakona se odloži. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj za prve septembrske seje zborov 

zavzame stališče in se opredeli do odprtih vprašanj, ki izhajajo iz poročil od- 
borov zborov in delovnih teles Skupščine, še zlasti pa naj se opredeli do 
usmeritev in predlogov, ki izhajajo iz predloga sklepa, ki je naveden v dodatnem 
poročilu Odbora Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja in Odbora Zbora občin za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja z dne 23. 6. 1980. Skupščini SR Slovenije naj pred- 
loži svoja stališča do teh vprašanj. 

Predlagatelj naj tudi izdela pregled vseh pripomb, ki izhajajo iz prej na- 
vedenih gradiv in razprav na seji zbora in se do njih opredeli ter jih prav 
tako predloži Skupščini SR Slovenije v istem roku. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo stališče skupine delegatov. 
Menim, da skupina predlaga sklep, ki je vsebinsko enak že predloženemu skle- 
pu, z razliko, da se sklepanje o osnutku zakona odloži. 

Zeli kdo o poročilu in predlogu skupine delegatov razpravljati? (Ne.). Je 
predstavnik predlagatelja sodeloval? (Da.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje 
predlog sklepa, ki smo ga pravkar slišali. Kdor je za sklep, ki ga predlaga sku- 
pina delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin, naj prosim glasuje! (115 
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 urejanju prostora, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek zakona je bil 
objavljen v Poročevalcu št. 11. K osnutku zakona ste danes prejeli dodatno po- 
ročilo Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, v kate- 
rem predlaga tudi predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel po končani razpravi. 

Predlagam in prosim poročevalca Odborov našega zbora za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in družbenoekonomski razvoj, da sprem- 
ljata razpravo in predlagata po končani razpravi, če bo to potrebno, morebitne 
spremembe in dopolnitve predloga sklepa, ki ga predlaga odbor v prej omenje- 
nem dodatnem poročilu. 

Želijo poročevalci odborov in komisij besedo? (Ne želijo.) 
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Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Imre Varju, delegat Zbora združe- 
nega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. , 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 17. okoliša Zbora združenega dela je na seji 20. 6. t. 1. razprav- 
ljala o osnutku zakona o urejanju prostora in sprejela naslednje pripombe: 

1. Osnutku zakona dajemo podporo. 
2. Menimo pa, da je v uvodnih določbah preveč načelnih določb, ki jih 

vsebuje že zakon o planiranju. 
Premalo je tudi opredeljena vsebina posameznih prostorskih aktov in je 

tako prepuščeno posameznim strokovnim institucijam, ki te akte pripravlja- 
jo, da jih po svoje oblikujejo. 

Pomanjkljive so določbe o strokovnih službah, po katerih naj bi imela 
vsaka občina svojo upravno organizacijo; pri tem pa niso upoštevane določ- 
be zakona o sistemu državne uprave, ki dopušča oblikovanje medobčinskih 
organov. Menimo, da bo težko realizirati določbe zakona o uskladitvi veljav- 
nih prostorskih aktov v predpisanem roku, ker to terja večja finančna sred- 
stva. 

Skupina ima tudi konkretne pripombe k posameznim členom, ki pa jih 
prilagamo v pismeni obliki. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Viljem Ulaga, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 5. okoliš, Žalec. 

Viljem Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za področje gospodarstva iz občine Žalec je dne 20. 6. 1980 
obravnavala osnutek zakona o urejanju prostora, po katerem bo mogoče do- 
ločiti namembnost prostora, njegovo varstvo in izvedbo namembnosti prosto- 
ra ter podpira sprejetje tega zakona. 

V podrobni obravnavi pa je sprejela naslednja stališča. 
Osnovni namen zakona naj bi bil učinkovitejši pripomoček za aktivno 

usklajevanje posegov v prostor. Zato je potrebno natančno določiti in pred- 
pisati urejanje namembnosti prostora in s kakšnim aktom se bo urejala izved- 
ba namembnosti prostora, saj gre v danem primeru za značaj sistemskega 
zakona in za dokumente o izvedbi namembnosti urbanega prostora. 

Podpira se ustanovitev upravne organizacije, vendar bo potrebno pred- 
pisati pogoje glede strokovnih kadrov ter proučiti vprašanje morebitnega po- 
vezovanja upravnih nalog. Vzporedno s tem pa je treba zagotoviti tudi finan- 
ciranje. 

S podzakonskimi akti je predvidena ureditev precejšnjega števila zadev, 
zato bo moral predlagatelj poskrbeti za čim širšo pripravo teh aktov, kakor 
tudi za terminološki slovar. 

Zakon naj bi natančneje določil omenjene pravice za posege v prostor, 
kar velja zlasti za rezervate pitne vode in ker je kmetijska proizvodnja že 
sedaj okrnjena oziroma je obdelovanje zemljišč v teh predelih otežkočeno — 
to je gnojenje, škropljenje in podobno. Določiti mora tudi obveznost tistih, v 
čigar korist so rezervati sprejeti v odnosu do prizadetih lastnikov oziroma 
uporabnikov nepremičnin. Natančneje je treba opredeliti vsebino pojma stavb- 
no zemljišče glede na pojem gradbeno zemljišče in jo uskladiti z veljavno 
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zakonodajo; z zakonom o razlastitvi, z zakonom o razporejanju z nezazidalnim 
stavbnim zemljiščem in drugimi. Gre torej za urejanje prostora, saj se v 37. 
členu namesto besede »agrokooperacija« predlagajo besede »prostorsko ure- 
janje operacije«. 

Pri 43. in 49. členu predlagamo varianto, ker menimo, da je za učinkovito 
reševanje upravnih zadev bolj primerno, da sprejme izvedbeni načrt za ure- 
janje prostora pristojni občinski upravni organ in da je najbolj primerno, da 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora predpiše enotne kri- 
terije za pomožne objekte, ki morajo biti dovolj jasno določeni. Za prido- 
bitev lokacijskega dovoljenja in potrdila o priglasitvi, naj se predpiše čim eno- 
stavnejši postopek. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Avgust Punčuh, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 4. okoliš, Slovenske 
Konjice. 

Avgust Punčuh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Zbora združenega dela za gospodarsko področje 4. 
okoliša Slovenske Konjice je na seji dne 23. 6. 1980 oblikovala naslednje pri- 
pombe k osnutku zakona o urejanju prostora. 

K 9. členu: Ta člen je odveč, saj je vsebina tega člena že zajeta v 7. in 8. 
členu. 

K 35. členu: Menimo, da je sprejemanje s samoupravnimi sporazumi 
ustreznejše. Varianta odpade. 

K 42. členu: Mnenja smo, da je priprava programskega oziroma uredit- 
venega načrta s samoupravnimi sporazumi ustreznejša, zato variantni predlog 
odpade. 

K 45. členu: Predlagamo, da variantni dodatek odpade, saj je glede na 
določbe prvega odstajvka nepotreben. 

K 50. členu: Zadnji variantni odstavek naj se črta, saj je za upravni or- 
gan dovolj jasno že po 48. členu, kdaj mora biti priložena lokacijska dokumen- 
tacija. 

K 51. členu: Menimo, da je dovolj jasno napisano v osnovnem členu, kaj 
obsega lokacijska dokumentacija, zato naj variantni predlog za tretji od- 
stavek tega člena odpade. 

K 53. členu: Variantni predlog ni potreben, saj so vse organizacije sode- 
lovale pri sprejemanju osnovnih aktov. 

K 58. členu: Predlagamo, da se sprejme variantni predlog, saj je ta isto- 
veten z zakonom o upravnem positopku. 

K 84. členu: Variantni predlog naj ostane. Iz drugega odstavka tega člena 
pa naj bodo razvidne naloge in dolžnosti upravnega organa za urejanje pro- 
stora. 

Pripomba k 49. členu je enaka, kot jo je že navedel govornik pred menoj. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Vinko Šelj, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 29. okoliš, Koper. 

Vinko Selj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skup- 
ščina občine Koper je na sejah zborov skupščine dne 23. in 24. junija obrav- 
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navala osnutek zakona o urejanju prostora ter v zvezi s tem sprejela nasled- 
nja stališča in pripombe. 

1. Skupščina ugotavlja, da osnutek zakona vsebuje nekatere pozitivne 
premike in tako sikuša slediti stališčem, ki so jih zavzeli delegati v republiški 
Skupščini ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona. 

2. V načelu skupščina podpira osnutek zakona s tem, da se drugače uredi 
inšpekcijsko nadzorstvo. Določila osnutka zakona o inšpekciji ne dajejo garan- 
cije za obvladanje tega problema. Sistem delitve izvajanja nadzora ter drugi 
ukrepi, ki temu sledijo, kot je to predvideno v sedanji zakonodaji in osnutku, 
je pripomogel k neučinkovitosti inšpekcije in k razširitvi črnih gradenj. Zato 
je potrebno v zakonu to vprašanje urediti tako, da urbanistična inšpekcija v 
sodelovanju z vsemi drugimi udeleženci v celoti izvaja nadzor in ukrepe, tako 
kot je to urejeno v drugih zakonih o inšpekcijah. 

3. Skupščina je obravnavala tudi pripombe Kmetijske zemljiške skupno- 
sti Koper in jih podprla. Te pripombe se nanašajo na posamezne člene in jih 
je delegacija obravnavala ter se z njimi strinjala. Oddal jih bom v pismeni 
obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Miran Vidic, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. 

Miran Vidic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na skupnem zasedanju vseh treh zborov občinske skup- 
ščine, ki je zasedala kot konferenca delegacij, skupaj s skupinami delegacij 
za zbore republiške Skupščine dne 20. 6. 1980 imela naslednje pripombe k 
osnutku zakona o urejanju prostora. 

Splošna pripomba. Menimo, da predlagani osnutek zakona predstavlja do- 
ločno kvaliteto v prizadevanju za poenostavitev izdajanja lokacijskih in dru- 
gih dovoljenj za posege v prostor, podaljšuje pa postopke nastajanja in spre- 
jemanja prostorskih planov in načrtov. Občinskim skupščinam nalaga nove 
naloge tako upravne kot finančne. Občinska skupščina mora za opravljanje 
strokovnih del s področja urejanja prostora, ustanoviti posebno upravno or- 
ganizacijo, upravni organ pa organizirati svetovalno službo za pomoč obča- 
nom. 

Poleg tega imamo še nekaj pripomb k posameznim členom, ki jih bom 
oddal v pismeni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Olga Štempihar, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Olga Štempihar.: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ze iz naslova zakona je razvidno, da urbanistično planiranje ni popoln 
in ustrezen pojem za urejanje prostora v sistemu družbenega planiranja, ki kot 
proces ne sme dopuščati, da bi prostorsko planiranje ostalo izven družbenega 
planiranja. Če je urbanistično planiranje samo enostransko vrednotenje pro- 
stora, potem je urejanje prostora po predloženem osnutku vrednotenje pro- 
stora v sistemu celotnega družbenega planiranja. 

Urejanje prostora je določanje namembnosti prostora in varstva prostora. 
Namembnost prostora je mogoče ugotavljati in določati le sporazumno v 
družbenopolitičnih skupnostih, samoupravnih organizacijah in drugih skup- 
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nostih, kjer delovni ljudje in občani usklajujejo svoje interese v času in pro- 
storu, ob upoštevanju pogojev za ohranitev in razvoj naravnih in pridoblje- 
nih vrednot človekovega okolja. Gre torej za ohranitev in razvoj naravnih in 
pridobljenih vrednot človekovega okolja, kjer je gotovo najbolj pomembno 
varstvo, saniranje in pridobivanje kmetijskih zemljišč, gozdov in drugih na- 
ravnih virov, ki naj zagotove nadaljnjo graditev in izpopolnjevanje okolja, 
posebej za pogoje splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Določba, da predpisi na posameznih področjih določajo pogoje varstva in 
razvoja naravnega in pridobljenega okolja, jasno poudarja pomen in namen 
urejenega prostora v vedno bolj zahtevnem okolju. Omeniti je treba tudi do- 
ločbo, da je urejanje prostora splošnega pomena za Slovenijo, kar pomeni, da 
je treba planske akte pripravljati s polno udeležbo vse družbe tako na pod- 
ročju materialne proizvodnje, kot družbenih dejavnosti in to s tolikšno dejav- 
nostjo, da bodo prostorski načrti, kot jih predvideva osnutek, res popolni 
dokumenti o realizaciji že omenjenih planslkih aktov. 

Tako predviden sistem urejanja prostora je dosledna izpeljava sistema 
družbenega planiranja. Vsak sistem je treba vnesti v življenje in zato so po- 
trebne ustrezne materialne določbe in določbe za izvedbo teh določb. Te do- 
ločbe so zapisane v ostalih šestih poglavjih. K posameznim določbam pa ima- 
mo pripombe, ki jih dajemo v pismeni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Gregor Meze, dele- 
gat Zbora združenega dela za gospodarsko področje, 34. okoliš, Vrhnika, Lo- 
gatec. 

Gregor Meze: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K 
osnutku zakona o urejanju prostora imamo delegati na oisnovi širše javne raz- 
prave naslednje pripombe. 

Na splošno pričakujemo, da bo zakon doprinesel več reda na to področje, 
kjer se prepleta mnogo nasprotnih interesov. Zakon ne opredeljuje finan- 
ciranja sicer obsežne strokovne dokumentacije, čeprav je poudarjeno, da bo 
prostorsko planiranje sestavni del celotnega družbenega planiranja, ki ga so- 
financirajo družbenopolitične skupnosti. 

K posameznim členom pa imamo tudi konkretne pripombe, ki jih ne bi 
bral, iker so kontradiktorne s predhodnimi razpravljalci. 

V 43. členu predlagamo, da se varianta črta. Delegat iz Žalca je zastopal 
nasprotno stališče. Prav tako predlagamo, da se varianta k 49. členu črta. 
Delegat iz Žalca je prav talko zastopal nasprotno stališče. Enako velja za va- 
rianto k 51. členu, ko predlagamo, da se črta. 

Prebral bom le del pripomb, in sicer: 
K 6. členu: Opredeliti je potrebno vsebino, ki naj jo zajema dolgoročni in 

posebej srednjeročni prostorski plan. 
K 9. členu: Varianta naj se črta. 
K 35. členu: Upošteva naj se variantno besedilo zakona in zagotovi vsaj 

približna enakost prostorskega planiranja in v tem tudi gospodarnost pro- 
storov v vsej SR Sloveniji. Zato naj se v okviru določb o strokovnem gradivu 
zagotovi za vse občine vsebinsko in kakovostno na enaki ravni izdelane na- 
črte. Zakon mora omogočiti popoln vpliv krajevne skupnosti pri načrtovanju 
in gospodarjenju s prostorom. 



38. seja 51 

K 38. členu: Veljalo bi razmejiti pristojnosti upravne organizacije, ker 
sicer natečaj izgubi svoj smisel. V zadnjem odstavku naj se črta besedilo: 
»ter posameznikih. 

K 71. členu: V alinei tega člena je govora o kmetijskih in gozdnih zem- 
ljiščih, na katerih ni mogoče spremeniti namembnosti. Katera so ta zemljišča? 
Ali so ta zemljišča opredeljena z neko agrokarto? Ali ne bi bilo potrebno ta 
zemljišča mimo prostorskega plana opredeliti še z odlokom, da bi bilo izvaja- 
nje tega člena nesporno. 

K 72. členu: O ugotovitvi staitusa črne gradnje pri upravnem organu ob- 
čine naj v primerih, kjer je legalizacija izključena, odloči o odstranitvi ob- 
jekta brez predhodnega zaslišanja stranke organ, pristojen za urbanistično 
inšpekcijo. Pri tem menimo, da je vsebina 4. odstavka 72. člena vprašljiva, 
ker prepoveduje gradnjo, potem pa daje možnost, da se gradnja nadaljuje pod 
določenimi pogoji. Opisati bi bilo treba le eno možnost. 

K 85. členu: Ta člen bi bilo potrebno podrobneje proučiti in definirati po- 
trebe in možnosti ustanovitve upravnih organizacij v manjših občinah. 

Vsebina 77. člena je preveč načelna in bi bilo potrebno naloge konkret- 
neje opredeliti. 

K 84. členu: Upošteva naj se varianta, ker po zakonu o državni upravi, 
določa organizacijske oblike upravnih organov občinska skupščina. 

Predsednik Emil Tomažič : Besedo ima tovariš Boris Kralj, delegat 
Zbora združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Boris Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o urejanju prostora in 
sprejela naslednje splošne pripombe. 

1. Osnutek zakona je v določilih, ki se nanašajo na družbeno planiranje, 
preobširen. Ta določila so v glavnem prepisana iz zvezne in republiške zako- 
nodaje o družbenem planiranju. 

2. Osnutek predvideva preveliko število in obseg izvršilnih predpisov, 
ki naj bi bili izdani kasneje, so pa bistvenega pomena pri obravnavi in spre- 
jemu zakona. 

3. Ne glede na to, da je v obrazložitvi osnutka rečeno, da še ni izvedena 
pravno-tehnična redakcijska obdelava, menimo, da je tako zelo pomanjkljiva 
sedanja pravna dikcija osnutka, da je težko predvideti oziroma oceniti vse po- 
sledice takega predpisa, tako v konkretnih upravnih zadevah — pritožbe 
in upravni spori — kot postopki sprejemanja občinskih odlokov npr. ustavni 
spori. 

Zaradi velikega števila konkretnih pripomb ik posameznim členom osnut- 
ka zakona o urejanju prostora, naj predlagatelj prouči vse dane pripombe 
in ponovno predloži zborom Skupščine osnutek tega zakona v obravnavo. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Jožica Berginc, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Jožica Berginc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva, s sedežem v občini Celje posre- 
duje k osnutku zakona o urejanju prostora naslednje pripombe, ki so se obli- 
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kovale v široki javni razpravi in ki jih je obravnavala tudi občinska Skup- 
ščina Celje na svojih zborih 24. 6. 1980. 

1. Osnutek zakona je pisan izredno nepregledno in bi bilo potrebno za- 
gotoviti sistematičnost vsebine, saj v njem ni primerjave z dosedanjim zako- 
nom o urbanističnem planiranju in ni logično podana hierarhija obravnavanih 
področij, ki jih bo zakon urejal. 

2. Osnutek zakona je premalo poglobljen v smislu faznosti in nepreneh- 
aega preverjanja predlaganih rešitev v praksi. Razvoj samoupravnih sociali- 
stičnih odnosov je vpeljal številne oblike, med drugimi tudi družbene svete. 

3. Osnutek zakona je še vedno premalo jasna in definirana ločnica, ali 
pa integracija planskega s projektantskim in prakticističnega z znanstvenim 
razreševanjem problemov urejanja okolja. 

V celoti so opuščeni sociološki problemi in način njihovega razreševanja. 
Človek še ni postavljen v ospredje kot bistvo razreševanja njegovih bivalnih 
in eksistenčnih pogojev. Izpostaviti bi bilo treba njegovo bivalno stisko kot 
kompleksen problem bivanja, eksistence, ekologije, itd. 

4. V osnutku zakona bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti in odrediti 
posebno mesto načrtom prenov starih mestnih jeder, ki so samo omenjeni in 
poistoveteni z ureditvenimi načrti, kar pa po našem mišljenju ne more biti 
enačeno. 

5. V osnutku zakona bi morala biti vsaka vrsta v grobi vsebinski dispo- 
ziciji že znana, saj bi na ta način lahko ugotavljali ustreznost vrste predlaga- 
ne dokumentacije. 

6. Osnutek zakona bi moral dosledneje upoštevati enotnost uzakonjene 
terminologije in težiti k enotnosti urejanja prostora. Določene rešitve, ki lahko 
povzročajo posledice in neenotnost, ne bi smeh prepuščati dobri volji ali uspo- 
sobljenosti občin; odmiki, pomožni objekti, manj zahtevni posegi in podobno. 

7. V osnutku zakona se postavlja vprašljivost priprave dogovora o teme- 
ljih dolgoročnega družbenega plana glede na njegovo potrebno konkretnost. 
Verjetno kaže razmišljati le o družbenem dogovoru. 

8. V osnutku zakona je proces priprave prostorskih načrtov — 27. člen 
točka b) — tako kot je oblikovan v 42. členu, docela nerealen. Tak proces je 
smiselen v skladu z zakonom o družbenem planiranju za pripravo planskih 
aktov — 27. člen. 

9. Glede na to, da večina nosilcev ni aktivno sodelovala pri dosedanjih 
pripravah planskih dokumentov v republiki in po občinah, bi bilo potrebno v 
obrazložitvi navesti dosedanji potek priprave prostorskih planov in vlogo ne- 
katerih takrat sprejetih dokumentov. 

Pripombe k posameznim členom bom oddala v pismeni obliki. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Janez Štrubelj, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 32. okoliš, Grosuplje- 
Litija. 

Janez Štrubelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov in delegacija za Zbor združenega dela, 32. okoliša za gospo- 
darsko področje Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, sta na svoji 
seji razpravljali o osnutku zakona o urejanju prostora in ugotovili, da osnu- 
tek obsega sedem poglavij, ki opredeljujejo in določajo temeljne in splošne 
določbe o urejanju prostora, vrste in vsebino aktov, ki urejajo prostor in po- 
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sege v prostor, postopke za pripravo, sprejemanje in spreminjanje aktov, nad- 
zor nad izvajanjem določb tega zakona, strokovne osnove za izvajanje ureja- 
nja prostora, postopek v zvezi z določenimi akti, ki urejajo prostor, predpi- 
suje kazenske določbe, kršitve zakona ter prehodne in končne določbe. 

Po širši obravnavi v delegaciji so bila sprejeta naslednja priporočila in 
stališča: 

1. Bolj se mora poudariti načelo, da je osnova za razpolaganje s prostorom 
družbeni plan družbenopolitične skupnosti. 

2. Zakon mora določiti, da se zazidalni načrti izdelujejo za urbanistična 
naselja, medtem ko se načrti izdajo za zaselke in vasi — 40. člen, pri tem pa od- 
pade potreba po izvedbenem načrtu — 43. člen, ker je že vse urejeno v urbani- 
stičnem načrtu. 

V kolikor pa ostane pri opredelitvi izvedbenega načrta, pa je potrebna 
natančna definicija le-tega. 

3. Z zakonom je treba določiti vrstni red spreminjanja ostalih dokumen- 
tov za urejanje prostora. 

4. V zakonu je potrebna jiasna opredelitev, kdaj se izda potrdilo o prigla- 
sitvi del in kdaj lokacijsko dovoljenje. 

5. Potrebno je, da bi zakon natančno opredelil odpiranje, koriščenje in 
sanacijo kamnolomov ter peskokopov. Zakon mora določiti, da je za odpiranje, 
koriščenje in sanacijo kamnolomov ter peskokopov potrebno lokacijsko in 
gradbeno dovoljenje ter da ta vprašanja ureja občinska skupščina z odlokom 
na podlagi pozitivnih predpisov. 

6. Osnutek zakona bi moral tudi natančneje opredeljevati pogoje za izda- 
jo lokacijskega dovoljenja oziroma lokacijskega in gradbenega dovoljenja sku- 
paj, če se izdajata hkrati. 

7. Po postopku, predvidenem v osnutku zakona, bo sprejemanje zazidal- 
nih načrtov daljše in ne krajše, zato je potrebno proučiti možnost oziroma 
določiti hkrati razgrnitev programskega in tehničnega dela. 

8. Zakon mora natančneje opredeliti upravno organizacijo, ki je primerna 
za velike centre, medtem ko je za manjše občine potrebno proučiti možnost 
določitve upravnega organa za strokovna dela, ki naj bi jih izvajala upravna 
organizacija. 

9. Kljub možnosti sporazumevanja in dogovarjanja, pa je potrebno prou- 
čiti možnost določitve osnovnih virov in financiranje dokumentacije, ki jo bo 
potrebno sprejeti po določbah tega zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Vojko Turel, delegat Zbora združenega dela za področje 
gospodarstva, 7. okoliš, Nova .Gorica. 

Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poleg osnutka zakona o urejanju prostora so delegati obravnavali še poro- 
čilo ustreznih zborov in komisij ter imajo k osnutku zakona še nekatere na- 
čelne pripombe, in sicer. 

Če je zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije predvidel, da se vključuje v sistem družbenega planiranja tudi pro- 
storska komponenta, je potem nesmiselno, da se v zakonu o urejanju prostora 
določila tega zakona ponavljajo. Nujno je izdelati ustrezno metodologijo za 
izdelavo dolgoročnega plana občine, to je prostorska komponenta oziroma za- 
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časno obvezno metodologijo in minimum obveznih enotnih kazalcev prostor- 
skih planov v SR Sloveniji, ki je izšel v Uradnem listu SRS, št. 10/78 ter jih 
uskladiti z ostalima dvema komponentama planiranja. 

Iz 143. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije izhaja, da so prostorski del srednjeročnega družbenega 
plana naslednji dokumenti: programi, projekti in drugi izvedbeni akti. Me- 
nimo, da bi moral zakon o urejanju prostora te dokumente razčleniti oziroma 
določiti njihovo soodvisnost oziroma povezavo z osnovnim dokumentom. 

V poglavju o prostorsikih načrtih se je pojavil nov prostorski dokument, 
in sicer terenski načrt. Vprašujemo se, ali je smiselna uporaba takega termi- 
na, če govorimo o poenotenem urejanju občinskega prostora, s tem, da je tre- 
ba računati tudi na urbanizacijo vaških naselij? Zato predlagamo, da se na- 
mesto krajinskih načrtov izdelujejo za posamezna območja — bodisi urbane 
ali krajinske celote — urbanistični načrti. Tem dokumentom sledijo izvedbeni 
načrti, to je zazidalni načrti, skupinske lokacije in tako naprej. 

V procesu družbenega planiranja je nujno povečati intenzivnost dogo- 
varjanja o vsebini izvedbenih dokumentov, v procesu sprejemanja teh doku- 
mentov pa pospešiti in poenostaviti postopke na osnovi izdelane metodologije 
in ustreznih normativov. 

Delegati menimo, da postopek za pridobitve dovoljenja za posek s tem 
osnutkom ni poenostavljen, zato predlagamo, da se temu poglavju posveti po- 
sebna pozornost. 

Pri poglavju inšpekcijskega nadzorstva menimo, da je nujno razčistiti vpra- 
šanje glede pristojnosti, verjetno pa bi bilo smotrno, da bi bil za reševanje 
pristojen le en organ. 

Nadalje bi sestavi j alci zakona morali imeti pred očmi, da je nujno pre- 
prečiti vsakršno gradnjo brez dovoljenja. Osnovna skrb občine je, da pre- 
skrbi temeljno urbanistično dokumentacijo, iz česar sledi, da mora imeti ustre- 
zne službe, ki bodo sposobne voditi prostorsko politiko, urbanistično službo in 
tako dalje. Zato menimo, da je verjetno nesmotrno deliti, službe na upravni 
organ, to je upravno organizacijo, ker predstavlja to enovit proces in je zato 
smotrno v občini imeti eno strokovno službo za področje urejanja prostora, 
znotraj nje pa je potrebno organizirati delo tako, da ločimo upravno delo 
od strokovnega. 

Del strokovnega dela bi se lahko združeval tudi med občinami. Kot je 
znano, zakon o urbanističnem planiranju nikoli ni zaživel, predvsem zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev za to področje. 

To je tudi eden od vzrokov, da nikoli niso zaživele ustrezne strokovne 
službe tudi na področju urbanističnega in prostorskega planiranja, zato me- 
nimo, da bi ta zakon moral to področje celovito in sistemsko rešiti. 

Iz naštetih razlogov predlagamo, da se osnutek zakona dopolni in da se 
sestavi nov osnutek zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Vprašujem poroče- 
valce obeh delovnih teles, ali menijo, da je potrebno dopolniti ali pa celo spre- 
meniti predlog sklepa, ki je vsebovan v dodatnem poročilu in ki ga imate 
pred seboj? (Ni potrebno.) 

Ker torej predlogov za spremembo sklepa ni in jih tudi v razpravi ni bilo, 
nasprotno, zadnja razprava celo jasno podpira tako oblikovan predlog sklepa, 
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dajem ta predlog našega odbora, ki je razviden tudi iz dodatnega poročila, na 
glasovanje. 

Glede na številne pripombe, mnenja in predloge delovnih teles zborov 
Skupščine, sveta Republiške konference Socialistične zveze ter delegatske 
baze, naj predlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 266. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije pripravi nov osnutek ter ga ponovno predloži zborom 
Skupščine SR Slovenije v obravnavo, odbora predlagata zboroma,' da sprejme- 
ta naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o urejanju prostora se v predlaganem besedilu ne 
sprejme. 

Nato pa sledijo usmeritve predlagatelju, ki ga tudi zavezuje sklep, da pri 
oblikovanju novega osnutka upošteva tudi razpravo na seji zbora. 

Kdor je za tako predlagani sklep, naj prosim glasuje! (133 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanova- 
njskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Skupina delegatov, ki smo jo imenovali za spremljanje te točke, je kon- 
čala z delom in prosim predstavnika skupine, da poroča zboru. 

Branko Kozamernik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov se je sestala in proučila amandma skupine dele- 
gatov s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor, in sicer k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanova- 
njskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, glede stopnje amortizacije za leto 
1980, ki naj ne bi bila 0,50 %, ampak 0,39 % revalorizirane vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj. 

Skupina delegatov se z amandmajem ni strinjala. Podpira razloge pred- 
lagatelja predloga zakona, ki jih je navedel k predlogu samega zakona in k 
dodatni obrazložitvi na seji skupine delegatov. 

Skupina delegatov nadalje ugotavlja, da amandma ni povsem v skladu 
z danes večkrat navedenimi stališči, sklepi in priporočili Skupščine SR Slove- 
nije o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju sta- 
novanjskega gospodarstva, ki so bili sprejeti v mesecu novembru 1079. V teh 
stališčih so zajeta tudi načela o delovanju amortizacije ter o odnosu do konč- 
nega prehoda na ekonomske stanarine. 

Glede na navedena pojasnila, predlagatelj ni več vztrajal na sprejetju 
predloženega amandmaja in zato ga tudi umika. Hkrati pa predlaga, da pred- 
lagatelj pri nadaljnji pripravi zakona o stanovanjskem gospodarstvu ponovno 
prouči problem amortizacije oziroma prilagajanja letnih stopenj amortizacije 
do prehoda na ekonomske stanarine v posameznih letih, na kar je opozoril tudi 
predstavnik Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije v današnji razpravi. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo stališče oziroma 
poročilo skupine delegatov. Če sem dobro razumel, 16. okoliš amandma umika, 
kar pomeni, da amandma ni več predmet naše razprave. 
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Zeli kdo o poročilu razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, potem se moramo 
izreči o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji 
in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini v celoti, brez 
amandmaja. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni last- 
nini sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega 
dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložila Skupščina občine Radlje ob Dravi. 

K predlogu za izdajo zakona ste prejeli predlog stališč Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, /ki obravnava ta zakon na današnji seji po 
72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. Danes ste prejeli predlog sklepa, 
ki je kot delovni pripomoček pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav 
o tem zakonu in stališča Izvršnega sveta, v katerih predlaga, naj Skupščina 
SR Slovenije ne sprejme predlaganega zakona iz razlogov, ki so navedeni v 
obširni obrazložitvi Izvršnega sveta. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Voji- 
slav Vujanović, član Izvršnega sveta Skupščine Radlje ob Dravi. Prosim! 

Vojislav Vujanović: Tovariš predsednik, tovarigice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da v uvodu povem nekaj besed o procesu, ki ga je spro- 
žila občina Radlje in ki bo verjetno zanimiv tako za delegatsko bazo kot za 
predlagatelja.. 

Občina Radlje, kot zemljepisno bogata občina, je vrsto let sledila razvoju 
drugih občin s počasnimi koraki. Ljudje s hribov, so začeli hoditi na delo! 
Z velikim trudom smo povečali število delovnih mest, saj že izkoriščeno na- 
ravno bogastvo potrebuje le malo delavcev. Večkrat smo povzdignili glasove 
in terjali naše ustavne pravice. Sledili smo ustavnim spremembam, razlagali 
smo določbe zakona o združenem delu, izbojevali smo hidroelektrarnam sta- 
tus temeljne organizacije združenega dela. Resnično smo upali, da bodo prišli 
boljši časi in s tem čistejši družbenoekonomski odnosi v celotnem gospodar- 
stvu. 

Primeri delnih rešitev družbenoekonomskih odnosov v drugih republikah 
so nas vzpodbudili, da posežemo po ustavni pravici, tako da skupaj z drugimi 
občinami predlagamo, da se zakon o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, sprejme. 
Nismo slutili, koliko naporov bo potrebno, da uvedemo novo pravno normo, 
zakon, iki ima ustavno in zakonsko podlago. 

Obrazložitev v predlogu izhaja iz razmer v občini Radlje. Ne sme vas za- 
vesti le naša problematika in tudi ne ta uvod. Težnja tega predloga za izdajo 
zakona je približevanje vsebini zakona o združenem delu in urejevanju do- 
hodkovnih odnosov, saj dohodek nastaja v temeljni organizaciji združenega 
dela in na območju družbenopolitične skupnosti, kateri naravno bogastvo, s 
katerim razpolaga, mora pomeniti razvojne možnosti. 
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Zamisliti se moramo tudi nad položajem delavcev temeljnih organizacij 
skih gospodarstvih degradirani. Izločeni so iz silnic gospodarskega napredka 
občine. Ne morejo se vključevati in sprejemati obveznosti tako, kot jih lahko 
združenega dela elektrogospodarstva Slovenije, kjer so kolektivi v občin- 
skromna pekarna s 30 delavci. Niti toliko ne more prispevati, na primer za 
pospeševanje kmetijstva kot ta kolektiv, ustvarjajo pa vsak dan dragoceni 
proizvod   energijo, ki obračunavna po proizvodnih stroških, ne po vredno- 
sti pomeni za občinsko gospodarstvo pomemben delež. Ne glede na večjo 
ali' manjšo proizvodnjo, je dohodek vedno enak in pokriva le enostavno re- 
produkcijo ali pa še te ne. 

K pobudi za predlog za izdajo zakona smo lani predložili osnutek zakona. 
s tako vsebino in obveznostjo, kot jo imajo v SR Hrvatski. 

V letu 1979 je bila naša pobuda obravnavana v Republiškem svetu za 
vprašanja družbene ureditve, v Izvršnem svetu SR Slovenije in v odborih 
zborov republiške Skupščine. Pričakovali smo, da bodo organi Izvršnega sveta 
SR Slovenije naš predlog ustrezno dopolnili glede na pripombe, ki so jih po- 
dali pismeno in na sejah odborov v letu 1979. A ni bilo tako. Ponovno smo 
na začetku poti. Obravnave na odborih zborov republiške Skupščine so sedaj 
tekle le na podlagi našega gradiva in razprav na samih sejah. Nekateri dele- 
gati pa so imeli še mnenje Republiškega sveta za vprašanja družbene ure- 
ditve. Na posameznih odborih je bilo tudi ustno podano poročilo Komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. To poročilo smo mi in dele- 
gati prejeli šele po končanih sejah vseh odborov. 

Sedanja odklonilna stališča so podana glede na dvom o ustavni in zakon- 
ski podlagi ter v smeri reševanja posledic neurejenih dohodkovnih odnosov 
na nerazvitih in manj razvitih področjih. Taka stališča oddaljujejio problem od 
vsebine. , , , . 

Naša predlagana rešitev je začasno stroškovna, ker je elektrogospodarstvo 
Slovenije organizirano na stroškovnem principu. Naloga ureditve ekonomskih 
odnosov pa ostaja tako za sistem EEG kot za ugotavljanje dela dohodka, ki 
je rezultat izjemnih naravnih pogojev. 

Pravno formalno stališče, da ni mogoče izločati del dohodka v sistemu, 
kjer še ni uveden dohodkovni odnos, pa ne odvezuje subjektov obveznosti, da 
le-te uskladijo. Družbenopolitično skupnost in tozd pa ni mogoče izločiti pri 
postopku uveljavljanja ustavnih in zakonskih pravic. 

Poudarjamo pa tudi, da se zavedamo, da je ureditev teh odnosov zelo 
zahtevna naloga, kar so že spoznali tudi v drugih republikah. V svojih zakon- 
skih rešitvah izrecno navajajo, da so te le začasne. Skupščina občine Radlje, 
ki je dala pobudo za predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju 
dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske 
objekte, z osnutkom zakona, ima v nadaljnjem postopku, dva predloga: 

Po prvem, naj se sprejme predlog za izdajo zakona, s tem, da se osnutek 
obravnava v naslednji fazi. 

Po drugem predlogu pa naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sikusa 
z Interesno skupnostjo elektrogospodarstva ter predlagatelji na osnovi teo- 
retičnih in znanstvenih izhodišč ugotoviti dejansko vrednost proizvođački ga 
daje narava na področju hidroenergije in del tega usmeri v razvoj družbeno- 
politične skupnosti, večino od tega pa mora prav tako na podlagi normativno 
urejenih družbenoekonomskih odnosov vlagati v razvoj temeljne organizacije 
združenega dela in elektrogospodarstva kot celote. 
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Take ali začasne rešitve v tej vsebini pa morajo biti sprejete in uveljav- 
ljene do začetka srednjeročnega obdobja 1981—1985, zato naj se Skupščina 
opredeli tudi do priprave ustreznih dokumentov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem predstavnika 
Izvršnega sveta, če želi besedo? (Ne.) Ce ne želi besedo, pa vendarle ugotav- 
ljam, da je stališče Izvršnega sveta nespremenjeno, to se pravi tato kot ste 
ga prejeli. 

Vprašujem poročevalce odborov in komisij, če želijo besedo? (Ne.) 
Ker gre očitno za diametralno gledanje na problem, mislim, da bi bilo 

prav, da imenujemo skupino delegatov, ki bi spremljala razpravo in da bi 
potem na osnovi vseh dosedanjih razprav pripravila poročilo in sklep, ki naj 
bi ga naš zbor sprejel. 

Se zbor strinja s tem predlogom? (Da.) Ali kdo nasprotuje? (Ne.) Če ne, 
potem predlagam, da bi v skupino imenovali Antona Jelenka, poročevalca 
Odbora za družbenoekonomske odnose, Janka Brinška, poročevalca Odbora 
za finance in Alfija Kocjančiča, delegata 29. okoliša iz Kopra. 

Dajem predlog v razpravo. Želi kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Zado- 
stujejo trije delegati v skupini? (Da.) Prosim, da se o predlogu izrečete. Kdor je 
za predlagano skupino delegatov, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov imenovana v predlaganem sestavu. 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Imre Varju, delegat Zbora 

združenega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 17. okoliša za Zbor združenega dela je na seji dne 24. 6. 1980, 
razpravljala o pobudi Skupščine občine Radlje ob Dravi za izdajo zakona o 
izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki kori- 
stijo hidroakumulacijske objekte in ga v celoti podprla z naslednjo uteme- 
ljitvijo. 

Občina Ptuj je z izgradnjo Hidroelektrarne srednja Drava II v Forminu 
doživela ogromen poseg v svoj prostor, saj smo s to centralo izgubili prek 
500 ha zemljišč, od tega mnogo najrodovitnejše zemlje. 

Nastali so številni komunalni problemi zaradi dviga oziroma padca pod- 
talne vode, nastale so poškodbe na mnogih lokalnih cestah, potrebna bo izgrad- 
nja drage čistilne naprave, nastale so spremembe v mikroklimi itd. 

V sami hidrocentrali je zaposlenih le nekaj delavcev iz naše občine, njihov 
prispevek za interesne skupnosti je neznaten v primerjavi s povečano rastjo 
družbenega proizvoda občine, ki je rezultat pridobivanja električne energije. 
Tudi vrednost osnovnih sredstev na delavca se je v občini Ptuj z obratovanjem 
te centrale povzpela nad republiškim povprečjem, kar daje občini pečat na- 
videzne razvitosti, kar pa ni res. Več kot dve tretjini občine je izrazito neraz- 
vite kot so Haloze in Slovenske gorice. Zaposleno je le 26% vsega prebival- 
stva, ustvarjamo komaj 60 % od povprečja družbenega proizvoda na prebivalca 
v SR Sloveniji itd. Zato so razvojni problemi združenega dela v občini izredno 
pereči. Ta dragoceni hidroenergetski objekt, ki je v naši občini lociran zaradi 
naravne danosti in ki naj bi služil hitrejšemu razvoju širše družbenopolitične 
skupnosti, bi moral v večji meri prispevati k hitrejšemu razvoju ožje družbe- 
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nopolitične skupnosti, to je občine, vendar pa v sedanjem sistemu dohodkovnih 
odnosov v elektrogospodarstvu Slovenije ne prispeva k temu. 

Ker je ustavna podlaga za izdajo tega zakona podana, vztrajamo pri tem, 
da se predloženi osnutek zakona sprejme, vendar z omejeno veljavnostjo ozi- 
roma, naj se do sprejema srednjeročnega plana republike oziroma elektrogo- 
gospodarstva Slovenije zadeva sistemsko uredi v prid občini, kjer so hidro- 
energetski objekti locirani, tako kot so to že uredili v nekaterih drugih re- 
publikah. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivan Kastrevc, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva 16. okoliša, občine Maribor, je ob- 
ravnavala predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte in ener- 
getske objekte in sprejela naslednja stališča. 

1. Podpiramo vsebino problematike, ki jo nakazuje pobuda Skupščine ob- 
čine Radlje in menimo, da se odločanje oziroma sprejemanje pobude odloži do 
obravnave analize o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje s tem, da mora biti ta pro- 
blematika v obravnavi razčiščena, do sprejema srednjeročnih planskih do- 
kumentov. 

2. Delegati iz posredovanih stališč teles zbora, Komisije za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu, Republiškega sveta za vprašanje družbene 
ureditve ugotavljamo, da kljub preteku dveh let, odkar je bila dana pobuda, 
še vedno niso razčiščena nekatera osnovna vprašanja, na primer ali obstaja 
ustavna ali zakonska podlaga za predlagani zakon ter tudi ni nobenih teoret- 
skih in drugih izhodišč, za sicer znano problematiko, ki jo nakazuje pobuda. 

3. Strinjamo se z ugotovitvijo predlagatelja Skupščine občine Radlje, da 
dohodkovni odnosi v elektrogospodarstvu Slovenije niso v skladu z zakonom 
o združenem delu in z ustavo, saj se večja proizvodnja in boljše delo delavcev 
ter boljša organiziranost ne odražajo v njihovem dohodku. Delavci ne razpo- 
lagajo v celoti z dohodkom, doseženim s prizvodnjo električne energije, čeprav 
so ga ustvarili, ampak se ta dohodek preliva v skupnost elektrogospodarstva. 
Tako dobijo hidroelektrarne, to so dejansko temeljne organizacije, nazaj le 
tisti del dohodka, ki je namenjen za osebne dohodke in skupno porabo, čeprav 
je bil ustvarjen večji dohodek. S takšnim načinom prelivanja pa so okrnjene 
tudi pravice in interesi družbenopolitičnih skupnosti, da se dohodek razporeja 
tam, kjer ni bil ustvarjen. 

4. Družbenopolitične skupnosti na območju katerih so reke in hidroaku- 
mulacijski objekti, imajo potrebe po dodatnih sredstvih, ki so potrebna za 
vzdrževanje obale, zemljišč, komunalnih in drugih objektov. Za vse to so 
potrebna velika dodatna finančna sredstva, ki jih mora občina, kjer se tak 
objekt nahaja, sama zagotavljati. 

5. Delegati tudi menimo, da predlagane pobude ni mogoče obravnavati z 
vidika reševanja razvoja manj razvitih območij, temveč predvsem z vidika 
sedaj neustreznega sistema družbenoekonomskih odnosov med proizvajalci elek- 
trične energije. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? Prijavljenih 
razpravljalcev ni več. Besedo ima tovariš Franc Križnar, 11. okoliš, Kranj. 

Franc Križnar: Tovarišice in tovariši! Osebno sicer nimam poobla- 
stil, da bi govoril o tem vprašanju. Na seji delegatov pa smo o tem vprašanju 
razpravljali in soglašali s tem, kar je pravkar povedal tovariš Kastrevc. 

Menim, da če ima neka nerazvita občina, kot je Radlje ali pa katera druga, 
naravno bogastvo, ki ga nekdo izkorišča, potem je vsekakor prav, da ima ta 
občina od tega neko korist. Zato osebno podpiram stališče delegatov iz Radelj. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želel bi samo opozoriti na 
to, da predmet tega zakona ni razprava o razvitosti oziroma nerazvitosti, ampak 
da gre pri tem za del dohodka, ki naj bi se izdvajal iz elektrogospodarstva 
zaradi izjemnih pogojev pri proizvodnji električne energije, tako da tega ne 
bi smeli enačiti. 

Kdo še prosim želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, 
potem zaključujem razpravo. 

Prekinjamo to točko dnevnega reda in prosim skupino delgatov, ki smo jo 
imenovali, da se sestane sikupaj s predstavnikom predlagatelja. Mislim, da je 
prav, da se tega sestanka udeleži tudi predstavnik Izvršnega sveta in prosim 
skupino, da pripravi poročilo za zbor. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za dobo od leta 1976 do 1980 v letu 1980, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 17. 6. 1980 ste prejeli poročilo Zveznega izvršnega sveta 
o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije'v obdobju od leta 1976 do leta 
1979 s prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi za razvoj v letu 1980. 
To poročilo bo zbor obravnaval na seji, dne 30. 7. 1980. 

K osnutku sprememb in dopolnitev resolucije je poročilo predloženo zato, 
ker so v njem bolj podrobno obrazložene predlagane spremembe in dopolnitve 
resolucije. 

K osnutku sprememb in dopolnitev resolucije ste prejeli predlog sklepa, 
ki je kot delovni pripomoček pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav 
o tem osnutku. Danes ste dobili na klop tudi skupno poročilo Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in Odbora za finance. 

Predlagam in prosim poročevalce Odbora za finance, Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in Zakonodajno-pravne komisije ter predstavnika delega- 
cije, da spremljajo razpravo o tem osnutku in da po končani razpravi pred- 
lagajo morebitne spremembe in dopolnitve k predlogu sklepa. 

2eli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Zdravko 
Praznik, direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Potrebo po spremembah in dopolnitvah letošnje zvezne resolucije terjajo 
že uveljavljeni ukrepi glede spremembe tečaja dinarja kot tudi problemi, ki 
sledijo iz letošnjih gospodarskih gibanj. Hkrati pa je Zvezni izvršni svet za- 
stavil širok program spremljajočih ukrepov, ki naj bi prispevali k temu, da 
bi sprememba tečaja dinarja imela čim več pozitivnih učinkov na bolj uskla- 
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jene odnose v družbeni reprodukciji ter v plačilni in devizni bilanci in da bi 
zmanjšali negativne posledice na čim manjšo možno mero. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predloženi osnutek sprememb pro- 
učil in predložil Skupščini stališča in pripombe, ki so razvidne iz omenjenega 
gradiva. Predlagane dopolnitve in spremembe v načelu sicer podpira, hkrati pa 
meni, da osnutek sprememb zahteva še temeljito usklajevanje v odborih Skup- 
ščine SFRJ, zlasti ker obrazložitve k osnutku ne dajejo dovolj osnov za razume- 
vanje celotne materije. 

V uvodni informaciji se želim omejiti na bistvenejše pripombe ter sta- 
lišča in ta povezati z ocenami, ki so bile dane na medrepubliškem komiteju za 
družbeno planiranje in razvoj, na pristojnih odborih te Skupščine, ki so zasedali 
v zadnjih dveh dneh, pa tudi na odborih Izvršnega sveta. Predvsem je za de- 
legatsko odločanje o obravnavanem osnutku sprememb letošnje resolucije po- 
membno to, da bi predlagatelj hkrati z osnutkom dal na razpolago ves paket 
predvidenih ukrepov, s katerimi se računa za posamezna področja, kar še zlasti 
velja za področje cen, kreditno-monetarno politiko in ekonomske odnose s tu- 
jino. V razpravi pa je že nova projekcija plačilne bilance Jugoslavije in ust- 
reznih republiških in pokrajinskih pozicij, ki odpira in tudi nakazuje naloge, 
pa tudi probleme na področju, na katero je usmerjeno težišče družbenoekonom- 
ske aktivnosti. Manjka pa še zlasti predlog za spremembe in dopolnitve do- 
govora o cenah, ki je sicer eden od bistvenih elementov za skladnejši razvoj. 

Dosedanja gospodarska gibanja in sprememba tečaja dinarja narekujejo 
tudi spremembe v materialnih okvirih razvoja. Plačilno-bilančne omejitve bodo 
vplivale na znižanje stopnje rasti družbenega proizvoda, s tem pa tudi na 
zoženje vseh oblik porabe. Izvršni svet meni, da je potrebno rast družbenega 
proizvoda opreti na možnosti, ki jih daje domača akumulacija. Dosedanja re- 
lativno visoka stopnja rasti je ob zelo počasnem uveljavljanju kvalitetnih ele- 
mentov gospodarjenja, v precejšnji meri temeljila na neto uvozu tuje akumu- 
lacije, s čimer so se zaostrili plačilno-bilančni problemi in omejile možnosti za 
inozemska sredstva do take mere, da bo v letošnjem in v naslednjih letih po- 
treben neto odliv akumulacije v tujino. Vendar pa morajo biti prizadevanja in 
ukrepi ekonomske politike usmerjeni v to, da proizvodna rast ne bo preveč 
upadla, ker bi to utegnilo pripeljati do večjih ekonomskih in socialnih pro- 
blemov. 

Hkrati velja ugotoviti, da obstajajo znatne, še neizkoriščene rezerve, ki so 
predvsem v boljši izrabi obstoječih zmogljivosti in delovnega časa, racionali- 
zaciji s proizvodnimi stroški, v odgovornejšem izvajanju sporazumov in dogo- 
vorov in v učinkovitejših vlaganjih. V zaostreni gospodarski situaciji in težavah, 
ki jih je pričakovati zlasti v naslednjem gospodarskem letu, mišljeno je tukaj 
drugo polletje letošnjega leta in prvo polletje prihodnjega leta, bo na neka- 
terih področjih življenjski standard upadel. Odreči pa se bo treba tistemu delu 
življenjskega standarda, ki ni bil osnovan na realnem dohodku. Predvsem je 
pomembno, da sprememba tečaja dinarja deluje kot večja izvozna spodbuda, 
hkrati pa tega ukrepa ne bi smeli razvrednotiti s prevalitvijo posledic deval- 
vacije na notranje cene. 

Globalni izračuni v naši republiki kažejo, da obstajajo možnosti za pove- 
čanje akumulacije v nekaterih predelovalnih, izvozno intenzivnejših dejavno- 
stih kot posledice spremembe tečaja dinarja in so te možnosti celo ugodnejše 
od negativnega efekta zaradi podražitve uvoza, seveda ob upoštevanju delnih 
sprememb cen zaradi podražitev. Tu še posebej velja zahteva po doslednejšem 
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uveljavljanju načela deviznega prihodka, zlasti med končnimi izvozniki, pro- 
izvajalci surovin oziroma reprodukcijskega materiala. V obratnem primeru 
pa obstajajo resne nevarnosti, da bo prišlo do stihijskega izvoza nujno potreb- 
nega reprodukcijskega materiala in surovin. To povezovanje bi moralo dobiti 
tudi trajnejši pomen in bi moralo biti izraženo v ustreznih samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov, priložnost za to pa je dana še zlasti sedaj, ko je 
priprava novih srednjeročnih planov v polnem teku. Že sedaj se kažejo neka- 
teri koristni rezultati resolucijskih usmeritev na sektorju delitve dohodka, ki 
so zlasti v krepitvi akumulativne in reprodukcijske sposobnosti organizacij 
združenega dela, novi izredni ukrepi pa naj bi hkrati s tem omogočili tudi večje 
ekonomske spodbude za produktivnejša ravnanja. 2e uveljavljeni procesi sklad- 
nejših razmerij v delitvi dohodka in nadaljnje nujne zožitve vseh oblik po- 
rabe, pa naj bi omogočile tudi večjo skladnost med ponudbo in povpraševanjem 
na notranjem tržišču in s tem možnost za večji izvoz, ki bo gotovo eden naj- 
pomembnejših, če že ne najpomembnejši generator razvoja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je pri tem treba imeti pred 
očmi močne težnje po uravnilovki, ki običajno spremljajo hitro rast diferen- 
ciacije v osebnih dohodkih, glede na rezultate pri delu v okviru enakih in po- 
dobnih nalog in opravil in da bi prek tega ustvarjali pogoje za relativno hitrejše 
naraščanje nižjih osebnih dohodkov in osebnih dohodkov delavcev s težjimi 
delovnimi pogoji, ne pa, da bi ta problem postavljali obratno. 

Hkrati pa Izvršni svet tudi meni, da bi bilo treba materialne okvire po- 
novno preveriti, še zlasti glede na realnost pričakovane stopnje zaposlitve in 
s tem povezane delovne produktivnosti, ki naj bi bila kljub zaostrenim po- 
gojem enaka —- mislim na stopnjo zaposlitve — kot je bila v predvidevanjih 
prvo sprejete resolucije, to se pravi pred temi izrednimi ukrepi. Hkrati pa 
bodo potrebni ukrepi za ublažitev socialnih posledic, ki so povezane z neza- 
poslenostjo, še posebno mladine, ki bo končala šolanje. 

V osnutkih sprememb instrumentov, ki vplivajo na gibanje osebne porabe, 
je relativno ublaženo zaostajanje rasti osebnih dohodkov v materialni proiz- 
vodnji z rastjo dohodka, medtem ko so omejitve na področju dejavnosti izven 
materialne proizvodnje ostrejše. Čeprav je ta ukrep nujen, ker se z njim bolj 
spodbuja gospodarjenje v materialni proizvodnji, kar zahtevajo zaostrene raz- 
mere na tem področju in pa dejstvo, da je materialna proizvodnja osnovni pogoj 
za kritje drugih potreb, se hkrati postavlja vprašanje praktičnih možnosti za 
realizacijo osebnih dohodkov po resolucijskih usmeritvah v omenjenih dejav- 
nostih glede na 16 odstotne omejitve priliva sredstev. 

Izvršni svet je v svojih stališčih predlagal, da bi bilo treba odpraviti ne- 
skladja med omejitvami priliva sredstev glede na 16 odstotno rast v primerjavi 
z lanskim letom in možnostmi glede na rast osebnih dohodkov v teh dejavnostih, 
ki jih predvideva tudi sprememba resolucije od 18 do 19 odstotkov oziroma od 
19 do 20 odstotkov. Razprava o tem vprašanju tako na medrepubliškem ko- 
miteju za družbeno planiranje in razvoj kot na odborih te Skupščine, pa je sicer 
pokazala, da v teh dejavnostih še obstajajo neizkoriščene možnosti in to zlasti 
na področju neposredne svobodne menjave dela, na področju zaposlitev, racio- 
nalnejšemu delovanju, pa tudi možnosti glede omejevanja investicij in raciona- 
lizacije stroškov poslovanja. Za območja naše republike na primer ugotavljamo, 
da delež sredstev, ki izhaja iz neposredne svobodne menjave dela, relativno 
upada, čeprav so ta sredstva izven omejitev. To bo zahtevalo od vseh orga- 
nizacij izven materialne proizvodnje doslednejše spoštovanje stabilizacijskih 
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načel in tudi intenzivnejše ukrepe v smeri njihovega zagotavljanja. Ker pa je 
treba pričakovati objektivne težave s posebno težo na nekaterih dejavnostih, 
zlasti gre tukaj za osnovno šolstvo, del zdravstva, pa tudi v nekaterih drugih 
dejavnostih, bo treba te omejitve sicer diferencirano uporabljati, glede na na- 
stale probleme in dohodkovne možnosti, hkrati pa se po mnenju Izvršnega 
sveta ne bo moč izogniti nujnosti ublažitve limita od 16 do 18 odstotkov mož- 
nega povečanja priliva sredstev za dejavnosti izven materialne proizvodnje. Po 
osnutku sprememb zvezne resolucije, naj bi 16 odstotna omejitev glede priliva 
sredstev veljala tudi za sredstva invalidsko-pokojninskega zavarovanja, ki so 
bila po prejšnji resoluciji sicer izvzete iz omejitev. V naši republiki se pokoj- 
nine vsako leto valorizirajo glede na rast poprečnih osebnih dohodkov v pre- 
teklem letu, kar bi glede na omenjeno omejitev povzročilo, da bi lahko izpla- 
čali letošnje pokojnine v dosedanji višini le za obdobje 11 mesecev. V neka- 
terih drugih republikah in pokrajinah so se izvajale valorizacije pokojnin 
sproti glede na spremembe v življenjskih stroških. 

Zaradi tega predlaga Izvršni svet izjemno za tiste socialistične republike 
in socialistični avtonomni pokrajini, kjer so invalidnine in pokojnine revalo- 
rizirali na podlagi povprečnih osebnih dohodkov iz preteklega leta, kar je po- 
menilo, da bi lahko tiste pokojnine, ki so bile določene v začetku letošnjega 
leta v nominalnih zneskih, izplačali, ker bi bilo sicer treba te nominalne zneske 
pokojnine celo zmanjšati. 

Predloženi akt ne vsebuje nikakršnih ukrepov glede prilagoditve zvezne- 
ga proračuna novo nastali situaciji, čeprav bi tudi ta moral nositi del bre- 
mena, ki izhaja iz ukrepov ekonomske stabilizacije. Zaradi tega Izvršni svet 
predlaga, da predlagatelj poda ustrezne spremembe tudi na tem področju. 

Eden najtežjih problemov je gotovo na področju cen, ker smo imeli že 
pred temi izjemnimi ukrepi precejšnja nesorazmerja med in znotraj posa- 
meznih dejavnosti, ki so se sedaj še bolj poglobila, kar zlasti velja za področ- 
je naftne gospodarske energetike ter dela proizvodnje gradbenega materiala 
osnovne kemije in metalurgije. Ne glede na spremljajoče ukrepe v zvezi s ce- 
nami je nujno, že s spremembami resolucije določiti temeljne kriterije za 
oblikovanje cen, hkrati pa čim prej izvesti korekture cen na tistih področjih, 
kjer so potrebe po tem očividne, zlasti na področju nafte, energetike, cemen- 
ta, osnovne kemije itd. Konkretneje bo treba opredeliti tudi naloge in dolž- 
nosti organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti pri 
izvajanju politike cen, da se ne bi vsa odgovornost prenašala na organe druž- 
benopolitičnih skupnosti in na ukrepe za maksimiranje cen oziroma, da bi se 
ukrepi izvajali v čim večji meri znotraj združenega dela, ne pa izven njega. 
Izvršni svet predlaga, da se v skladu s predpisi in proceduro sprejmejo stali- 
šča in pripombe, kakršne je predložil. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik predlagatelja besedo? 
(Ne.) Vprašujem tudi poročevalce odborov in komisije, če želijo razpravljati? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Nada Bule, 
predstavnica Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Nada Bule: Glede na to, da je razprava na Republiškem svetu Zveze 
sindikatov tekla v sikladu z razpravo v delovnih telesih Skupščine in v zboru, 
nimamo k besedilu posebnih pripomb. Imamo pa pripombe k sklepu. Zato bi 
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podala kratko dopolnitev v tem smislu, da bi se sklep s tem besedilom smi- 
selno dopolnil na mestu, kjer bi bilo to najbolj primerno. 

Samoupravne sporazume o udeležbi, skupnem dohodku in trajnem po- 
slovnem sodelovanju, ki niso v skladu z zakoni niti po vsebini niti po postop- 
ku sprejemanja, v bistvu pa pomenijo nezakonito povečanje c.en, morajo de- 
lovne organizacije takoj razveljaviti oziroma nadomestiti z zakonom, sklad- 
nimi samoupravnimi sporazumi oziroma potrebno je sprožiti postopke za po- 
noven preizkus. Za izvedbo te določbe so odgovorni predvsem poslovodni 
organi, organi družbenopolitičnih skupnosti, gospodarske zbornice in splošnega 
združenja, družbeni pravobranilec samoupravljanja in tržne inšpekcije. V seda- 
njem položaju pa je glede tega potrebno še posebno zaostriti odgovornost po- 
slovodnih organov in izvršnih svetov družbenopolitičnih skupnosti, ki naj 
odpravijo nezakonite pojave in vse oblike povečanja cen ter samoupravnih 
sporazumov, ki imajo monopolno obeležje in pomenijo razvrednotenje vzpo- 
stavljenih družbenoekonomskih odnosov na novih osnovah. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Če ne želi nihče, zaključujem razpravo. 

Menim, da lahko glasujemo o predloženem sklepu s tem, da predlagam 
zboru, da predlog tovarišice Bulčeve, ki smo ga pravkar slišali, upoštevamo 
kot sestavni del sklepa, ki ga imate pred seboj. Se strinjate s tem, da se sklep 
dopolni s predlogom Republiškega sveta Zveze sindikatov? (Da.) 

Dajem torej predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep 
s tem dopolnilom, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za). Je kdo pro- 
ti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? l(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Preskočili bomo 14. točko dnevnega reda, ker je predstavnik Izvršnega 

sveta v tem trenutku na Zboru občin in se bomo na to točko vrnili kasneje. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SPR Jugoslavijo in Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj (YU-1801), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Vprašujem poročevalce odbora 
in komisij, če želijo besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, potem zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o 
garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(YU-1801). Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (115 delegatov gla- 
suje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (YU-1801) sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točkio dnevnega reda, to je na predlog odlo- 
ka o izvolitvi članov Sveta republike. 

Predlog odloka je pripravila in predložila v obravnavo Komisija za volit- 
ve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije, na podlagi 
predloga Predsedstva SR Slovenije za izvolitev članov Sveta republike. 

\ 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu Predsedstva pozi- 
tivno mnenje. Zeli predstavnik komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na gla- 
sovanje predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike spre- 
jet z večino glasov. 

S tem so za člane Sveta republike izvoljeni: dr. Franja Bidovec, Stane 
Bobnar, Leopold Caharija, Anton Dolinšek, Tončka Durjava, Ivan Gorjup, 
Jože Gričar,- dr. Pavla Jerina-Lah, Vera Kolarič, Živa Kraigher, Vida Ku- 
lovec, Alojz Mlakar, Cveto Novak, Majda Novak, Anton Peternel, Sidonija 
Podlesek, Franc Poglajen, Ivan Potrč, Cilka Prešeren, Ivan Puntar, Franc Str- 
le, Ferdo Setrajčič, Vinko Sumrada, Anton Ulrih, Olga Vipotnik in Cvetka 
Vodo pivec. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji je predložila 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.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na gla- 
sovanje predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe družbe- 
nega knjigovodstva v SR Sloveniji. Kdor je za predlog odloka, naj prostim 
glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(N ihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja 
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji soglasno sprejet. S tem je 
za generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
imenovan tovariš Andrej Levičnik. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega direktorja Služ- 
be družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je predložila v obravnavo Komi- 
sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slo- 
venije. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli morda kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na 
glasovanje dajem predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega di- 
rektorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega 
direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji sprejet z večino 
glasov. S tem je za namestnika generalnega direktorja Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji imenovan tovariš Franc Knafelc. 

5 
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3. Predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slovenije 
v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je predložila Komi- 
sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve naše Skupščine. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o imenova- 
nju treh delegatov Skupščine SR Slovenije v Svet Službe družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (113 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine 
SR Slovenije v Svet Službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. S tem so v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji imenovani Ada Gorjup, Alfijo Kocjančič in Silvija Krevh. 

4. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja in 
dveh namestnikov predsednikov republiških komitejev je prav tako predlo- 
žila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpra- 
vo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o imeno- 
vanju namestnika republiškega sekretarja in dveh namestnikov predsednikov 
republiških komitejev. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (120 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega 
sekretarja in, dveh namestnikov predsednikov republiških komitejev sprejet 
z večino glasov. 

S tem so imenovana Peter Bekeš, za namestnika republiškega sekretarja 
za pravosodje, upravo in proračun, Tone Poljšak za namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in dr. Marjan 
Premik za namestnika predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno 
in socialno varstvo. 

5. Predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za borce in vojaške invalide je predložila Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve naše Skupščine. 

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

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi na- 
mestnika predsednika Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide sprejet z večino glasov. 

S tem je Franc Godeša razrešen dolžnosti namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za borce in vojaške invalide z 31. 8. 1980. 

6. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpra- 
vo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razre- 
šitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije sprejet z večino glasov. S tem je Vida Kosi razre- 
šena dolžnosti sodnice Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Vlado Tance pa je 
izvoljen za sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

7. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani je prav 
tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpra- 
vo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča 
v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (120 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani sprejet z večino glasov. S tem je Pavle Maslo razrešen dolžnosti sod- 
nika Višjega sodišča v Ljubljani. 

8. Predlog odloka o določitvi števila članov in imenovanju predsednika 
in članov Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje je pred- 
ložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije. 

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

Pričenjam tudi o tem razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključu- 
jem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog od- 
loka o določitvi števila članov in imenovanja predsednika in članov Strokov- 
nega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila članov in imeno- 
vanju predsednika in članov Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje sprejet z večino glasov. 

S tem so v strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ime- 
novani za predsednika Stane Kranjc, za člane pa Peter Bekeš, Tilka Blaha, 
Jože Bogovič, Tomaž Bizajl, Ana Cetkovič, Alceo Cobalti, Geza Cahuk, Janko 
Car, Tibor Fiile, Mirko Galeša, Jože Geršak, Zdravko Gorjanc, dr. Nikolaj 
Jesenovec, mag. Anton Kaštrun, Olga Kersnik, Anton Kordiš, dr. Jože Koru- 
za, Marjan Lah, Franc Lasbaher, Ronald Malej, dr. Barica Marentič-Požarnik, 
Gorazd Marinček, Janez Marinko, Zdenko Medveš, dr. Anton Molj k, dr. Hinko 
Muren, Hrabroslav Premelč, Janez Puiklavec, Albin Repše, dr. Vinko Skalar, 
Oto Slemenik, Boris Sovič, dr. Miroslav Stiplovšek, dr. Marko Skerlj, Majda 
Slajmer-Japelj, mag. Veljko Troha, Draga Urbas, dr. Branko Vesel, Veronika 
Vezovnik in Alfred Voh. 
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Medtem se je z Zbora občin vrnil tovariš Škraban in predlagam, da se 
vrnemo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o spre- 
membah zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije. 

K osnutku zakona ste prejeli danes na klop predlog sklepa, ki je kot de- 
lovni pripomoček pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem 
osnutku in skupno poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora 
za finance. 

Poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in finance, Zakono- 
daj no-pravne komisije ter predstavnika delegacije prosim, da spremljajo raz- 
pravo o tem osnutku in predlagajo, če bo to potrebno, po končani razpravi 
morebitne spremembe in dopolnitve k predlogu oklepa. Zeli predstavnik de- 
legacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Vprašujem 
tudi poročevalce odborov in komisije, če želijo razpravljati? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Želel bi opozoriti na to, da je pomotoma izpadel en del teksta v sklepu in 

prosim, da mi med branjem pozorno sledite. 
V prvi alinei, 2. točke sklepa, v prvi vrsti bi bilo treba za besedo: »vzro- 

ki« dodati besedilo: »in čigava je odgovornost«, nato se besedilo nadaljuje 
nespremenj eno. 

Se s tem predlogom strinjate? (Da.) Mislim, da ni bilo nobenih predlogov 
za spremembo sklepa, zato bom dal predlagani sklep na glasovanje v besedilu 
v kakršnem je bil predložen. 

Dajem torej na glasovanje sklep s to dopolnitvijo. Kdor je za tako pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 
delegati.) Se je do vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Preden preidemo na obravnavo delegatskih vprašanj, predlagam, da ob- 
ravnavamo obvestilo Izvršnega sveta, ki ste ga prejeli z dopisom z dne 19. 
junija 1980, s katerim predlaga, da Skupščina SR Slovenije upošteva razloge, 
ki so narekovali spremembe rokov za obravnavo nekaterih zadev, predvidenih 
v periodičnem delovnem načrtu za tekoče trimesečje. Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta glede tega dati obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) To pomeni, da 
lahko preidemo na delegatska vprašanja. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 7. 
okoliša, Nova Gorica in skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje 
5. okoliša, Nova Gorica glede namembnosti kmetijskih zemljišč oziroma goz- 
dov — 141. člen zakona o kmetijskih zemljiščih — bo odgovoril tovariš Lojze 
Senegačnik, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano. Prosim! 

Lojze Senegačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za gospodarsko področje 7. Okoliša Nova Gorica in 
skupina delegatov za prosvetno-kulturno področje 5. okoliša Nova Gorica za 
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Zbor združenega dela ter skupina delegatov Skupščine občine Nova Gorica 
za Zbor občin Skupščine SR Slovenije so postavili naslednje vprašanje. 

Zakon o kmetijskih zemljiščih v drugem odstavku 141. člena določa, da 
ni dopustna sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda, 
razen v primeru, ko gre za gradnjo objektov regionalnega pomena in za orga- 
nizirano stanovanjsko gradnjo, če ta ni predvidena na njivskih površinah ali 
na večjih, že arondiranih kompleksih, komasiranih in melioriranih površi- 
nah ali za gradnjo objektov, ki so zajeti v že sprejetih družbenih planih. 

Tudi v tem primeru mora dati kmetijska zemljiška skupnost posebno so- 
glasje. To določilo zakona velja do sprejetja prostorskih planov. Ugotavljamo, 
da je ta določba v nasprotju z zveznim zakonom o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, saj iz navedenega 4. čle- 
na zakona izhaja, da je prostorsko planiranje sestavni del družbenega plani- 
ranja. Zakon nadalje določa, da plani družbenopolitičnih skupnosti vsebujejo 
skupne interese in cilje, ki se nanašajo zlasti na smotrno uporabo prostora. 
Ti plani se sprejemajo na podlagi prej sklenjenih dogovorov o osnovah pla- 
nov, ki se nanašajo tudi na prostorski razvoj. 

Nov zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Slove- 
nije v 29. členu našteva vse vrste temeljnih planskih aktov, ki se sprejemajo 
kot srednjeročni akti, pri tem pa ne omenja prostorskega plana, pač pa je v 
okviru planiranja v občini z določbo 143. člena predpisano, da se prostorski del 
srednjeročnega družbenega plana v občini izvaja s programi, projekti in dru- 
gimi izvedbenimi akti v skladu z družbenim planom občine. 

Natančnejše določbe imamo v 142. členu zakona, ki predpisuje, da dolgo- 
ročni plan občine določa zasnovo namenske rabe prostora, ki opredeljuje na- 
men in obseg območij, zlasti kmetijska območja in območja gozdov. Temeljni 
planski akt za opredelitev kmetijskih območij in območij gozdov je torej dolgo- 
ročni družbeni plan občine, nikakor pa ne občinski prostorski plan. 

Določba drugega odstavka 141. člena zakona o kmetijskih zemljiščih je 
pogojena z odlokom o uvedbi priprav prostorskih planov SR Slovenije. Nedo- 
pustnost spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda je z 
navedenim odlokom vezana na pripravo prostorskih planov, to je na zakoniti 
rok, ki ima značaj razveznega roka. Do' poteka roka nedopustnost pravno učin- 
kuje. Skupščina Slovenije pa je pripravila in dala v javno razpravo osnutek 
odloka o prenehanju veljavnosti zgoraj navedenega odloka, ker je prostorsko 
planiranje vključeno v družbeno planiranje. Ta odlok bo sprejet na eni izmed 
naslednjih sej republiške Skupščine in s tem formalno odpade predvidena ob- 
vezna priprava prostorskih planov in roki, določeni za to pripravo'. 

Z razveljavitvijo navedenega odloka pa odpadejo tudi razvezni roki 141. 
člena zakona o kmetijskih zemljiščih. S tem pa nedopustnost ne bo imela več 
pravnega učinkovanja in se ne bo mogla izvrševati. 

Z dopolnitvijo 141. člena zakona o kmetijskih zemljiščih bi bilo možno ve- 
zati nedopustnost spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč oziroma gozdov 
na sprejetje dolgoročnih družbenih planov. Ti bodo pripravljeni in sprejeti 
sredi leta 1983, kar pomeni, da bo nedopustnost spremembe namembnosti kme- 
tijskega zemljišča in gozda veljala približno še 4. leta. Menimo, da je nedo- 
pustno in neopravičljivo, da bo posameznik čakal do leta 1983 in šele nato dobil 
ustrezne pogoje za izdajo lokacijskega dovoljenja. Namen zakona je bil dober, 
menimo pa, da je taka administrativna prepoved nesprejemljiva, saj bi pri- 
zadela predvsem graditelje na vasi, v večini primerov kmeta, ki si želi razširiti 
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stanovanjsko oziroma gospodarsko poslopje. Taka določba v zakonu tudi nega- 
tivno vpliva na vsa družbena prizadevanja po hitrejšem razvoju na manj raz- 
vitih in obmejnih območjih. Prizadevamo si, da bi na teh območjih popravili 
celotno strukturo prebivalstva, razvili kmetijstvo, posebno živinorejo, pri tem 
pa nas zakon o kmetijskih zemljiščih oziroma določbe njegovega 141. člena 
ovirajo. Organizirane gradnje na vasi ne poznamo, gradnja se ureja v smislu 
zakona o urbanističnem planiranju, z urbanističnim redom. V vsakem primeru 
pa je nujna sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča, tudi če gre za 
gradnjo v samem naselju. 

Drugo vprašanje je, ali je inštitut nedopustnosti spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča ali gozda kot predhodni režim, da se ne bi posegalo po 
najboljših kmetijskih zemljiščih, še primeren. Upoštevati je namreč treba, da 
je s soglasjem kmetijske zemljiške skupnosti v nekaterih primerih sprememba 
dopustna. Te izjeme predstavljajo glavnino sprememb in bistveno vplivajo na 
urbanizacijo. Verjetno bi bilo bolj primerno, da bi v predhodnem obdobju imela 
odločujoč vpliv agrokarta, ki je predvidena po 10. členu zakona o kmetijskih 
zemljiščih. To agro-karto je treba obvezno izdelati v okviru priprav za dolgo- 
ročni družbeni plan občine. Agro-karta opredeljuje v okviru primarne delitve 
prostora ruralne okoliše, 'ki zajemajo zemljišča, trajno namenjena za kmetijsko 
proizvodnjo. Ta delitev kmetijskih zemljišč je podlaga za planiranje kmetijske 
proizvodnje in za določitev razvojne usmeritve kmetijstva v občini. Kmetijska 
zemljiška skupnost naj bi imela po našem mnenju vpliv le na zemljišča, zajeta 
v agro-karti. K izdajanjem soglasij po sedaj veljavni določbi 141. člena zakona 
o kmetijskih zemljiščih, pa ima kmetijska zemljiška skupnost vpliv tudi na 
zemljišča izven agro^kart in tako s svojimi odločitvami posega v pristojnost 
drugih, zlasti v urbanizacijo. 

Prosimo, da naš predlog proučite in nam posredujete ustrezno stališče, 
kako naj postopamo v prihodnjem obdobju. 

Na to vprašanje daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji od- - 
govor. 

Z uveljavitvijo novega zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije so se pri izvajanju zakona o kmetijskih zemljiščih 
iz leta 1979 v praksi pojavile nekatere nejasnosti, predvsem kako ravnati, do- 
kler ne bodo sprejeti družbeni plani občin, ki bodo vsebovali tudi prostorski 
del. Novi zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slo- 
venije ne predvideva več prostorskega plana občine kot posebnega planskega 
dokumenta družbenopolitične skupnosti, pač pa določa, da ima dolgoročni in 
srednjeročni plan občine tudi svoj prostorski del. Natančnejše opredelitve o 
prostorskem delu družbenega plana občine bo urejal novi zakon o urejanju 
prostora, ki ga Skupščina SR Slovenije obravnava v fazi osnutka. 

Treba je namreč upoštevati, da podobne težave kot pri izvajanju zakona 
o kmetijskih zemljiščih, nastopajo tudi pri izvajanju zakona o urbanističnem 
planiranju. Težave so nastopile vsaj kar zadeva izvajanje zakona o kmetijskih 
zemljiščih, predvsem zato, ker po letu 1973, ko je bil zakon sprejet, v občinah 
ni prišlo do razmejitve kmetijskih zemljišč in gozda od zemljišč za druge na- 
mene. Samo to bi namreč dolgoročno uredilo in zagotovilo izvajanje smotrne 
prostorske politike. Občine so imele več kot šest let časa, da izvedejo obveznosti 
po 10. členu zakona o kmetijskih zemljiščih, vendar je do leta 1979 to storilo le 
manjše števi.lo občin. 
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Očitno je, da je nespoštovanje in izvajanje sprejete zakonodaje razlog, da 
so nastopile težave, ki jih omenjajo delegati v svojem vprašanju. Kjer je prišlo 
do uskladitve urbanističnih programov z 10. členom zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih, težav ni in tudi ne nastopajo posledice iz 141. člena zakona. Pripomnimo 
naj še, da med zakonom iz leta 1973 in 1979 vsebinskih razlik glede 10. člena 
ni. S tem je podana možnost sporazumnega reševanja izvajanja že sprejetih 
prostorskih dokumentov, dokler ni sprejet družbeni plan občine. Ob tem kaže 
ponovno opozoriti na določbo 10. člena veljavnega zakona, ki vsebinsko in si- 
stemsko ni v nasprotju s predpisi o planiranju, saj predvideva razvrščanje 
zemljišč za potrebe kmetijstva in gozdarstva, torej tistih zemljišč, ki so z ob- 
činskimi planskimi akti predhodno določena za te namene. Zato bi morali 
vztrajati pri vsebinskem izvajanju 10. člena zakona, kar pomeni, da se z druž- 
benimi plani občin opravi razvrstitev zemljišč S tem bo dano tudi več možnosti 
za kvalitetnejše planiranje kmetijsike proizvodnje na podlagi določb zakona o 
kmetijskih zemljiščih o agro-karti. S tem bodo odpadle tudi težave, ki so po- 
sledica neusklajenosti predpisov na področju urbanistične politike in planiranja. 

V skladu z zakonsko določbo, da morajo družbeni plani vsebovati tudi 
prostorsko komponento, bodo morali vsebovati družbeni plani občin tudi do- 
ločbe, ki bodo razrešile problem, na katerega delegati opozarjajo. Le tako bo 
mogoče v prehodnem obdobju zagotoviti kontinuiteto politike smotrnega rav- 
nanja s prostorom, s sprejemom družbenih planov tako srednjeročnega oziroma 
dolgoročnega, pa bo v skladu z veljavnim zakonom odpadla tudi potreba po 
soglasju kmetijske zemljiške (Skupnosti dz 141. člena zakona. To zakon že pred- 
videva, čeprav se uporablja terminologija, ki je veljala pred uveljavitvijo pred- 
pisov o planiranju. Takšno ravnanje je potrebno zato, ker bi sicer prišlo v 
občinah do tega, da bi bili neveljavni vsi prostorski dokumenti, ki so podlaga 
politike urbanizacije, izgradnje infrastrukture, • razpolaganja s kmetijskimi 
zemljišči in tako dalje. Zato je potrebno do sprejema družbenih planov izredno 
smotrno ravnanje v občinah, pri čemer Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
opozarja tudi na stališča, ki so bila sprejeta na Predsedstvu Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze, dne 22. aprila 1980. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je v pripravi planskih 
aktov za srednjeročno obdobje potrebno okrepiti napore za pripravo prostor- 
skih delov teh dokumentov. Pri tem pa opozarja, da bo dokončna ureditev 
mogoča šele, ko bo sprejet zakon o urejanju prostora kot temelj sistema celo- 
kupne in dolgoročnejše prostorske politike. Zato je do dokončne ureditve vseh 
sistemskih vprašanj potrebno zagotoviti spoštovanje še veljavnih zakonov in 
pri tem upoštevati tudi tiste skupščinske dokumente družbenopolitičnih orga- 
nizacij, ki se nanašajo na smotrno prostorsko politilko. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospodarsko področje 35. okoliša, Lj ubij ana^Bežigrad, 
glede rasti splošne in skupne porabe ter investicijske porabe v gospodarskih in 
negospodarskih dejavnostih v prvem četrtletju leta 1980 v SR Sloveniji, bo od- 
govoril tovariš Marko Selan, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje. 

Marko Selan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje se je nanašalo na gibanje skupne, splošne in investicijske porabe 
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v negospodarstvu v prvem kvartalu letošnjega leta. Podatki o teh gibanjih pa 
so naslednji. 

Splošna por'aba. Z zakonom o proračunu SR Slovenije se za financiranje 
splošnih družbenih potreb v SR Sloveniji v letu 1980, zagotavlja 13 305 mili- 
jonov dinarjev, kar je za 16,7 odstotkov več sredstev v primerjavi s preteklim 
letom. Od tega skupnega zneska odpade za pokritje obveznosti neto republi- 
škega proračuna, to je brez obveznosti do federacije, 7194 milijonov dinarjev 
ali 54,1 odstotka celotnega zneska in so ta sredstva v primerjavi z lanskim le- 
tom večja za 6,4 odstotka. Za federacijo pa se namenja 6110 milijonov dinar- 
jev ali 45,9 odstotka celotnega zneska, kar je za 31,8 odstotka več kot lani. 

V obdobju 1. januar—31. marec so bili skupni prihodki proračuna realizi- 
rani v višini 2566 milijonov dinarjev ali 19,3 odstotka od celoletno predvidene 
mase. Od skupnih prihodkov so bili realizirani prihodki neto republiškega pro- 
računa v višini 1594 milijonov ali 22,3 odstotka celoletnega predvidenega zne- 
ska, prihodki od plačil temeljnega davka od prometa proizvodov za obdobje 
januar—marec pa v višini 971,5 milijonov dinarjev ali 15,8 odstotka celoletnega 
zneska. Iz tega izhaja, da doseženi prihodki na ravni SR Slovenije v tem ob- 
dobju zaostajajo za dinamiko priliva in sicer za 195,3 milijonov dinarjev ali 
za 2,7 odstotka. Prihodki od vplačil temeljnega davka od prometa proizvodov 
pa za 52,7 milijonov dinarjev -ali za 0,9 odstotka. 

V obdobju od 1. januarja do 31. marca 1980 so bili skupni odhodki pro- 
računa Slovenije izvršeni v višini 2017,1 milijona dinarjev ali s 15,2 odstotkov 
od predvidenih. Od skupnih odhodkov so bili realizirani odhodki neto prora- 
čuna v višini 1534 milijonov dinarjev ali z 21,3 odstotki celoletnega zneska, 
plačila prispevka proračuna federacije s prihodki temeljnega davka od pro- 
meta proizvodov pa v višini 482,4 milijonov dinarjev ali s 7,9 celoletnih ob- 
veznosti. Izvršeni odhodki za obveznosti na ravni SR Slovenije torej zaostajajo 
za dovoljeno dinamiko izvršitve za 3,7 odstotkov, v plačilu prispevka federaciji 
za leto 1980 pa Slovenija zaostaja za 8,8 odstotkov od predvidene dinamike 
za prvi kvartal. 

Razlika med doseženimi prihodki in realizacijo odhodkov je pozitivna in 
znaša skupaj 549,2 milijonov dinarjev, in sicer od tega 489,1 milijonov dinar- 
jev iz neodvedenega dela prihodkov temeljnega davka od prometa proizvodov 
za obveznosti do federacije in 60,1 milijonov dinarjev, kar je razlika med do- 
seženimi prihodki in realizacijo odhodkov na ravni SR Slovenije. 

Občinski proračuni. Z družbenim dogovorom o ukrepih za omejevanje 
splošne porabe v občinah v letu 1980 je dogovorjeno naslednje. Izyirni prora- 
čunski prihodki občin se v letu 1980 lahko povečajo za 16 odstotko,V v primer- 
javi z realizacijo v letu 1979. Ko bodo izvirni proračunski prihodki občin v le- 
tošnjem letu dosegli to 16 odstotno rast, bodo presežki teh proračunskih sred- 
stev usmerjeni na posebne partije žiro računa proračuna občine, kjer bodo 
lahko uporabljeni le za financiranje občinskih blagovnih rezerv ter za kompen- 
zacijo osnovnih živilskih proizvodov v občinah. V letu 1979 so bili v občinah 
doseženi izvirni proračunski prihodki brez prenešenih sredstev iz leta 1978 in 
brez republiških dopolnilnih sredstev v višini 4458 milijonov dinarjev. V prvih 
treh mesecih letošnjega leta je znašala realizacija izvirnih proračunskih pri- 
hodkov skupaj 1080 milijonov dinarjev ali 24 odstotkov lanskoletne realizacije. 
Ko bo v občinah v letu 1980 dosežena celoletna 16 odstotna rast izvirnih pro- 
računskih dohodkov, glede na realizacijo 1979, kar bi pomenilo znesek 5171 
milijonov dinarjev, bodo nadaljnji proračunski prihodki usmerjeni na sredstva 
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posebne partije žiro računa občine. Ocenjujemo, da bodo v letu 1980 doseženi 
v občini izvirni proračunski prihodki v višini 5411 milijonov dinarjev, kar je za 
21 odstotkov več, kot je znašala realizacija v preteklem letu. Sredstva posebne 
partije proračunov bi po tej oceni znašala v ,1980 letu 240 milijonov dinarjev 
in bodo lahko oblikovana šele v zadnjem četrtletju leta 1981, do takrat bo 
namreč konzumirana ta 16 odstotna rast. 

Skupna poraba. V letu 1980 naj bi se po resoluciji o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980 sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb, brez sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
starostnega zavarovanja kmetov, povečala za 16 odstotkov v primerjavi z va- 
loriziranimi programi iz leta 1979. Glede na tako usmeritev so interesne skup- 
nosti za družbene dejavnosti v februarju mesecu leta 1980 znižale prvotne 
programe za leto 1980, o čemer je bila Skupščina že obveščena, in ustrezno ko- 
rigirale prispevne stopnje, tako da se bodo po planu sredstva za družbene de- 
javnosti v globalu povečala za 16,4 '%. 

V prvih treh mesecih letošnjega leta so interesne skupnosti družbenih de- 
javnosti, brez pokojninskega zavarovanja in starostnega zavarovanja kmetov, 
združile skupaj 6780 milijonov dinarjev, kar predstavlja 20,7% na isto obdobje 
preteklega leta, v prvih štirih mesecih pa je bilo združenih 8995 milijonov, kar 
je prav tako 20,7 % na isto obdobje lanskega leta. To so podatki SDK, obra- 
zec B 2. 

Glede na to, da so se v preteklem letu kot tudi v letu 1980 prispevne stop- 
nje med letom menjavale, primerjava realizacije sredstev za določeno obdobje 
tekočega leta z realizacijo sredstev za isto obdobje lanskega leta ne daje realne 
primerjave. Taka primerjava je možna šele ob zaključku leta, zato je veliko 
bolj smiselna primerjava združenih sredstev v prvih štirih mesecih, glede na 
planirana sredstva za celo leto. 1980. 

Iz te primerjave pa izhaja, da je bilo v prvih štirih mesecih leta 1980 zdru- 
ženih 31,8% celoletnih sredstev, po enakomerni dinamiki pa naj bi bilo v tem 
času združenih 33% celoletnih sredstev, kar pomeni, da je priliv sredstev za 
zadovoljevanje skupnih potreb v prvih štirih mesecih za 1,2 procentnega poena 
pod predvideno dinamiko. V kolikor bi se ta gibanja nadaljevala in-ne bi pri- 
šlo do hitrejšega gibanja prispevnih osnov od predvidenih, potem ob koncu 
leta realizirana sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb ne bi bistveno od- 
stopala od planiranih sredstev, ki pa naj bi, kot rečeno, bila za 16,4% večja 
od lanskoletnih. 

Investicijska poraba v negospodarskih dejavnostih. V prvih treh mesecih 
leta 1980 so se v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta izplačila za in- 
vesticije v osnovna sredstva v globalu povečala za 32 %, od tega v gospodar- 
stvu za 28,4 %, v negospodarstvu pa za 42,1 %. 

Stopnje rasti izplačil za negospodarske investicije pa so bile naslednje. 
Prva številka pomeni stopnjo rasti za prve štiri mesece, iz česar je razvidno, 
da je od relativno hitre rasti začel trend postopoma upadati. 

Gospodarstvo za prve tri mesece 28,4%, za prve štiri mesece 27,0%, ne- 
gospodarstvo 42,1 %, (35,0 %). V tem pa stanovanjska dejavnost 97,9 %, (55,6 %), 
izobraževanje, znanost, kultura in informacije 58,8 ®/o (29,9 °/o), za zdravstveno in 
socialno varstvo 11,7 %, (14,1 %), družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične 
organizacije in samoupravne interesne skupnosti tam, kjer so nosilke osnovnih 
sredstev, kot je na primer ponekod v socialnem skrbstvu, pa za prve tri me- 
sece 18,0 %, za prve štiri mesece pa 3,5 %. 
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Po strukturi so seveda ti deleži različni in predstavljajo v vsej masi ne- 
gospodarskih investicij: stanovanjska dejavnost 52,9 % izobraževanje, znanost 
kultura in informacije 21 %, zdravstveno in socialno varstvo 13,5 %, družbeno- 
politične skupnosti in družbenopolitične organizacije pa 12,6%. 

Visok obseg izplačil za investicije v osnovna sredstva v prvih mesecih le- 
tošnjega leta je posledica izvršenih del in dobave opreme konec preteklega 
leta in pospešenega dokončavanja objektov, ki so v teku, zaradi izognitve začas- 
ne ustavitve del, ki ga zahteva zvezni zakon o začasni prepovedi razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij 
v letu 1980. 

Visok nivo izplačil pojasnjuje tudi dejstvo, da so investitorji pohiteli z 
- izplačilom in so za investicije, ki so se začele graditi v prvih treh mesecih le- 

tošnjega leta, do konca meseca plačali že prek 63 % predračunske vrednosti, 
predhodni podatki za april pa že kažejo tendenco zmanjševanja stopenj rasti 
za investicije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 9. okoliša, Trebnje, glede proble- 
matike cen kmetijskih proizvodov, bo odgovoril tovariš Aleksander Skraban, 
namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne zadeve. 

Aleksander Skraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov 9. okoliša kmetijske dejavnosti, Trebnje je na 
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije postavila naslednje delegatsko 
vprašanje. 

Resolucija SR Slovenije za leto 1980 predvideva za kmetijske proizvode 
enako rast cen kot za industrijske proizvode, to je za 13 %. Smo sredi leta 1980, 
vendar se cene osnovnih živinorejskih proizvodov, mesa in mleka niso spre- 
menile, na drugi strani pa so se cene reprodukcijskega materiala za tO proiz- 
vodnjo zvišale celo za 30 %. Prišlo je tudi do omejitev sredstev za varstvo 
rastlin, za kmetijske stroje in orodje, za energijo, veterinarske storitve in 
drugo. 

Pogoji kmetijske proizvodnje so na našem področju težji kot v ostalih 
predelih Jugoslavije, kljub temu pa naši proizvajalci dobivajo na primer za 
goveje meso 20% manj kot proizvajalci v sosednjih republikah. Kljub raznim 
subvencijam kot so premije in regresi, dobi naš proizvajalec za svoje proizvode 
bistveno manj, čeprav je proizvodnja zaradi proizvodnih pogojev dražja naj- 
manj za 20%. Ta neskladja trajajo že več let in povzročajo velike težave v 
proizvodnji in oskrbi. 

Kdaj in kako se bodo rešili ti problemi? Kdaj bo dobil naš proizvajalec 
vsaj tako ceno za svoje proizvode kot proizvajalec v sosednjih republikah? 
Kdaj bomo uskladili rast cen kmetijskih proizvodov s cenami reprodukcijskih 
materialov? 

Odgovor je naslednji. Dogovor o osnovah družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj agroindustrijskega kompleksa v času od 1976 do 1980 leta predpisuje 
kot ukrep družbene kontrole cen kmetijskih in živilskih proizvodov proizva- 
jalčeve prodajne cene, zaščitne cene in drobno prodajne cene nekaterih kme- 
tijskih proizvodov. Raven proizvajalskih prodajnih cen in zaščitnih cen na 
ravni federacije se predpisuje za pšenico, koruzo, oluščen riž, sončnice in druge 
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oljnice, sladkorno peso, surovi tobak, surovi bombaž, volno, sveže mleko in 
klavno živino. 

Proizvajalčeve prodajne in zaščitne cene za navedene proizvodnje morajo 
biti predpisane praviloma do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto. Zvezni 
izvršni svet je v soglasju z izvršnimi sveti republik in pokrajin predpisal pro- 
izvajalske prodajne in zaščitne cene za leto 1980, in sicer za mlelko v mesecu 
novembru 1979, za živino pa v decembru 1979. Te cene veljajo za vso državo. 

Do nekaterih razlik med republikami in pokrajinami pa prihaja zaradi 
intervencij. Te so bile doslej v SR Sloveniji na področju živinoreje praviloma 
najvišje v državi. Tudi vnaprej ostajajo takšne za družbeno organizirano mleč- 
no proizvodnjo, v proizvodnih skupnostih, kjer se k ceni dodaja še 1,70 dinar- 
jev ali za 30 % več kot sicer. Za preostali del kooperacijske mlečne proizvodnje 
v Sloveniji trenutno, razen za organizacijo odkupa mleka — 0,35 din po litru 
mleka, — ni dodatnih stimulacij. V sosednji republiki pa so bile uvedene do- 
datne stimulacije s 1. marcem letošnjega leta tako, da se prihodek pri mleku 
manjšim proizvajalcem poveča za 3%, pri velikih pa za okoli 10 "/o, kar tre- 
nutno pomeni objektivno razliko pri ustvarjanju prihodka iz mlečne proiz- 
vodnje v primerjavi s sosednjo republiko. 

V družbeno organizirani proizvodnji pitane govedi se ob sprejeti proizva- 
jalčevi prodajni ceni zagotavlja v Sloveniji premija za privezovanje telet v vi- 
šini 1000 dinarjev, kar pomeni za približno 2 din ali 5 °/o višji dohodek od do- 
govorjene proizvajalčeve prodajne cene. 

Podobnih stimulacij pri proizvodnji' pitane govedi v drugih republikah in 
pokrajinah ni. Vendar pa se v odnosih, ko ponudba živine ne zagotavlja po- 
treb povpraševanja in je pretežni del živinorejske proizvodnje v Jugoslaviji 
neorganiziran in nepovezan v reprodukcijskih povezavah, na živinskem trgu 
oblikujejo cene, precej nad ravnijo sicer dogovorjenih proizvajalčevih prodajnih 
cen in nad ravnijo rasti dejanskih proizvodnih stroškov. Le-ti so se povečali 
pri sredstvih za varstvo rastlin za 13 do 20 odstotkov, pri umetnih gnojilih za 
povprečno 15 odstotkov, električni energiji za 20 odstotkov, gorivu za 24 od- 
stotkov in pri veterinarsikih storitvah za 18 odstotkov. Prikazano povečanje 
stroškov je približno v razmerju rasti odkupnih cen govedi v Sloveniji. Te so 
se namreč povečale povprečno za 20 odstotkov, a so nižje od rasti cen praši- 
čev   te so se namreč povečale za 30 odstotkov — in rasti cen mleka, ki so se 
povečale za 55 odstotkov, vendar pa velja pri tem upoštevati izredno dolgo za- 
drževanje prejšnje ravni odkupne cene mleka. 

Z izjemo pri prašičih so odkupne cene v Sloveniji v pretežni meri ostale 
v dogovorjenih okvirih povečanja odkupnih cen in s tem tudi v okvirih rasti 
večine materialnih stroškov, kar je omogočila čvrsta organiziranost proizvod- 
nje, ki je dodatno stimulirana tudi z drugimi ukrepi, na primer s premijami 
za mineralna gnojila, ugodnejšimi pogoji za razširjeno reprodukcijo in z dru- 
gimi ukrepi pospeševalne dejavnosti. 

Drugod so v večji meri prišla do izraza stihijska gibanja neorganiziranega 
trga, za katerega so predvsem značilni neizenačeni pogoji ustvarjanja dohodka 
v reprodukcijski verigi, ki v delu te verige ustvarjajo nadpovprečne ekonom- 
ske rezultate, s tem pa v drugem delu te verige povzročajo sorazmerno visoke 
izgube. Trenutno obstajajo takšni odnosi med živinorejsko proizvodnjo, zlasti 
v prašičereji, kjer se raven cen oblikuje precej nad rastjo dejanskih stroškov 
in klavno-predelovalno industrijo, ki v pretežni meri posluje z izgubo. Dogo- 
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varjanje cen je namenjeno urejanju in odnosom v vsej reprodukcijski verigi, 
saj je le v medsebojno urejenih ekonomskih odnosih med primarno kmetijsko 
proizvodnjo, predelavo in trgovino mogoče zastaviti trajen in stabilen nadaljnji 
razvoj vseh. Prav iz teh razlogov in glede na to, da rast materialnih stroškov 
za sedaj še ni presegla okvira dogovorjene rasti cen v živinoreji, ne velja po- 
puščati pred stihijo tržnih odnosov. To je še posebej pomembno v luči uresni- 
čevanja nedavno sprejetih stabilizacijskih ukrepov, ki bodo morali uravno- 
težiti trg in zagotoviti, da rast cen ne bo presegla na novo dogovorjenih 
okvirov. 

Z interventnimi sredstvi republike in občin se z izenačevanjem pogojev 
pri ustvarjanju dohodka v družbeno organizirani kmetijski proizvodnji, v raz- 
ličnih oblikah intervencij v letošnjem letu, zagotavlja prek 630 milijonov di- 
narjev oziroma okoli 12 odstotkov skupne Vrednosti tržne živinorejske pro- 
izvodnje, kateri so v pretežni meri namenjeni interventni posegi. Pri tem niso 
vračunana sredstva, ki jih v obliki ugodnejših kreditnih pogojev prispeva 
združeno gospodarstvo temeljnih bank. V tem smislu se torej delno rekompen- 
zirajo tudi že neugodni proizvodni pogoji, ki so objektivno prisotni le v hri- 
bovitih predelih. 

Za konec velja še pripomniti, da so se cene kmetijskih proizvodov že v 
prvih štirih mesecih povečale v Jugoslaviji za 11,3 odstotkov in da so se s tem 
že močno približale z resolucijo določeni celoletni rasti cen. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje 1. okoliša, Ljubljana-Center 
glede uvoza tuje znanstvene in strokovne literature za knjižnice, bo odgovorila 
tovarišica Cvetka Selšek, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje. Prosim! 

Cvetka Selšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kulturno področje 1. okoliša 
Ljubljana-Center daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor. 

V letu 1980 uvoz blaga in storitev ureja samoupravni sporazum o merilih, 
pogojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz za leto 1980, sklenjen v okviru Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose b tujino. Člani skupnosti prijavljajo, 
uvažajo in plačujejo uvoz opreme, reprodukcijskega materiala in blaga široke 
potrošnje v letu 1980 na podlagi usklajenih planov ekonomskih odnosov s tu- 
jino v Okviru posamezne enote in med enotami skupnosti. Ta uvoz plačujejo 
z ustvarjenimi ali združenimi devizami ali s pridobljenimi devizami, kuplje- 
nimi na deviznem trgu na podlagi usklajenih planov, v breme v projekciji SR 
Slovenije opredeljenega deficita. 

Uvoz tuje znanstvene in strokovne literature za potrebe knjižnic se stati- 
stično evidentira pretežno kot uvoz blaga široke potrošnje. Po samoupravnem 
sporazumu o tekočem režimu je tak uvoz letos možen le na podlagi usklajenih 
planov ekonomskih odnosov s tujino organizacij združenega dela. Le-te je, po 
poročilu Samoupravne interesne skupnosti za eikonomske odnose s tujino, 27. 
enota samoupravne interesne skupnosti, v kateri so organizirane tudi organi- 
zacije združenega dela s področja založniške dejavnosti, uskladila 7. maja 
1980. Poleg navedenega je uvoz tujih strokovnih knjig in revij za potrebe 



38. seja 77 

organizacij združenega dela — odvisno od načina plačila — možen tudi kot 
uvoz reprodukcijskega materiala. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tu- 
jino je na svoji seji, dne 7. 2. 1980 sprejela sklep, na katerem je 27. enoti skup- 
nosti dana možnost nakupa deviz na deviznem trgu v vrednosti 41,2 milijonov 
dinarjev iz vrednosti deficita, ki izvira od uvoza blaga in storitev ter določen 
znesek v višini 63,7 milijonov dinarjev iz dela deviz, ki jih člani skupnosti 
združujejo za potrebe tistih članov skupnosti, ki opravljajo dejavnosti širšega 
družbenega pomena. Poleg tega lahko organizacije združenega dela s pod- 
ročja založniške dejavnosti za uvoz blaga in storitev uporabljajo tudi vse lastno 
ustvarjene ali po samoupravnih sporazumih združene devize. 

Člani 27. enote sami odločajo, ali bodo ta sredstva namenili za uvoz opre- 
me, ali za uvoz reprodukcijskega materiala pa tudi za uvoz blaga široke po- 
trošnje v skladu z možnostmi fizičnega uvoza in z določili samoupravnega spo- 
razuma o tekočem režimu za leto 1980. Uvoz tistega dela blaga široke potrošnje, 
kamor sodi tudi uvoz tuje znanstvene in strokovne literature za potrebe knjiž- 
nic in knjigarn, je po samoupravnem sporazumu o tekočem režimu bil do vče- 
raj omejen z možnostjo fizičnega obsega uvoza v znesku 40,8 milijonov dinar- 
jev, v okviru katerega so organizacije združenega dela uskladile svoje plane 
ekonomskih odnosov s tujino. 

Na podlagi zahtevka 27. enote Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, je skupščina samoupravne interesne skupnosti včeraj, 
torej 24. 6. 1980, odobrila del rezerve v okviru možnosti uvoza blaga široke po- 
trošnje za uvoz tuje strokovne in znanstvene literature, kar pomeni, da se po- 
veča možnost fizičnega uvoza tuje strokovne in znanstvene literature kot blaga 
široke potrošnje za 30 milijonov dinarjev. Ta povečana možnost fizičnega uvoza 
strokovne in znanstvene literature pa ne zagotavlja tudi sredstev za plačevanje 
tega uvoza, ampak morajo organizacije združenega dela s področja založniške 
dejavnosti v skladu s samoupravnim sporazumom o tekočem režimu zagotoviti 
devizna sredstva za plačilo tega blaga iz prej navedenih virov ali z devizami, 
pridobljenimi na podlagi samoupravnih sporazumov, sklenjenih z drugimi orga- 
nizacijami združenega dela. 

Zunaj določil samoupravnega sporazuma za tekoči režim v SR Sloveniji 
ni nobene možnosti dodeljevanja deviznih, pravic posameznim organizacijam 
združenega dela za plačevanje uvoza. V skladu s prej navedenim predlagamo 
organizacijam združenega dela s področja založniške dejavnosti, da v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino sklenejo sa- 
moupravne sporazume z drugimi organizacijami združenega dela o skupnem 
zagotavljanju deviznih sredstev za redno oskrbljenost knjižnic s tujo znanstveno 
in strokovno literaturo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je glede tega že dal pobudo za pospe- 
šitev postopka usmerjanja združevanja deviz v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino in bo v tej smeri še nadalje aktivno 
deloval do razrešitve problema. Hvala lepa! 

Predsednik E m i 1 To m a z i č *. Hvala lepa! Na danes zastavljeno dele- 
gatsko vprašanje 14. okoliša iz Tržiča, bo odgovor posredovan na prihodnji seji. 

Želi kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Lahko tudi v zvezi z od- 
govori na današnja vprašanja? (Ne želi.) 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
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Vračamo se na 12. točko dnevnega reda, in sicer na predlog za 
izdajo zaikona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega 
dela, 'ki koristijo hidroakumulacijslke objekte. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča zboru. 

Anton Jelenko: Tovarišice in tovariši delegati! Med delom skupine 
delegatov smo dobili obvestilo, da je Družbenopolitični zbor naše Skupščine 
to točko dnevnega reda prestavil na naslednjo sejo, to je 11. 7. 1980, zato pred- 
lagam, da tudi naš zbor sprejme sklep, da se sklepanje o predlogu za izdajo 
zakona odloži in naj se o njem sklepa dne 11. 7. 1980. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Očitno je Družbenopolitični 
zbor imel tehtne razloge, da stališč ni sprejel. Menim, da kaže slediti predlogu 
skupine delegatov. 

Dajem torej predlog skupine delegatov v razpravo. Zeli kdo o tem predlogu 
razpravljati? (Ne.) 

Če ne, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela 

dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, 
se odloži. 

2. Zbor združenega dela bo sklepal o predlogu zakona 11. julija 1980. 
Želi kdo razpravljati o tako oblikovanem sklepu? (Nihče.) Če ne, prosim, 

da se o njem izrečete. Kdor je za predagani sklep, naj prosim glasuje! (103 de- 
legati glasujejo za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 
S tem zaključujem 38. sejo Zbora združenega dela in se vam zahvaljujem za 
sodelovanje. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 16.10.) 



I 

39. seja 

(11. julija 1980) i 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 39. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical 
ka podlagi 1. odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvo- 
lili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in verificirali 
pooblastila delegatov. Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Ro- 
mano Krevh, za člana pa Franca Horvata in Sonjo Hribernilk. 

So predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne 
želi.) Predlagam, da o predlogu glasujemo. Kdor je za predlagani sestav veri- 
fikacijske komisije, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija'za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvoljena v predlaganem sestavu. 

Prosim komisijo, da se sestane v avli, pregleda pooblastila delegatov ter 
pripravi poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, 
Narodne banke Slovenije in Republiške skupnosti za ceste. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora in člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter poroče- 
valci odborov in komisij, in sicer: Franc Odlazek, poročevalec Odbora za fi- 
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nance, Igor Bončina, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Rok 
Pavšič in Ranko Krašič, poročevalca Odbora za družbenopolitični sistem, Mi- 
lan Klemenčič, poročevalec Komisije za mednarodne odnose, Ferenc Feher, 
poročevalec Komisije za narodnosti, Andrej Polak, poročevalec Komisije za 
pravosodje, Majda Rant, poročevalka Komisije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve in Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki želijo postaviti delegatska vprašanja, da to 
opravijo sedaj, na začetku seje zbora, da bi vprašanja lahko posredovali Iz- 
vršnemu Svetu oziroma ustreznim republiškim funkcionarjem in jim na ta 
način omogočili, da skušajo pripraviti odgovore na postavljena delegatska vpra- 
šanja že na današnji seji zbora. 

Obveščam vas, da ste prejeli na klop listo navzočih predstavnikov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije na današnji seji, zato jih pri obravnavi po- 
sameznih vprašanj ne bom navajal. Prav tako iste za današnjo sejo prejeli se- 
znam gradiv k posameznim točkam dnevnega reda. Tudi teh gradiv ne bom po- 
sebej navajal. Prosim, da pregledate vse pripravljene materiale za današnjo 
sejo,: ki ste jih prejeli danes na klop. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je končala z 
delom in prosim predsednico, da poda poročilo. 

Romana Krevh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za 39. sejo, z dne 11. julija 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska, pooblastila 144 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 89 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 15 delegatov, iz socialno-zdrav- 
stvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 de- 
legatov, iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboro- 
ženih sil SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje 37. olkoliš 1 delegat, prosvetno-kulturno področ- 
je 1. olkoliš 1 delegat, 5. okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1. delegat, skupaj so odsot- 
ni 3. delegati; socialno-zdravstveno področje 1. okoliš en delegat, kmetijska 
dejavnost 4. okoliš 1 delegat, torej je skupno odsotnih 6 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomaž ič: Zeli kdo razpravljati o poročilu Komi- 
sije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja? ((Nihče.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker kot smo slišali, ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo 
komisije, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 39. sejo Zbora združenega dela. Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odlo- 
ča, ker na seji prisostvuje večina delegatov. 
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Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali ekspoze predsednika Iz- 
vršnega sveta Skupščin^ SR Slovenije dr. Antona Vratuše k nalogam SR Slo- 
venije pri oblikovanju in uresničevanju zunanje politike in mednarodnega so- 
delovanja SFR Jugoslavije in uvodno besedo k osnutku zakona o notranjih 
zadevah, ki jo bo podal tovariš Dore Dovečar, namestnik republiškega sekre- 
tarja za notranje zadeve. 

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

Z dopisom z dne 24. 6. 1980 sem razširil dnevni red današnje seje z osnut- 
kom zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za leto 1980, z osnutkom odloka o spremembi odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 
odstopajo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, z 
osnutkom zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za ohrani- 
tev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino in s predlogom zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU-18'19). 

Glede na to, da zbor na prejšnji seji, ki je bila dne 26. junija 1980, ni 
sklepal o predlogu za izdajo zakona o izvajanju in usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, raz- 
širjam dnevni red današnje seje tudi z nadaljevanjem obravnave omenjenega 
predloga za izdajo zakona. 

Dnevni red današnje seje razširjam še z odstopom predsednika Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije, o čemer sem vas že obvestil s pismom, z 
dne 24. junija 1980. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 39. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 38. seje Zbora združenega dela, 
3. naloge SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje 

politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije, 
4. osnutek zakona o notranjih zadevah, 
5. predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela in delovnih skupnosti, 
6. predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka 

organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, 
7. predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in 

delovanja upravnih organov za družbene prihodke, 
8. predlog o razdelitvi presežka prihodkov po zaključnem računu Lote- 

rijskega zavoda Slovenije za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena zakona 
o Loterijskem zavodu Slovenije, 

9. predlog o razdelitvi dela prihodkov Loterijskega' zavoda Slovenije za 
leto 1980 za namene iz 4. točke 7. člena o Loterijskem zavodu Slovenije, 

10. predlog zakona o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvajanje 
evropske akcije v zvezi z izdelavo projekta o uporabi elektronske opreme na 
magistralnih cestah, 

11. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1819), 

G 
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12. osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, !ki se v letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino, 

13. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zalkona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1980, 

14. osnutek zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za 
ohranitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, 

15. odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga dnevnega reda današlnje seje zbora? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za predlagani dnevni red, naj to potrdi z dvigom roke! {Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo Zbora združenega dela so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 38. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnika? {Nima.) 

Ker ni pripomb niti predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da je zapisnik 
38. seje Zbora združenega dela odobren. 

Tovarišice in tovariši delegati, sedaj bomo počakali na Skupno zasedanje 
vseh treh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

i 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo s sejo zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo gra- 
diva o nalogah SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje 
politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije, ki ga je predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. K 
tej točki ste prejeli danes na klop mnenja in stališča Sveta za mednarodne 
odnose pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije in predlog 
sklepa, 'ki je pripravljen na podlagi dosedanjih razprav v delovnih telesih 
Skupščine in zborov. 

Sprašujem poročevalce odborov in komisije, če želijo poročilo ustno do- 
polniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kot običajno predlagam, da damo najprej besedo 
vabljenim gostom, potem pa naj bi razpravljali delegati. Besedo ima tovariš 
Zeljko Zeleznik, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. Prosim! 

Zeljko Zeleznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ob razpravi o nalogah SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju / 

zunanje politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije, želim pod- 
črtati nekatere naloge, ki so v pristojnosti Gospodarske zbornice Slovenije 
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kot najširše asociacije združenega dela in ki lahko bistveno vplivajo na odvi- 
janje blagovne menjave in drugih ekonomskih odnosov s tujino. 

V skladu z zakonom o združevanju organizacij združenega dela v Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in s statutom zbornice, je potrebno postaviti v ospre- 
dje vprašanje organiziranosti nastopa naših organizacij združenega dela v 
tujini. Tu gre za neposredno aktivnost Gospodarske zbornice Slovenije pri 
organiziranju organizacij združenega dela in za njihovo delovanje v sekcijah 
za pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino, za posamezna tržišča oziroma 
skupino tržišč, kot zakonske in statutarne obveznosti zbornice. 

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo v okviru Gospodarske zbor- 
nice Slovenije ustanovljenih 26 seikcij za posamezno tržišče oziroma skupino 
tržišč, in sicer 7 za področje razvitih zahodnih in prekomorskih držav, 8 za 
področje socialističnih držav in 11 sekcij za področje držav v razvoju. 2e usta- 
novni plenumi sekcij in razprave v njih so nakazale glavne smeri njihovega 
delovanja pri organiziranju usklajenega nastopa na posameznih tržiščih. Naj- 
važnejša vprašanja v delovanju sekcij so naslednja: sporazumevanje v pri- 
merih prekrivanja različnih organizacij združenega dela na določenem tržiš- 
ču, oblikovanje predlogov za izboljšanje sistemskih rešitev v federaciji in v 
pristojnosti republike, informiranje o položaju in izkušnjah na določenem 
tržišču, pomoč za interesno povezovanje, za komercialne in druge nastope na 
posameznem tržišču in oblikovanje izhodišč do vprašanj skupnega pomena v 
zveznih sekcijah pri Gospodarski zbornici Jugoslavije. 

Poudariti moramo, da je delovanje sekcij še v začetni fazi in da bo z na- 
daljnjim delom sekcij prišla do izraza tudi organiziranost nastopa naših or- 
ganizacij na posameznih tržiščih. 

Gospodarska; zbornica Slovenije je bila tudi pobudnilk, da bi na področjih, 
kjer niso bile ustanovljene sekcije ali druge interesne oblike delovanja, prišlo 
do združevanja zainteresiranih organizacij združenega dela v taiko imenova- 
ne konzorcije za skupno poslovanje v tujini, za stalno obdelavo tržišč in druge 
oblike nastopa pri skupnih vlaganjih in pri investicijskih delih v tujini. Pri 
Gospodarski zbornici Slovenije je do sedaj ustanovljenih 7 konzorcijev in to 
predvsem za področje držav v razvoju in za Kitajsko, ki jo v določenem po- 
gledu tudi lahko štejemo za državo v razvoju. Pri tem gre za združevanje dela 
in sredstev, kar omogoča skupno ustanavljanje mreže v tujini in s tem šir- 
jenje našega posega na tuja tržišča. 

To je zlasti pomembno za pospešitev sodelovanja z državami v razvoju 
in za zboljšanje regionalne razporeditve naših ekonomskih odnosov s tujino. 

Vprašanje organiziranosti je torej sestavni del uspešnosti našega nastopa 
v tujini in izboljšanja strukture poslovanja z raizličnimi področji, še posebej 
zato, ker je sedaj nad 80 % naše blagovne menjave in tudi ostalih stikov us- 
merjeno v razviti svet, tako v razviti kapitalistični svet zahodnih in prekomor- 
skih držav kot tudi v razviti socialistični svet. Pri tem pa je potrebno pouda- 
riti, da kar zadeva naše prioritete in naše usmeritve, od zahodnega razvitega 
sveta, ki sam v veliki meri razpolaga z vsemi proizvodi, ki mu jih nudimo in 
ki mu jih lahko prodajamo in kjer smo s cenami nekoliko pod nivojem domi- 
cilnih cen, v dolgoročnih perspektivah ne moremo pričakovati, da bi svojo 
relativno udeležbo v izvozu še bistveno povečali. 

Sporazum o sodelovanju z evropsko gospodarsko skupnostjo nam sicer 
daje določene širše okvire in možnosti glede povečanja našega izvoza na to 
področje. Ocenjuje se, da širše možnosti v okviru tega sporazuma lahko prinese- 
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jo Jugoslaviji okoli 500 milijonov dolarjev v 5 letih, vendar je potrebno to blago 
šele proizvesti, najti kupca in ga tudi prodati. Na tem področju je bilo v okviru 
sekcij, ki so organizirane za ta tržišča in drugih organizacijskih oblikah zdru- 
ževanja v zadnjih mesecih precej storjenega. Od podpisa sporazuma pa do 
njegove uveljavitve v trgovinskem delu s 1. julijem letošnjega leta, je pote- 
kala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije široka aktivnost, namenjena or- 
ganizacijam združenega dela in njihovim asociacijam, da bi jih seznanili z 
določili in možnostmi, ki jih sporazum prinaša našemu gospodarstvu. 

Potrebno pa je poudariti, da moramo, dolgoročno gledano, še posebej in- 
tenzivno razvijati gospodarske odnose z državami v razvoju in temu prilaga- 
jati tudi naše organizacijske oblike, kjer smo s svojo proizvodnjo dejansko 
komplementarni gospodarstvu teh držav. Potrebno je povečati delež izvoza 
v dežele v razvoju, in sicer od 16% v letu 1980 na 20 % v letu 1985, delež uvo- 
za iz dežel v razvoju pa naj bi se v naslednjem srednjeročnem obdobju pove- 
čal od sedanjih 7 % na 14 %. 

Take usmeritve pa posamezna organizacija združenega dela ne bo mogla 
izpolniti, v kolikor ne bo delovala povezano z drugimi organizacijami bodisi 
v raznih organiziranih oblikah, ki sem jih že omenil, ali pa v okviru samou- 
pravnega sporazuma za pospeševanje sodelovanja z deželami v razvoju, ki zdru- 
žujejo pri Gospodarski zbornici Slovenije 43 zainteresiranih organizacij združe- 
nega dela in ki se še nadalje krepi in povezuje. Omenjenemu sporazumu je v 
letošnjem letu tudi Gospodarska zbornica Slovenije s sklepom svoje skupšči- 
ne namenila določena sredstva za pospeševanje njegove iniciativne dejavno- 
sti in za njegovo nadaljnje delovanje. 

Nadalje, delovanje je možno tudi v okviru samoupravnega sporazuma za 
izvajanje investicijskih del v tujini, v katerega je vključeno okoli 90 organi- 
zacij združenega dela in podobne aktivnosti. 

Te organizacijske oblike in usmeritve je potrebno oživeti, jih razširiti in 
prispevati k temu, da bi postalo medsebojno sodelovanje aktvinejše kot je 
sedaj. Mislim, da je to tudi ena od nalog, katero bomo danes sprejeli tudi v 
sklepih. Skupaj je potrebno premagati odpore in nepripravljenost za skupne 
nastope, do katerih je prihajalo v zadnjih letih in katere še danes čutimo. 

Dovolite mi še nekaj besed o obmejnem gospodarskem sodelovanju. Le-to 
se je po sprejeti resoluciji v Skupščini SR Slovenije v letu 1978 precej izbolj- 
šalo, še zlasti pri razvijanju višjih obliik gospodarskega sodelovanja. V letoš- 
njem letu pa je s postavljanjem zunanjetrgovinskega sistema na samoupravno 
podlago in v zvezi s opredeljeno odgovornostjo republik za plačilno-bilančno 
pozicijo republike prišlo do nekaterih problemov, tako v pogledu režimov 
kot tudi glede zagotavljanja plačilnih možnosti v krepitvi oblik sodelovanja z 
našo manjšino oziroma v obmejnem gospodarskem sodelovanju. 

Zato je Gospodarska zbornica Slovenije še posebno v zadnjem času na- 
menila izredno pozornost ustanavljanju tako imenovanih interesnih skupnosti 
organizacij združenega dela za gospodarsko sodelovanje z Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko. Aktivno jih vključuje v razpravo o temeljih družbenega plana raz- 
voja za obdobje 1981—1985 na področju obmejnega gospodarskega sodelovanja. 
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno mnogo bolj konsekventno 
in natančneje opredeliti merila za delo v obmejnem gospodarskem sodelovanju, 
da ne bo prihajalo do takih tokov, s katerimi se srečujemo v zadnjem času. Os- 
nova za delovanje je še vedno resolucija iz leta 1978, ki jo je sprejela Skupšči- 
na in ki ima dolgoročnejši značaj. Ce bomo torej ustrezno pristopili k izvajanju 
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tqh nalog, bodo tudi cilji, ki smo si jih z obmejnim sodelovanjem zastavili, lah- 
ko uresničeni. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Preden nadaljujemo z raz- 
pravo, mi dovolite naslednje obvestilo. Ce želi še kdo od delegatov vložiti 
amandma, naj to prosim stori čimprej. Pravkar smo namreč prejeli amandma 
delegatov iz 26. okoliša, Sežana k predlogu zakona o davku iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, kar povzroča pri delu 
zbora velike težave. Amandma naj bi na sami seji zbora vložili le v izjemnih 
primerih, enostavno zato, ker je potrebno amandma speljati tudi skozi dolo- 
čeno proceduro. O vloženem amandmaju se vsekakor mora izreči Izvršni svet, 
prav pa bi bilo, da bi amandma obravnavala in se do amandmaja tudi opre- 
delila delovna telesa Skupščine. Prav tako naj bi bili z amandmajem pravo- 
časno seznanjeni tudi delegati, da bi lahko oblikovali svoje mnenje do amand- 
maja. To nam seveda povzroča težave pri delu zbora in glede na to, da so me 
nekateri delegati spomnili na to, da bi s sejo pohiteli kolikor se da, moram 
povedati, da takšni amandmaji sejo tudi zavlačujejo. Pozivam torej, če so še 
kakšni amandmaji, da jih čim prej vložite. 

Nadaljujemo z razpravo. K besedi se je prijavil tovariš Ivan Kastrevc, 
delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občine Maribor so kot konferenca delegacij za zbore Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavali naloge SR Slovenije pri uresničevanju ciljev 
zunanje politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije in sprejeli 
naslednje ugotovitve in stališča. 

Zaključki, ki so bili sprejeti na VI. konferenci voditeljev držav in vlad 
neuvrščenih držav v Havani, pomenijo iztočnico za široko aktivnost vsega 
združenega dela, upravnih organov, vseh drugih organizacij ter institucij pri 
razdelavi in konkretizaciji nalog ter pobud, ki izvirajo iz omenjenih doku- 
mentov. Mnoge izmed nalog in pobud konference v Havani pomenijo konti- 
nuiteto dosedanje aktivnosti, izkušenj ter rezultatov, poglobitev dosedanjih 
prizadevanj ter hkrati usmeritev za še tesnejše medsebojno sodelovanje ne- 
uvrščenih držav v razvoju. 

Pomembna vloga ekonomskemu sodelovanju z deželami v razvoju je po- 
dana tudi v občinski resoluciji o politiki in nalogah izvajanja družbenega pla- 
na občine Maribor v letu 1980. Povečanje družbenega proizvoda, zlasti pa 
industrijske proizvodnje, je tudi zasnovano na 6,5 odstotnem realnem poveča- 
nju izvoza. Izvažali naj bi predvsem blago višje stopnje obdelave, pospeševa- 
li višje oblike menjave, skupna vlaganja, dolgoročne kooperacije, izvajanje 
investicijskih del v tujini in podobno. Predvsem pa bo potrebno pospešiti 
zunanjetrgovinsko menjavo z deželami v razvoju. Ne glede na nekatere po- 
zitivne premike na področju razvoja ekonomskih odnosov s tujino z dežela- 
mi v razvoju, pa moramo ugotoviti, da je bil delež izvoza v dežele v razvoju v 
prvem četrtletju leta 1980 v strukturi celotnega izvoza mariborskega gospo- 
darstva le v višini 17 odstotkov. Zlasti precejšnje je zaostajanje pri uvozu iz 
dežel v razvoju. Seveda se ob takšnih tendencah gibanja izvoza in uvoza po- 
stavlja vprašanje, kje iskati vzroke za relativno upadanje menjave z deželami 
v razvoju. 
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V občini lahko registriramo primer sovlaganja kapitala v mešana podjetja 
v deželah v razvoju. Mnogo večja pa je aktivnost pri izvajanju investicijskih 
del v deželah v razvoju, iker so nekatere organizacije združenega dela iz Ma- 
ribora dosegle doslej zelo pomembne rezultate na primer Hidromontaža, Me- 
talna in druge. 

Ugotavljamo, da je za uspešno uveljavljanje naših organizacij združenega 
dela v deželah v razvoju potrebno usposobiti ustrezne strokovne kadre. Pri 
tem velja opozoriti na ugotovitve združenega dela, da je še dokaj organizira- 
no izobraževanje za komercialno-operativne kadre, nikdar pa ne za tehnične 
strokovnjake, brez katerih si višjih oblik gospodarskega sodelovanja z dežela- 
mi v razvoju' ni mogoče predstavljati oziroma izvajati. 

Prav tako velja opozoriti, da je kompleks informiranja Ikljub nekaterim 
izboljšavam v zadnjem času več ali manj stihijski, neobdelan in razdrobljen. 
Informacije potekajo iz različnih virov počasi, so zastarele in deloma nedo- 
stopne ter se zbirajo v različnih institucijah po posameznih republikah. Ob 
tem pa združeno delo opozarja na nujne ukrepe ekonomske politike za pospe- 
ševanje sodelovanja z deželami v razvoju. Med vsemi temi predlogi, bi navedli 
predvsem naslednje. 

Na področju dolgoročnega kreditiranja je potrebno zagotoviti kreditiranje 
kompleiksnih objektov, vključno z gradbenimi deli in montažnimi storitvami 
ter vlaganja v mešana podjetja. Omogočiti je potrebno kompenzacijske posle, 
predvsem s tistimi deželami v razvoju, ki nimajo možnosti plačevanja uvo- 
ženih artiklov, imajo pa surovine, katere bi bilo mogoče kompenzirati. Uva- 
jati bi bilo potrebno zunanjetrgovinske instrumente, zakonske in druge nor- 
mative, ki bi predvsem pospeševali, ne pa administrativno zavirali sodelova- 
nje z deželami v razvoju. Potrebno bi bilo zmanjšati uvozne dajatve za uvoz 
surovin in repromateriala iz dežel v razvoju in izboljšati kreditne pogoje za 
izvoz investicijske opreme, podaljšati izplačilne roke, znižati obrestno mero 
in podobno. 

Za uspešnejši razvoj menjave z deželami v razvoju se morajo predvsem 
organizacije združenega dela, ki so programsko komplementarne, obvezno po- 
vezovati. To povezovanje pa naj ne bo samo usmerjeno na področje občine 
ali republike, ampak tudi na sodelovanje z drugimi asociacijami združenega 
dela, ki lahko zagotavljajo kompleksnost ponudbe. Predvsem sestavljene 
organizacije združenega dela, ki so v surovinskem pogledu odvisne od uvoza, 
bi morale dati ustrezne vzpodbude in podvzeti akcije za zagotovitev enotnega 
nastopa v deželah v razvoju, za trajnejše koriščenje in zagotovitev surovin ob 
ustreznih aranžmajih, ki bodo zagotovili tudi ustrezen izvoz blaga in opreme 
v dežele v razvoju. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo. K besedi se je javil tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik 
Izvršnega sveta. 

Dr. Anton Vratuša: Opravičujem se, tovariš predsednik, pričakoval 
sem, da bo več razpravljalcev, pa ste me presenetili, še preden sem se v celoti 
pripravil. 

Rad bi podprl to usmerjenost, ki se je pokazala tudi v teh razpravah pred- 
vsem na osnovi pozornosti, s katero je delegatska skupščina spremljala "današ- 
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nji ekspoze in s katero je v delovnih telesih obravnavala poročilo Izvršnega 
sveta. 

Zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi naša delegatska skupščina bolj pogosto 
opozarjala na te probleme in to ne samo republiška delegatska skupščina, 
ampak tudi skupščine občin in ne samo skupščine obmejnih občin, pač pa vse 
skupščine in samoupravna telesa, samoupravni organi delovnih organizacij 
in skupnosti, in njihove asociacije, Gospodarska zbornica, Socialistična zveza 
ter sindikati in to na zelo konkreten način, ker drugače v republiški Skup- 
ščini ni mogoče konkretneje razpravljati. Tu navadno konkretneje razprav- 
ljamo le takrat, ko nastanejo problemi. Smo pa precej nehvaležni do tistih, ki 
dobro delajo, ker dobrega dela ponavadi sploh ne omenjamo in ga ne postavlja- 
mo na dnevne rede. Zdi se mi, da bi v naši samoupravni družbi, kjer je člo- 
vek osnovni nosilec dejavnosti, morali več razpravljati o pozitivnih uspehih, 
ne zato, da bi se hvalili, ampak zato, da bi se na uspehih učili in da bi tisti, 
ki so dosegli uspehe, bili opogumljeni, da gredo še hitreje naprej, tisti ki za- 
ostajajo, pa bi lahko našli elemente, ki bi jih vzpodbudili, da bi tudi oni dose- 
gali dobre rezultate pri svojem delu. 

Iz tega stališča sem želel podpreti to, kar je bilo tu rečeno v korist med- 
sebojnega sodelovanja, da ne more biti dobro vsakršno medsebojno sodelova- 
nje, posebno če gre za materialno ali pa tudi izvengospodarsko dejavnost zdru- 
ženega dela. Sodelovanje more temeljiti samo na osnovi dohodkovnih odnosov. 
To ne more biti navadna trgovina, kjer vsakdo gleda samo na to, kako bo čim 
ceneje kupil in čim dražje prodal. To pomeni pridobivati dohodek mimo svojega 
dela. Samoupravna družba, ki v principu in v konkretnostih zanika izkoriščanje 
človeka po človeku. Stvari se lahko rešujejo in uresničujejo na demokratičen 
samoupravni način samo, če se o njih odprto razpravlja in to ne samo takrat, 
ko nastopi problem, temveč predvsem takrat, kadar stvari dobro potekajo. 

V razpravi je bila omenjena Hidromontaža iz Maribora. Želim povedati, 
da je to delovna organizacija, ki je znana v svetu in ki je skupaj z »Djuro 
Djakovičem« opravila ogromno delo, pri izgradnji prve jedrske elektrarne v 
Krškem. Ta prva jedrska elektrarna v Jugoslaviji je skupna naložba Elektro- 
gospodarstva Hrvaške in Slovenije. To šolo smo precej drago plačali, verjetno 
tudi zato, ker se nismo dovolj dobro pripravili in to od pogodbe naprej, ven- 
dar pa boste o tem dobili podrobno poročilo. Upam, da bo prihodnjo jesen 
elektrarna pričela obratovati in bi bilo v sedanjem trenutku prav neodgo- 
vorno, če se ne bi glede na velikansko investicijo, ki so jo bili pripravljeni 
prevzeti na svoje rame delovni ljudje Slovenije in Hrvatske, že sedaj organi- 
zirali, da celotnemu jugoslovanskemu združenemu delu pomagamo k razvoju 
energetskega programa na osnovi atomske energije. 

Tu ne gre samo zh znanost, tu gre za konkretno organizacijo in upravljanje. 
Pri tem nisem omenil še drugih organizacij in mislim, da bi storil krivico, 

če jih ne bi omenil. Tu je Industrijsko montažno podjetje v Ljubljani, ki se je 
posebno v zadnjem času, v okviru ogromnih naložb v Iraku resnično izkazalo. 
To moramo priznati in jim dati tudi podporo. 

Na drugi strani bi bilo potrebno, da v Skupščini konkretno opozorimo na 
posamezne stvari. Nekaterim našim gradbenim podjetjem so bile zaupane ve- 
like naloge v Crni gori, v okviru programa za odpravljanje posledic katastro- 
falnega potresa. Ugotoviti moramo, da se ta naša podjetja niso dovolj organi- 
zirala in med sebo-j povezala. Imela so vse možnosti, da pokažejo dohodkovno 
združenost prav pri izvajanju gradbenih del v Crni gori, vendar tega niso 
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storila. Vsakdo je odvisen od neke »svoje banket in če slučajno ta nima de- 
narja, pritiskajo potem na Črnogorce, tem pa ne dotekajo sredstva na osnovi 
zakona, ker jim po dinamiki še ne morejo dotekati, in tako nastane problem. 
Namesto, da bi se ti problemi rešili v okviru združenega dela, morajo posredo- 
vati celo najvišji politični forumi, kar pa je popolnoma nepotrebno. 

To je ena od slabosti. Druga pa je v tem, da nimajo pravega programa. 
Mislim, da bi te probleme morale obravnavati skupščine občin, kjer je sedež teh 
organizacij ali pa več občin skupaj. To je šola, brez katere ne gre. Seveda pa 
moramo gledati, da nas taka šola čim manj stane. 

Nekaj bi še rad rekel v zvezi z deželami v razvoju, predvsem v zvezi z 
neuvrščenimi deželami. Tega nisem posebej omenjal. Dejal sem sicer, da 
imamo sklad solidarnosti, v katerega prispeva tudi Jugoslavija del svojega 
družbenega proizvoda, čeprav zelo majhen, skoraj simboličen odstotek, kljub 
temu pa se naberejo precejšnja sredstva, s tem pa Jugoslavija uresničuje to, 
za kar si prizadeva na mednarodnih forumih, da je potrebno pod posebno 
ugodnimi pogoji pomagati tem deželam, da se sploh začnejo razvijati. To so 
dežele, ki stagnirajo, imajo pa nekatera zelo velika naravna bogastva. Naš sklad 
solidarnosti, skupaj z drugimi sredstvi, predvsem pa skupaj z jugoslovansko 
banko za ekonomske odnose s tujino, pa je tisti, ki naj pomore v tej smeri. 

O najmanj razvitih deželah pa govorim iz dveh razlogov. Prvič, gledano 
z mednarodnega aspekta, se razvite dežele skušajo vriniti med nas, da nas 
razdelijo. Pravijo namreč, da najmanj razvite dežele nimajo nobene pomoči 
od drugih nerazvitih, in da se torej one morajo zavzeti zanje in jim kot se temu 
reče zagotoviti osnovne človeške pogoje. 

Dežele v razvoju in tudi manj razvite, pa seveda zavračajo tako strategijo 
in pravijo, dajte nam možnost, da razvijamo lastne proizvodne sile, sledeč zna- 
nemu kitajskemu pregovoru, ki pravi: »Človeku ni pomagal tisti, ki mu je dal 
ribe, da se je nasitil, marveč tisti, ki ga je naučil ribe loviti.« 

To je mednarodni aspekt tega problema. Naš jugoslovanski aspekt pa je 
odnos do Kosova. Vi veste, da je to najmanj razvita pokrajina in da namenjamo 
Kosovu sorazmerno velika sredstva. Mi odvajamo 1,97 '%> družbenega proizvoda 
za manj razvita področja države in to gre prek zveznega sklada za pospeševanje 
razvoja. Sedaj se zavzemamo za to, da se ta zvezni sklad preobrazi na samo- 
upravni osnovi, da bi deloval v skladu z zakonom o združenem delu. Zavzemamo 
se, da teh 1,97 '%> sredstev ne bi odvzemali združenem delu, ampak naj bodo 
tam, kjer se ta dohodek ustvari na razpolago za združevanje dela in sredstev 
z delovnimi organizacijami na Kosovo, ali v drugih manj razvitih predelih, ki so 
zainteresirani za nek projekt, ki je v skladu z družbenim planom razvoja tega 
področja. To je eden od osnovnih problemov v razpravah, ki potekajo v federa- 
ciji v zvezi s hitrejšim razvojem manj razvitih republik in to je eden od izpitov 
za pripravo hašega srednjeročnega plana za naslednje obdobje. 

Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno v razpravi v zvezi z naravnanostjo 
našega sodelovanja z drugimi državami. Zdi pa se mi, da smo še vedno zelo malo 
rekli o konkretnem obmejnem gospodarskem sodelovanju. Dosegli smo nekaj 
rezultatov, ampak če jih sedaj primerjamo z možnostmi, ki jih imamo, predvsem 
zavoljo tega, ker je na drugi strani na največjem delu naše meje naša narod- 
nostna skupnost, je tu ogromna razlika. In po mojem mnenju je osnovna naloga 
nas vseh, od tozdov do najvišjih republiških organov, da konkretno pristopimo 
k temu problemu. Ce bomo konkretno pristopili k problemu, bomo v dveh ali 
treh letih, predvsem pa do konca srednjeročnega plana, ki ga pripravljamo, 
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lahko dosegli bolj otipljive rezultate. To je v interesu celotnega našega gospo 
darstva in njegovega povezovanja s svetom, posebno pa v interesu krepitve 
materialne osnove naših narodnih skupnosti na drugi strani meje. Hvala lepa. 

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

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo m prehajamo na 
glasovanje. Na klop ste prejeli predlog sklepa v zvezi s to t.očko in upam, da ste 
ga uspeli prebrati, kajti ni tako obširen. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
c notranjih zadevah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. 
Sprašujem poročevalca odbora in komisij, če želijo poročilo ustno dopolniti? 
(Ne želijo.) ,v 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarisica Milica Dabanovic, delegatka 
Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, 4. okoliš, Slovenske Konjice. 

Milica Dabanovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati zborov občinske Skupščine Slovenske Konjice so na seji dne, 
7. julija in skupina delegatov za Zbor združenega dela republiške Skupščine 
na seji dne 8. julija, obravnavali osnutek zakona o notranjih zadevah. Delegati 
so oblikovali predlog, da se v 130. členu osnutka zakona črta določilo o dodatnem 
2()'! o nagrajevanju delavcev v občinskih upravnih organih za notranje zadeve, 
saj se dela in naloge delavcev v teh organih, upoštevajoč zahtevano izobrazbo, 
odgovornost in delovne pogoje, bistveno ne razlikujejo po zahtevnosti od del in 
nalog v drugih občinskih upravnih organih. Delegati so menili, da naj veljajo 
enaki kriteriji nagrajevanja za vse delavce upravnih organov družbenopolitičnih 
skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc 
Bizjak, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica. 

Franc Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 7. in 5. oko- 
liša, so na seji dne 7. 7. 1980 obravnavali gradivo za 39. sejo Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije in pri zakonu o notranjih zadevah oblikovali 
naslednje pripombe: 

Predlagamo, da se črta besedilo 7. alinee 129. člena, ki se glasi: »za kontrolo 
potniškega prometa čez državno mejo na mejnih prehodih za obmejni promet«. 
V obrazložitvi je navedeno, da predloga iz javne razprave, naj republiški pro- 
račun financira kontrolo potniškega prometa čez državno mejo prek maloob- 
mejnih prehodov, ni bilo mogoče sprejeti, ker so maloobmejni prehodi bili odprti 
zaradi interesa krajanov na obeh straneh meje in jih tudi ti izključno upo- 
rabi j a jo. 
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Znano je, da so odnosi med SFRJ in Italijo izredno razvejani in da slovi 
meja med državama kot ena najbolj odprtih. Pri analizi vzrokov za tako 
stanje ne moremo mimo vpliva in pobud, ki so se oblikovale ob vsakodnevnih 
stikih med prebivalstvom na obeh straneh meje. Tudi osimski sporazumi niso 
nastajali čez noč, ampak so rezultat dolgoletnega sodelovanja lokalnih dejavni- 
kov. To sodelovanje je v mnogočem prehitevalo stopnjo meddržavnih stikov. 
Ti, ki niso samo v interesu obmejnega prebivalstva, temveč predstavljajo veliko 
več, predstavljajo aktivno vključevanje naših občanov v podružbljanje zunanje 
politike, v uresničevanje ciljev, ki si jih je zastavila družba kot celota. 

Vsekakoi moram omeniti tudi izredni pomen -obmejnega sodelovanja pri 
utrjevanju položaja Slovencev v Italiji. Zato je naša aktivnost še posebej usmer- 
jena v poglabljanje gospodarskih, kulturnih, športnih in drugih stikov z našimi 
zamejskimi rojaki. Taka aktivnost pa zahteva poleg organizacijskih tudi mate- 
rialne obremenitve. Zato menim, da prepustitev urejanja materialne osnove 
maloobmejnega prometa občinam, ni sprejemljiva. 

V nadaljevanju želim opozoriti na nejasnost drugega odstavka 40. člena 
osnutka, iz katerega ni razvidno, ali je imenovanje komandirja postaje milice 
in njegovega namestnika omejeno na 8 let ali take omejitve ni. 

V zvezi z določbo 47. člena, po kateri se le neuniformirana pooblaščena 
uradna oseba mora legitimirati in 7. točko IV. poglavja obrazložitve osnutka 
zakona predlagamo, da predlagatelj ponovno prouči možnost osebne identifika- 
cije uniformirane pooblaščene uradne osebe s strani občanov. V praksi je mogoče, 
da intervenira uniformirana pooblaščena uradna oseba tudi tedaj, ko ni formalno 
v službi. Sicer delegati soglašamo z obrazložitvijo, da so v praksi zahteve obča- 
nov po legitimiranju miličnikov zelo redke. Hvala lepa. 

Piedsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Alojz 
Roskar, delegat Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, 16 okoliš 
Maribor. 

Alojz Roškar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati' 
Skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o notranjih zadevah in spre- 
jela načelno pripombo, da osnutek zakona obravnava preveč zadev s področja 
delovnih razmerij delavcev, samoupravljanja, disciplinske odgovornosti, izobra- 
ževanja, usposabljanja in podobno. Postavlja se vprašanje, ali resnično vsa ta 
določila sodijo v zakon. Po drugi strani pa skupina ocenjuje, da zakon premalo 
opredeljuje prizadevanja za podružbljanje tega področja, kar je seveda mogoče 
urediti v drugih predpisih, pa vendar bi tudi v tem zakonu kazalo konkretneje 
opredeliti obveznost organov za notranje zadeve, pri podružbljanju varnosti. 

posameznim členom pa smo oblikovali naslednje pripombe oziroma 
predloge. 

Tretji odstavek 43. člena osnutka zakona o notranjih zadevah, naj se spre- 
meni tako, da je vodja požarne inšpekcije, ki ni v organizacijskem sestavu občin- 
skega upravnega organa za notranje zadeve, neposredno odgovoren za požarno 
varnost predsedniku občinskega izvršnega sveta in ustrezni republiški inšpek- 
ciji. Funkcionar občinskega upravnega organa za notranje zadeve namreč ne 
more odgovarjati za požarno varstvo, če v njegovem delokrogu ni ustreznih 
izvrševalcev. 

Predlagamo, da se 43. členu doda četrti odstavek, ki bo pooblaščal občinske 
skupščine, da z odlokom prenesejo določena upravna opravila na delovne orga- 
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nizacije. Ta opravilo so: podaljševanje veljavnosti registracije motornih vozil 
pri organizacijah združenega dela, ki opravljajo tehnične preglede motornih in 
priklopnih vozil, pooblastilo turističnim agencijam, da v svojem imenu za občane 
vlagajo vloge in izdajajo ter podaljšujejo veljavnost potnih listin. 

V drugem odstavku 26. člena je določeno, da načelnik uprave za notranje 
zadeve poroča o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah na območju 
delovanja uprave, letno in občasno pokrajinskemu komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Menimo, da bi se te informacije oziroma 
poročila morala prenašati na komiteje za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito posamezne občine, torej na tiste, ki so neposredno odgovorni. 

Delegati menimo, da v sedanji situaciji stabilizacijskih prizadevanj ni spre- 
jemljivo višje vrednotenje posameznih del in nalog v občinskih upravnih orga- 
nih za notranje zadeve kot to predvideva 130. člen osnutka zakona. Tudi na tem 
področju bi morali spoštovati osnovno zahtevo zakona o združenem delu o nagra- 
jevanju po delu in na teh osnovah ustrezno stimulirati delavce, ki delajo na 
odgovornejših delih in nalogah. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jernej 
Jerman, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Jernej Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Sekretariat za notranje zadeve občine Kranj je posredoval naši skupini delega- 
tov naslednja stališča in pripombe. 

V drugem poglavju, delo in organizacija organov za notranje zadeve, v 
2. točki, uprava za notranje zadeve, bi bilo potrebno v okviru tega naslova 
podrobneje opredeliti, da gre za področno upravo za notranje zadeve. S tem 
bi bilo jasno opredeljeno, da gre za krajevno določeno območje, zmanjšala pa bi 
se tudi možnost zamenjav s strani strank, do katerih prihaja predvsem v tistih 
krajih, kjer se nahajajo sedeži področnih uprav za notranje zadeve in postaje 
milice s splošnim delovnim, področjem. 

V 42. členu osnutka zakona je potrebno dodati besedo — lahko. Citiram: 
»Občinska skupščina lahko daje postaji milice smernice«. Obrazložitev je podana 
v tretjem poglavju, tretji odstavek. 

57. člen zakona, v prvem odstavku govori o tem, da se lahko odvzame status 
pooblaščeni osebi, če delavec iz kakršnihkoli razlogov ni več primeren za opiav- 
ljanje nalog pooblaščene uradne osebe. Menimo, da je potrebno te razloge jasneje 
opredeliti in razmejiti med tistimi, ki pomenijo hujšo ali lažjo kršitev delovnih 
dolžnosti — (glej pripombo k 61. tezi predloga za izdajo zakona o notranjih za- 
devah, ki jo je podala Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije). 

91. člen zakona govori o premeščanju in razporejanju uradnih oseb iz enega 
organa za notranje zadeve v drugega. Menimo, da bi v tej določbi morala obsto- 
jati tudi možnost ugovora ali soglasja delavca, katerega se razporeja ali pre- 
mešča. S tem bi se uveljavila tudi skladnost 91. in 94. člena, glede pravice 
ugovora. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Feliks Sprogar, dele- 
gat Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska 
Bistrica. Prosim! 
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Feliks Šprogar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, s področja gospodarstva, sta na 34. skupni seji dne 
2. 7. 1980 obravnavali in sprejeli v prilogi navedena stališča in pripombe, ki jih 
je posredoval oddelek za notranje zadeve Skupščine občine Slovenska Bistrica 
k osnutku zakona o notranjih zadevah. 

Skupini tudi predlagata, da se ponovno prouči umestnost 130. člena osnutka 
zakona. Delegati smo obravnavali tudi osnutek zakona o notranjih zadevah, 
(ESA 389) in imamo naslednje pripombe. 

Čeprav se sedanji osnutek zakona o notranjih zadevah razlikuje od prejšnje- 
ga osnutka, predlagamo nekatere spremembe oziroma drugačno pravno formu- 
lacijo. 

K 3. členu: Menimo, da bi moral biti v občini enoten organ za notranje 
zadeve, ne pa istega deliti na organa, ki ga ustanovi občinska skupščina in na 
operativni organ, ki ga ustanovi občinska skupščina v soglasju z republiškim 
sekretarjem — 39. člen. V vseh drugih republikah je v občini ustanovljen enoten 
organ za notranje zadeve. 

K 43. členu: S tem členom se določajo pristojnosti občinskega upravnega 
organa za notranje zadeve. Med te pristojnosti spadajo tudi zadeve požarnega 
varstva. Menimo, da je tretji odstavek tega člena v nasprotju s prvim odstavkom. 
Nesprjeemljivo je določilo, da občinski upravni organ neposredno izvršuje 
zakone in predpise s področja požarnega varstva in odgovarja za to področje, na 
drugi strani pa tretji odstavek tega člena določa, da je lahko požarni inšpektor 
v sestavi drugega občinskega upravnega organa. Požarni inšpektor pa bi bil 
dolžan poročati načelniku upravnega organa za notranje zadeve dvakrat letno. 
Zaradi navedenega predlagamo, da je požarna inšpekcija v sestavi občinskega 
upravnega organa za notranje zadeve, kateri po prvem odstavku odgovarja za 
področje požarnega varstva. 

K 87. členu: Predlagamo, da se v drugi vrsti prvega odstavka črta beseda: 
»praviloma«. 

Menimo, da je delavec, ki nima potrebne prakse in strokovnega izpita za delo 
v organih za notranje zadeve, lahko sprejet le kot pripravnik. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev ni 
več. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 

Besedo ima tovariš Drago Dolinar, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Drago Dolinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov, ki delegirata delegate za Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije sta na skupnem sestanku dne 7. 7. 1980 ob obravnavi 
gradiva za 39. sejo Zbora združenega dela in 38. sejo Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije, oblikovali naslednje pripombe k osnutku zakona o notranjih 
zadevah. 

Delegati menijo, da bi bilo potrebno podrobno opredeliti delo organov 
uprave javne varnosti, tudi v takšnih družbenopolitičnih skupnostih, kot sta 
sedaj mesti Ljubljana in Maribor. Glede na to, da je sedaj uprava javne varnosti 
za vso Ljubljano, bi kazalo znotraj zakona poiskati varianto o delovanju uprave 
tudi v mirnodobnem času, zato naj bi se ta del nalog prenesel tudi na občine. 
Hvala! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vladimir 
Šulin, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 10. okoliš, Tolmin. 

Vladimir Sulin : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na svoji seji dne 23. 6. 1980 obravnavala osnutek zakona 
o notranjih Zadevah in predlaga Skupščini v obravnavo naslednje pripombe. 

V 129. členu naj se doda v drugi alinei besedilo, ki izvzema vse družbenopo- 
litične skupnosti v SR Sloveniji, ki so manj razvite, še posebej pa manj razvite 
obmejne občine v skladu z zakonom o skladnejšem regionalnem razvoju SR 
Slovenije. 

V 129. členu naj se črta zadnja alinea. To vprašanje je splošnega pomena 
za celotno SR Slovenijo in SFR Jugoslavijo, še posebej pa za občino na obmej- 
nem področju. Hvala lepa! 

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

1. Osnutek zakona o notranjih zadevah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 

predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva pripombe 
in predloge, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine ter predloge dane 
v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Nihče.) Ce ne, 
prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 

' vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 11. 6. 1980 ste kot informativno gradivo, prejeli predlog 
za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981. 

Dne 1. 7. 1980 ste prejeli amandma skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje 39. okoliša Ljubljana-Vič-Rudnik k 4. členu predloga zakona. Danes ste 
prejeli na klop dodatno poročilo Odbora za finance in amandma skupine delega- 
tov 26. okoliša iz občine Sežana. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 

Besedo ima tovarišica Milica Ćzbič, podpredsednica Izvršnega sveta in repu- 
bliška sekretarka za finance. 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti ter na podlagi pripomb, predlogov in mnenj izrečenih 
v dosedanjih razpravah, je za razpravo v Skupščini pripravljen predlog zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Predlog zakona povzema izhodišča medrepubliškega dogovora o temeljih 
davčnega sistema, ki je v fazi zaključnih obravnav in opredeljuje naslednje 
temeljne elemente davčnega sistema: davčni zavezanec, davčna osnova, vrste 
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davčnih stopenj, davčne olajšave, pripadnost davka ter način obračunavanja in 
izplačevanja davka. 

Izvedbeni davčni zakoni za posamezna leta ali za celotno srednjeročno 
obdobje bodo natančneje določali višino nekaterih odbitnih postavk in olajšav. 
Kot davčni zavezanci so opredeljene temeljne organizacije združenega dela, 
delovne organizacije v katerih niso organizirane temeljne organizacije združe- 
nega dela, kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne organizacije, temeljne 
organizacije kooperantov in druge oblike združevanja kmetov ter pogodbene 
organizacije združenega dela. Poleg tega so še davčni zavezanci delovne skup- 
nosti, ki opravljajo dela za delovne ali druge organizacije združenega dela, za 
kmetijske in druge zadruge, za poslovne skupnosti, za bančne organizacije in za 
zavarovalne skupnosti. Takšna opredelitev davčnih zavezancev je širša od dose- 
danje, saj vključuje tudi vse temeljne organizacije združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti ter nekatere delovne skupnosti. 

Predlagana rešitev za izračun davčne osnove izhaja iz doseženega dohodka 
davčnega zavezanca. Upoštevajoč pripombe iz javne razprave, sta v predlogu 
zakona upoštevani še dve novi odbitni postavki, in sicer prispevek za biološka, 
vlaganja v gozdove in dodatek za nočno delo oziroma delo na dan tedenskega 
počitka in delo ob praznikih. 

Na podlagi stališč, ki so se oblikovala v okviru razprav o opredeljevanju 
stimulacij za manj razvita območja v prihodnjem srednjeročnem obdobju, se s 
tem predlogom predlaga diferenciran pristop k olajšavam za posamezne vrste 
investicij. Talko predlagamo, da naj se predvidijo ugodnejše olajšave za vlaganja 
v manj razvita območja v SR Sloveniji po načelu združevanja dela in sredstev 
ter za druga vlaganja na manj razvitih obmejnih območjih v SR Sloveniji. Enak 
obseg olajšav predlagamo tudi za naložbe v gospodarsko najmanj razvita območ- 
ja v SFR Jugoslaviji — to je za avtonomno pokrajino Kosovo. 

Odbor za finance Zbora občin je ob razpravi o predlogu obravnavanega 
zakona opozoril predlagatelja, da se kriteriji za ugotavljanje razvitosti obliku- 
jejo za srednjeročno razdobje. Ob prehodu iz enega v drugo srednjeročno obdobje 
pa bi se lahko zgodilo, da pravico do teh olajšav izgubi tako davčni zavezanec- 
vlagatelj po 8. členu tega zakona, kot davčni zavezanec, ki ima sedež na manj 
razvitem območju po 11. členu tega zakona. Izvršni svet je po proučitvi tega 
opozorila oblikoval lasten amandma k 9. poglavju predlaganega zakona, po kate- 
rem se navedene določbe o zmanjšanju davčne osnove in o znižanju obračuna- 
nega davka v letih 1981, 1982 in 1983 uporabljajo tudi za naložbe oziroma za 
obveznosti davčnih zavezancev na območjih, ki so veljala za manj razvita območ- 
ja v Sloveniji v srednjeročnem planskem razdobju od leta 1976 do leta 1980. 

Poleg te pripombe je Odbor za finance Zbora občin oblikoval še amandmaje 
k 4., 6. ter 8. členu predloga zakona. Izvršni svet se s temi amandmaji strinja 
in priporoča delegatom, da jih sprejmejo skupaj z osnovnim besedilom tega 
zakona. Prav tako se Izvršni svet strinja z amandmajem k 4. členu tega zakona, 
ki ga je predlagala delegacija Zbora združenega dela, gospodarsko področje, 
39. okoliš, Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Poleg teh amandmajev, pa smo danes prejeli še amandma skupine delegatov 
s področja gospodarstva, 26. okoliš, Sežana, ki terja, da se med odbitne postavke 
pri ugotavljanju davčne osnove upošteva tudi znesek, ki ga iz dohodka združu- 
jejo davčni zavezanci za vlaganja v kraški vodovod. Amandma ne moremo spre- 
jeti, saj sistemski davčni zakon ne vsebuje posameznih primerov, ki zadevajo 



39. seja 95 

posamezne davčne zavezance, temveč ureja davčna razmerja tako, da so ure- 
ditve v načelu uporabne za vse davčne zavezance na področju SR Slovenije. 

Poleg tega je potrebno ob tej priložnosti opozoriti, da smo sredi razprav 
o zveznem sistemskem zakonu, ki bo urejal razmerja in odnose v razširjeni 
reprodukciji na načelih združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo. V tem 
trenutku še ni povsem jasno, ali bo mogoče tudi v prihodnje za financiranje 
izgradnje komunalne infrastrukture združevati sredstva iz tekočega dohodka. 
Morebitne davčne stimulacije za združevanje sredstev za tak namen, bo torej 
potrebno obravnavati ob letnih izvedbenih davčnih zakonih, če bo uporaba 
dohodka kot davčne osnove za take namene sploh možna. Hvala. 

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

Pričenjam razpravo. K besedi se je prijavila tovarišica Zofija Avguštin, 
delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 26. okoliš, Sežana. 

Obrazložitev predloženega amandmaja skupine delegatov iz 26. okoliša, 
Sežana, ste prejeli in upam, da ste ga prebrali. Vprašujem tovarišico Zofijo 
Avguštin, če želi dati obrazložitev? (Ne želi.) 

Hvala lepa. Drugih prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli še kdo besedo? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Na glasovanje dajem amandmaje Odbora za finance k 4., 6. in 
8. členu, ki so razvidni iz dodatnega poročila odbora, katerega ste danes prejeli 
na klop. Predlagatelj in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinjata. 

Vprašujem zbor, če se strinja, da glasujemo o vseh treh amandmajih skupaj? 
(Da.) Morda kdo nasprotuje temu predlogu? (Nihče.) 

Dajem torej na glasovanje amandmaje Odbora za finance k 4., 6. in 8. členu. 
Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za finance k 4., 6. in 8. členu sprejeti 
z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma skupine delegatov za gospodarsko področje 
39. okoliš, Ljubljana-Vič-Rudnik k 4. členu predloga zakona, /ki ste ga prejeli z 
dopisom z dne 1. 7. 1980. Izvršni svet, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija se z amandmajem strinjajo. Kdor je za amandma skupine delegatov 
39. okoliša, k 4. členu, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma skupine delegatov 39. okoliša Ljubljana-Vič- 
Rudnik, k 4. členu sprejet z večino glasov. 

Danes smo prejeli tudi amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki predlaga, da se v IX. poglavju doda nov 23. člen, ostali členi pa se preštevil- 
čijo. Prosim predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, da se izreče o predlo- 
ženem amandmaju. (Se strinja.) Vprašujem tudi poročevalca Odbora za finance, 
če se strinja z amandmajem? (Se strinja.) 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta, da se v IX. poglavju doda 
nov 23. člen, ostali členi pa se preštevilčijo. Kdor je za amandma, naj prosim 
glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta, da se v IX. poglavju doda 
nov 23. člen soglasno sprejet. 
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Pred seboj imamo še amandma skupine delegatov 26. okoliša iz Sežane, ki 
ste ga prejeli na klop. V obrazložitvi tovarišice podpredsednice Izvršnega sveta 
smo slišali, da Izvršni svet ne podpira amandmaja. Vprašujem delegate iz 
Sežane, ali glede na obrazložitev vztrajajo pri vloženem amandmaju? (Ne 
vztrajajo.) 

Ugotavljam, da delegati 26. okoliša iz Sežane vloženi amandma umikajo. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih 

organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva dele- 
gata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na nadaljevanje 
obravnave predloga za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte. 

Predlog za izdajo zakona je zbor obravnaval na prejšnji seji. Zbor je zaklju- 
čil obravnavo, sklepanje o predlogu za izdajo zakona pa je odložil, ker Druž- 
benopolitični zbor, ki daje stališča na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, teh ni predložil na prejšnji seji. 

Na današnji seji bomo sklepali o predloženem zakonu. Obveščam vas, da 
ste za današnjo sejo prejeli na klop predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, 
ki jih je Družbenopolitični zbor tudi sprejel, o čemer smo bili med sejo ob- 
veščeni. 

Prav tako ste prejeli danes na klop predlog sklepa, ki je pripravljen na 
podlagi dosedanjih razprav in predloga stališč Družbenopolitičnega zbora. Ta 
predlog se vsebinsko ne razlikuje od pripravljenega predloga sklepa na prejšnji 
seji zbora. Dopolnjen je le v 3. in 4. točki, in sicer glede nalog, ki jih ima Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije v zvezi s predloženim zakonom. Z dopisom z dne 
1. 7. 1980 ste prejeli tudi predlog sklepov in stališč Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k temu zakonu. 

Predlagam torej, da na današnji seji razpravljamo o predlogu stališč Druž- 
benopolitičnega zbora in o predlogu sklepa, ker smo razpravo na prejšnji seji 
Zbora združenega dela že zaključili. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa. Kdor je za tako oblikovalni predlog 
sklepa, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotoviti je potrebno, da je zbor sprejel predlog za izdajo zakona o izdva- 

janju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidro- 
akumulacijske objekte, v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer 
bom predsednico zbora pismeno obvestil. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog dogovora 
o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanju upravnih organov za 
družbene prihodke. 

Predlog dogovora je bil predviden za obravnavo na 37. seji zbora, dne 
28. maja letos. Ker so bila takrat nekatera vprašanja s tega področja še neraz- 
čiščena, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal, da se obravnava dogo- 
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vora odloži. Medtem smo prejeli opredelitev Izvršnega sveta do teh odprtih 
vprašanj. Danes smo prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki obrav- 
nava ta akt na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Prejeli 
smo,tudi dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije, v katerem predlaga, da 
zbor sklepanje o predlogu odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora 
o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za 
družbene prihodke odloži ter hkrati naloži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, da uveljavi pri ostalih podpisnikih tega dogovora pripombo k 8. členu. 
Vprašujem poročevalce komisije in odborov, če želijo poročilo še ustno dopol- 
niti? (Ne želijo.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Andrej Rebolj, delegat Zbora zdru- 
ženega dela, področje obrti in podobnih dejavnosti 2. okoliš, Ljubljana-Center. 
Prosim! 

Andrej Rebolj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacije vseh petih okolišev v Sloveniji, ki s samostojnim osebnim delom 
s sredstvi v lasti občanov opravljajo obrtno-gostinsko dejavnost, smo ob obrav- 
navi predloga dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delo- 
vanja upravnih organov za družbene prihodke ugotovili, da je potrebno spre- 
meniti zadnjo vrsto drugega odstavka 8. člena dogovora tako, da se dovoli 
preiskati osebe in stanovanjske prostore zavezanca le na podlagi pismene 
odredbe pristojnega sodnika. 

Delegati menimo, da je preiskava osebe in stanovanja izreden ukrep, ki 
posega v človekove, z ustavo zajamčene svoboščine. Zaradi tega se tak ukrep 
ne more izvršiti po pooblaščenem delavcu upravnega organa, ker že sedanja za- 
konodaja predpisuje, kdo to lahko odreja in v katerih primerih. V kolikor bi se 
krog upravičencev za izvajanje tega izrednega ukrepa širil, bi to bila resna 
zavora za nadaljnjo demokratizacijo našega družbenega sistema. 

Prav tako delegati menimo, da takšen ukrep v poseg osebnih svoboščin 
iz moralnega razloga ne bi vzpodbudno vplival na razvoj osebnega dela v okviru 
drobnega gospodarstva po sprejetem družbenem dogovoru o pospeševanju drob- 
nega gospodarstva. Ta dogovor smo namreč v Skupščini sprejemali nedavno 
in bi lahko imel v določenem smislu precej negativne posledice, v kolikor bi se 
ta zakon v tako predlagani varianti sprejel. 

V imenu delegacije predlagam Zboru združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije, da se upošteva naša pripomba tudi pri izdelavi vseh predpisov, ki bodo 
urejali ta področja. 

Tovariš predsednik je pravkar uvodoma omenil, kakšna stališča so zavzeli 
odbori našega zbora in kakšno je mnenje Izvršnega sveta, zato ponovno poudar- 
jam, da soglašamo z mnenjem Zakonodajno-pravne komisije, da se odloži skle- 
panje o predlogu odloka o soglasju in da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
uveljavi pri ostalih podpisnikih tega dogovora spremembo predlaganega člena. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da na podlagi stališč Družbenopolitičnega zbora in predloga Zakonodajno- 
pravne komisije ter razprave delegata, sprejme naslednji sklep: 

7 
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1. Sklepanje o predlogu odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih orga- 
nov za družbene prihodke, se odloži. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri ostalih podpisnikih dogovora 
o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za 
družbene prihodke uveljavi pripombo k 8. členu, ki je navedena v stališčih 
Družbenopolitičnega zbora, dodatnem poročilu Zakonodajno-pravne komisije in 
na katero je opozoril tudi delegat v razpravi na seji zbora. 

Želi kdo razpravljati o tako oblikovanem sklepu? (Ne.) Če ne, prosim, da, 
o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Obveščam vas, da je zbor sprejel sklep v skladu s stališči Družbenopolitič- 

nega zbora, o čemer bom predsednico zbora pismeno obvestil. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog o razde- 
litvi presežka prihodkov po zaključnem računu Loterijskega zavoda Slovenije 
za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu SR 
Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Loterijski zavod Slovenije. 

K predlogu o razdelitvi presežka prihodkov po zaključnem računu Loterij- 
skega zavoda Slovenije za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Lote- 
rijskem zavodu Slovenije in k predlogu o razdelitvi dela prihodkov Loterijskega 
zavoda Slovenije za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu 
Slovenije za leto 1980, ste z dopisom z dne 1. 7. 1980 prejeli mnenje koordinacij- 
skega odbora za družbene organizacije in društva pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog 
odloka o razdelitvi presežka prihodkov po zaključnem računu Loterijskega za- 
voda Slovenije za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem 
zavodu Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (126 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razdelitvi presežka prihodkov po za- 
ključnem računu Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1979 za namene iz 4. točke 
7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog o razde- 
litvi dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1980 za namene iz 
4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Loterijski zavod Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pred prehodom na razpravo vas želim obvestiti, da so v predlogu odloka 
redakcijske napake in sicer v naslovu in v 2. točki, kar bo popravila Zakono- 
daj no-pravna komisija v končni redakciji besedila odloka. 



39. seja 99 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujeta razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razdelitvi dela 
prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1980 za namene iz 4. točke 
7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razdelitvi dela prihodkov Loterijskega 
zavoda Slovenije za leto 1980 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterij- 
skem zavodu Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvajanje evropske akcije v zvezi z izde- 
lavo projekta o uporabi elektronske opreme na magistralnih cestah, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložila Skupščina SFRJ. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno 
dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona 
o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvajanje evropske akcije v zvezi z 
izdelavo projekta o uporabi elektronske opreme na magistralnih cestah. 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 o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
skupne izjave o soglasju za izvajanje evropske akcije v zvezi z izdelavo projekta 
o uporabi elektronske opreme na magistralnih cestah, soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
a ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU-1819), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predlog odloka o soglasju k predlogu zakona z obrazložitvijo Odbora za 
finance ste prejeli danes na klop. Vprašujem predstavnika delegacije, če želi 
besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poro- 
čevalca odbora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o 
ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU-1819). Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU-1819) sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 

7» 
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s tujino, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K osnutku odloka kot tudi k 13. in 14. točki dnevnega reda ste prejeli 
predloge sklepov, ki so kot delovni pripomoček pripravljeni na podlagi vseh 
dosedanjih razprav o teh aktih. 

Poročevalca odbora in predstavnika delegacije prosim, da spremljata raz- 
pravo o teh aktih in če bo potrebno, predlagata po končani razpravi spremembe 
ali dopolnitve predloženih sklepov. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasova- 
nje predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) 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 spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predlog sklepa in poročilo odbora ste prejeli danes na klop. Zeli predstavnik 
delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš France Kočar, delegat Zbora zdru- 
ženega dela, področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center. Prosim! 

France Kočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker so naše pripombe že zajete v predloženem predlogu sklepa, bi opozoril le na 
tisto, kar ni zajeto v sklepu. Predlagamo, da se rebalans proračuna izvrši v okviru 
že sprejetih postavk, to se pravi, da se najdejo notranje rezerve. Smo odločno 
proti nadaljnjem povečevanju stopenj prometnega davka, kar vodi avtomatično 
k povečevanju cen in s tem zviševanju življenjskih stroškov in zniževanju živ- 
ljenjske ravni. Menimo, da so se realni osebni dohodki v letošnjem letu že dovolj 
znižali. Hvala lepa. 

' 
Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc 

Cvetko, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, Mari- 
bor. Prosim! 

Franc Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor je obravnavala 
osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za leto 1980 in prav tako predlog stališč in pripomb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku tega zakona in sprejela 
naslednja stališča. 

Delegati sicer podpiramo stališče slovenske delegacije v Zboru republik in 
pokrajin glede na obravnavani osnutek zakona, pri tem pa pogrešamo vsaj 
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poizkus prizadevanj Zveznega izvršnega sveta, da bi ponovno kritično analiziral 
prvoten, s proračunom za leto 1980, odobren obseg odhodkov federacije. 

Ob tako neugodnih gospodarskih gibanjih, ki smo jim priča v tem obdobju, 
bi bilo umestno, da se ponovno ocenijo postavke sprejetega proračuna za leto 
1980. Delegati ugotavljamo, da iz predloženega gradiva niti z besedo ni ome- 
njeno, ali in v kolikšni meri so se uporabniki sredstev zveznega proračuna 
stabilizacijsko obnašali. Hkrati menimo, da utemeljitev federacije, da je deval- 
vacija vzrok takemu povečanju, ni sprejemljiva. 

Nikakor se ne moremo strinjati s tem, da Zvezni izvršni svet postavke, ki so 
bile znižane ob usklajevanju, pri sprejemanju proračuna za leto 1980, zdaj 
ponovno zvišuje. Ob tem se sprašujemo, čemu je služilo tako dolgotrajno 
usklajevanje. 

Skupina izraža tudi začudenje, da imamo pred seboj tak predlog, kljub 
stališčem Predsedstva SFR Jugoslavije in CK Zveze komunistov Jugoslavije, da 
moramo k stabilizaciji prispevati vsi in da v naporih za stabilizacijo ne sme 
nobena postavka ostati nedotakljiva. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prijavljenih razpravljalcev ni 
več. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Ivo Klobčar, 
delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje. 

Ivo Klobčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija je že na seji Zbora združenega dela dne 27. 11. 1979 ob obravnavi 
osnutka zakona o zveznem proračunu za leto 1980 nasprotovala pretiranim 
zahtevam zveznega proračuna. Toliko bolj pa sedaj, v polnem teku stabilizacije, 
ne moremo mimo slabosti in neodgovornega obnašanja, ki izhaja iz predloga 
rebalansa proračuna. 

Osnutek predloženega zakona o rebalansu zveznega proračuna kaže na to, 
da hoče še vedno prevladovati stara proračunska miselnost, ki se ne ozira na 
dejansko gospodarsko situacijo in stabilizacijska prizadevanja. V obrazložitvi 
k osnutku zakona so sicer podani problemi proračuna, ki izvirajo iz devalvacije 
in izpada prihodkov, toda v predlogu se neosnovano predstavlja kot samoumevno 
dejstvo, da morajo biti z rebalansom izdatki povečani, prihodki pa nadomeščeni. 
Ni se težko zavedati objektivnih težav, ki so navedene v predlogu rebalansa, 
toda s takšnimi in podobnimi težavami se srečujemo v celotnem združenem delu 
in družbenem življenju nasploh. Vsi moramo nositi posledice devalvacije in iz- 
pada različnih planiranih prihodkov, kar pomeni, da moramo v skladu z mož- 
nostmi prilagajati tudi izdatke, jih celo črtati ali pa jih prenašati v naslednja 
obdobja. To je logika stabilizacije, ki bi morala biti jasna tudi predlagateljem 
rebalansa proračuna. 

Tako kot je jugoslovanski nivo, prek svojih organov vzgled za sprejema- 
nje ukrepov, bi moral biti tudi prek zveznega proračuna vzgled za pravilno 
stabilizacijsko obnašanje, kar pa žal v praksi ni zaslediti. Zavedati se moramo, 
da stabilizacija ne bo uspešna, v kolikor bodo veljali različni kriteriji obnašanja 
za različne nivoje družbenega življenja. Zato se je potrebno resno zavedati posle- 
dic, ki bi jih imelo sprejetje nerealnih zahtev rebalansa proračuna na izvajanje 
in zaupanje v stabilizacijo. 

Glede na navedeno se ne moremo strinjati s predloženim rebalansom pro- 
računa in predlagamo, da se osnutek zakona zavrne. Slovensko delegacijo v 
zvezni skupščini pa naj se zadolži, da postavi pred Zvezni izvršni svet zahtevo 
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za izdelavo novega predloga, ki bo v skladu z rastjo družbenega proizvoda in 
stabilizacijskimi prizadevanji. Hkrati naj Zvezni izvršni svet predloži tudi po- 
drobnejše poročilo o izrvajanju letošnjega proračuna in varčevalnih ukrepih, ki 
jih je podvzel pri realizaciji proračuna na osnovi zvezne resolucije. 

Zakaj podajamo ta predlog? Zato, ker vidimo iz dosedanjih razprav v zvezi 
z zveznim proračunom, da so se vse pripombe, ki so bile sprejete, razvodenele. 
Menimo, da so pripombe in stališča v današnjem sklepu v redu, vendar način, 
da se pooblašča delegate, da uveljavljajo pripombe, na koncu sklepa ni v redu. 
Kaj pa v primeru, če ne uveljavijo danih pripomb? Mislim, da je potrebno 
poudariti, da je zvezni proračun postal že nekakšen tabu prav zaradi strpnosti 
do proračuna tako v republiških kot tudi v zvezni skupščini. Nenehni kompromisi 
in popuščanja ustvarjajo stanje, ko se ne da ničesar ukreniti. Zavedamo pa se, 
da mora ekonomska miselnost veljati tako pri proračunu kot tudi sicer v 
življenju. 

Če ste v zadnjem času zasledovali v časopisju, ko so na primer v Belgiji, ki 
se prav tako nahaja v težki gospodarski situaciji, vendar ne tako težki kot je pri 
nas, sprožili akcijo, da znižajo proračun za 2 %, so tudi uspeli. Pri nas pa z 
rebalansom vsako leto proračun še povečujemo. Zavedati bi se morali, da je 
dejanska situacija takšna, da v kolikor sprejmemo predloženi rebalans prora- 
čuna, bo pri ljudeh zaupanje v stabilizacijo dejansko splahnelo. Ce ne bomo na 
vseh nivojih izvajali stabilizacije, ta tudi ne more uspeti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Jože Gabrovšek, de- 
legat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Šiška. 
Prosim! 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podobno kot govornik pred menoj tudi delegati 38. okoliša s področja gospodar- 
stva in prosvetno-kulturnega področja menimo, da je v sedanjem trenutku, ko 
morajo vsi družbeni dejavniki in gospodarstvo ukrepati in delovati stabilizacij- 
sko, tako povečanje proračuna premalo pretehtano, zato osnutka ne podpiramo. 

Zvezni izvršni svet bi moral v osnutku prikazati tudi vpliv takega povečanja 
na ostala področja družbenega in gospodarskega življenja, saj tako predlaga- 
nega osnutka ni mogoče sprejeti, ne da bi se zavedali ostalih posledic, ki bi jih 
povzročil sprejem takega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Marjan Markovič, član slovenske delegacije v Zboru republik 
in pokrajin. Prosim! 

Marjan Markovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede na to, da ste prejeli besedilo sklepa, ki ga predlaga Skupščina SR 
Slovenije in glede pooblastila, ki naj bi ga dobila naša delegacija v Zboru 
republik in pokrajin, bi rad poudaril naslednje. 

Popolnoma jasno je, da bo naša delegacija v kolikor v postopku usklajeva- 
nja ne bi mogla uveljaviti stališč, ki izhajajo iz posameznih točk ali odstavkov 
tega sklepa, vrnila pooblastilo Skupščini, kar je razvidno tudi iz isklepa. Sicer pa 
je obveznost delegacije, da poroča Skupščini o poteku usklajevanja ter v ko- 
likšni meri ji je uspelo uveljaviti stališča in pripombe. 
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V sami proceduri sprejemanja akta pa je prišlo tudi do bistvene spremembe. 
Namesto da bi sprejemali rebalans po hitrem postopku, ga bomo sprejemali po 
normalni poti, to se pravi v dveh fazah, tako da bo Zvezni izvršni svet in pred- 
stavnik predlagatelja soočen z vsemi pripombami, ki so dane v našem sklepu. 
Lahko vas tudi obvestim, da so podobno razmišljali tudi delegati v Odboru za 
finance Zbora republik in pokrajin v predhodni razpravi o tem dokumentu, 
tako da bo na vsak način predlagatelj v situaciji, da se zel® resno sooči s temi 
pripombami. Zaradi tega predlagam, da ne bi spreminjali obsega pooblastila 
delegaciji. Mislim, da je prav, da dobi delegacija soglasje, da usklajuje stališča 
v zvezi s predlaganim rebalansom. Preden pa bomo dali soglasje k predlogu 
zakona, bo delegacija poročala Skupščini o uspehih usklajevanja in se bomo 
takrat odločili o tem, v kakšnem obsegu bomo dali ali pa ne definitivno soglasje. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Drago Uzar delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 14. okoliš, Tržič. Prosim! 

Drago Uzar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pini delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Tržič, sta ob obravnavi osnutka zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 obli- 
kovali naslednje pripombe. 

Nikakor ni sprejemljivo, da Zvezni izvršni svet v obdobju vsesplošnih pri- 
zadevanj za stabilizacijo našega gospodarstva predlaga sprejem tega zakona. 
S takimi in podobnimi predlogi bomo kmalu izničili pozitivne posledice nedavne 
devalvacije dinarja. Kot neprimerno ocenjujemo tudi to, da je novi osnutek 
zakona pred nami komaj mesec dni po sprejetju zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za 
leto 1980. 

Vse potrebe, zaradi katerih se predlaga sprememba zakona, naj Zvezni iz- 
vršni svet podrobneje dokumentira, na podlagi tega pa se bomo odločili za 
dodatna sredstva do tiste višine, da bo z njimi mogoče pokriti res nujne potrebe. 

Predlagatelj zakona naj skupaj z osnutkom le-tega predloži tudi predlog 
virov, saj se brez znanih virov, iz katerih bodo dotekala manjkajoča sredstva, 
delegati ne morejo odločiti za spremembo in dopolnitev zakona. 

Zaradi teh ugotovitev smo proti sprejetju zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 v pred- 
loženem besedilu. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce mi dovolite, bi poudaril naslednje. Mislim, da je bil tako kritičen 
odnos do rebalansa prisoten ves čas obravnave v naši Skupščini. Če ste pazljivo 
prebrali poročila delovnih teles, sta se o tem lahko tudi prepričali. Menim, da je 
dovolj kritično pripravljen tudi sklep, o katerem naj bi se danes na zboru 
izrekli, vendar pa je res, da ni pripravljen v tem smislu, kot je bil v današnji 
razpravi dan predlog, da bi z njim onemogočili delo naše delegacije v postopku 
usklajevanja. Po mojem mnenju je sklep dovolj kritičen in menim, da je z vidika 
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naše odgovornosti prav, da ga sprejmemo in da s tem omogočimo naši delegaciji, 
da v postopku usklajevanja poskuša uveljaviti vse pripombe. 

Kot je povedal tovariš Markovič, bo delegacija poročala Skupščini v kolikšni 
meri ji je uspelo uveljaviti pripombe. In ker sprejemamo zakon v dveh fazah 
in ne po hitrem postopku, bomo ob obravnavi predloga dokončno odločali o 
pooblastilu. 

Glede na zelo konkretne predloge delegatov v današnji razpravi, eden je bil 
celo podprt s ploskanjem zbora — vprašujem, ali je potrebno preoblikovati 
predlagani sklep? V kolikor je potrebno, moramo določiti sikupino delegatov, 
ki bi preoblikovala sklep ali pa glasujemo o sklepu kot je pripravljen na pod- 
lagi dosedanjih razprav. 

K besedi se javlja tovarišica Milica Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta 
in republiška sekretarka za finance. Prosim! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da vam z nekaterimi dopolnil obrazložim in prikažem situacijo v zvezi 
s predloženim rebalansom, da bi se vendarle na podlagi dodatnih pojasnil lahko 
odločili za sprejem predlaganega sklepa ob upoštevanju težavnosti problematike, 
ki stoji ža predlaganim rebalansom proračuna federacije. 

Mislim, da je potrebno, da ob tej priložnosti opozorim na naslednje. Prora- 
čun federacije po sedanjem veljavnem sistemu financiranja federacije izpeljuje 
v največjem delu ureditve, ki so sprejete bodisi kot zakoni ali kot dogovori 
republik in avtonomnih pokrajin. Ker pa te ureditve v večji meri slonijo na 
avtomatizmu, ne more bistveno spreminjati pravic uporabnikom sredstev pro- 
računa federacije. 

Ena od najpomembnejših pravic, ki jih izvaja, ne da bi mogel nanje tudi 
vplivati, je pravica, da se prek proračuna federacije pokriva osnovna zaščita 
borcev in vojaških vojnih ihvalidov. 

To je ena od znatnih postavk v proračunskih odhodkih, ki pa že nekaj let, 
zaradi težav v proračunu federacije, ni v celoti pokrita. Postavka za ta namen, 
ki je določena v proračunu za tekoče leto, se uporablja tudi za pokritje dolga 
iz tega naslova za preteklo leto. Tako vedno znova pri izvajanju proračuna 
federacije za tekoče leto primanjkuje v tej postavki sredstev za tekoče kritje 
obračunov, kot jih dostavljajo skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja 
republik in pokrajin, zaradi tega se že skoraj dve leti tudi v naši republiki iz 
meseca v mesec srečujemo s problemom, kako nadomestiti oziroma preskrbeti 
manjkajoča sredstva skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Sredstva 
je potrebno preskrbeti v obliki posojil, ki jih zagotavljajo z vedno večjimi te- 
žavami banke, da bi skupnost invalidsko-pokojninskega zavarovanja, ki je za to 
zadolžena, lahko redno izplačevala pokojnine in invalidnine ter drugo borčevsko 
zaščito. 

Za ilustracijo naj vam navedem, da je terjatev naše skupnosti, ki ni pokrita 
v izvajanju proračuna federacije, iz meseca v mesec večja. Mesečno je potrebno 
zagotoviti skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja v naši republiki pre- 
mostitvenih posojil v znesku med 50 in 60 starimi milijardami. Problemi iz 
tega naslova se iz meseca v mesec bolj kopičijo. Ocene, ki jih je zvezna skupščina 
sprejela, ko je sprejemala proračun federacije, koliko sredstev bo potrebno 
zagotoviti za ta namen v proračunu federacije za letošnje leto, so bile zaradi 
proračunskih omejenih virov sicer pozitivno sprejete, vendar pa ob sprejemanju 
proračuna zavestno nepokrite v celoti. Pri tem je potrebno še dodati, da se je 
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po izrednih ureditvah število upravičencev teh prejemkov prek invalidsko-po- 
ko j ninskih skupnosti v vseh republikah in pokrajinah pa tudi v naši znatno 
povečalo nad predvidevanji. Številke, ki predstavljajo nove upravičence za pre- 
jemke iz tega naslova pa so presegle vsa pričakovanja. 

Zaradi tega so zneski, ki so bili v proračunu federacije za leto 1980 name- 
njeni za te namene, premajhni, in je potrebno zagotoviti tudi po naših ocenah 
dodatna sredstva, da bi se te pravice izvrševale. Menimo, da ni mogoče trajno 
zagotavljati skupnosti invalidsko-pokojninskega zavarovanja nadomestilo za 
neizvrševanje obveznosti proračuna s posojili bank, saj to povzroča težave in 
dodatne stroške za skupnost. Ala pa je treba poiskati drugo rešitev, ki je 
mogoča le na ta način, da skupnost invalidsko-pokojninskega zavarovanja pove- 
ča prispevke, kar bi ji omogočilo, da z drugimi viri pokrije manjkajoča sredstva 
proračuna federacije. 

Od tod tudi predlog, ki je naveden v obrazložitvi, da je potrebno ta proračun- 
ski odhodek federacije pokriti. Neizvajanje proračunske postavke pomeni, da 
morajo republike preskrbeti nadomestna sredstva za to, da bi se pravice lahko 
mesečno redno izvajale. Nesprejemljivo je, da bi upravičenci teh prejemkov 
čakali, da bi bila sredstva zagotovljena iz proračuna federacije, saj že vnaprej 
vemo, da v proračun federacije za leto 1980 sredstva za te namene niso bila v 
celoti zagotovljena. 

Torej manjkajoča sredstva je potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna, 
da bi lahko poravnali še nepokrite lanskoletne obveznosti iz tega naslova, kakor 
tudi povečanje letošnje obveznosti. S tem, ko bodo manjkajoča sredstva zagotov- 
ljena z rebalansom proračuna in z novimi viri proračuna federacije, bo odpadla 
tudi obveznost republik po zbiranju teh dodatnih sredstev. 

Z rebalansom se predlaga povečanje obsega sredstev proračuna federacije 
tudi za sredstva, ki so namenjena Jugoslovanski ljudski armadi. Utemeljitev je 
dana in je ne bi omenjala. 

Vsa ostala sredstva, ki naj bi jih zagotovili z rebalansom zveznega proračuna, 
pa so namenjena pospeševanju izvoza. Sredstva za pospeševanje izvoza se za- 
gotavljajo po veljavni ureditvi tako, da zvezna skupščina z odlokom opredeli 
delež prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se s tem odlokom od- 
stopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in ki se 
uporabljajo za izplačevanje izvoznih stimulacij. Sedanji veljavni odlok ne za- 
gotavlja po veljavnem instrumentariju za pospeševanje izvoza dovolj sredstev 
in sklad za pospeševanje izvoza trenutno dolguje gospodarstvu že prek 6 novih 
milijard dinarjev. Kaj to pomeni za organizacije združenega dela, ki izvažajo, pa 
bi lahko povedali tudi delegati. Terjatve našega gospodarstva so že presegle 
dve novi milijardi dinarjev za izvozne stimulacije, saj le-te niso poravnane že 
nekaj mesecev. Kaj to pomeni za likvidnost organizacij združenega dela, za nji- 
hov dohodek in vse ostalo, vam ni potrebno razlagati. 

Po ocenah, ki jih je sprejela Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino in ki je tudi obravnavala nov inštrumentarij za pospeševanje 
izvoza, prilagojen devalvaciji in situaciji v gospodarjenju po devalvaciji, je po- 
trebno zagotoviti za te namene še več sredstev. Po predlogu rebalansa proračuna 
federacije, ki ga obravnavamo, je potrebn'o zagotoviti za pokritje izvoznega in- 
štrumentarij a, vključujoč dolg do gospodarstva, ki je ostal iz tega naslova še iz 
lanskega leta v skupnem obsegu 33,4 nove milijarde dinarjev. Po ocenah Skup- 
ščine Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino bi bilo po- 
trebno na podlagi novega instrumentarija zagotoviti za pospeševanje izvoza 
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okoli 40 milijard, kar niti ni vključeno v tem rebalansu proračuna federacije. 
Inštrumentarij za pospeševanje izvoza je usklajen in je tudi Zvezni izvršni svet 
dal potrebno soglasje. Ugotoviti moramo, da brez rebalansa proračuna federacije 
in v njem povezanih rešitev, ki zagotavljajo sredstva za pospeševanje izvoza, 
ne bo mogoče zagotoviti sredstev za pospeševanje izvoza po sprejetem instru- 
mentariju. Poudariti je potrebno, da sredstva za pospeševanje izvoza predstav- 
ljajo največji del rebalansa. Dolg iz tega naslova se bo iz meseca v mesec samo 
še večal. Vsi protesti upravičencev do izvoznih stimulacij na podlagi dokumen- 
tiranih terjatev bodo zaman, če ne bomo zagotovili vire sredstev za te sti- 
mulacije. 

Zaradi tega in upoštevajoč situacijo, soglašamo z ocenami, ki so v predlaga- 
nem sklepu. Potrebno je proučiti, ali so predlagane ocene v rebalansu realne, 
kakšni bodo prilivi carin in uvoznih dajatev do konca leta in ali je ustrezen 
del prihodka od carin in drugih uvoznih davščin namenjen za izvozne stimu- 
lacije, Menimo, da bo potrebno v nadaljevanju razprave ob upoštevanju in po- 
znavanju novo sprejetega inštrumentarij a za pospeševanje izvoza v Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino ugotoviti, da sedanji pred- 
log rebalansa proračuna federacije in z njim povezan odlok o določitvi prihodkov 
od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino za pospeševanje izvoza, ne bo 
zadoščal. Bojim se, da bo potrebno v nadaljnjih razpravah temu vprašanju po- 
svetiti vso pozornost, ker ni mogoče pustiti gospodarstvo, ki z izvozom ustvarja 
svoj prihodek brez upravičenih zneskov iz naslova izvoznih premij, ker sicer 
tako izpadlih zneskov v svojem dohodku, kot jih je planiralo pri svojih prodajah 
gospodarstvo, ne more nadomestiti. Umestno bi bilo, če bi k predloženemu 
sklepu dodali še opozorilo, ali bodo sredstva v rebalansu zveznega proračuna in 
odloku, ki smo ga obravnavali, sploh zadoščala za pospeševanje izvoza glede na 
to, da že po sedanjih ocenah SISEOT potrebujemo več sredstev za pospeševanje 
izvoza. 

Ker naj bi se z rebalansom proračuna federacije zagotovila sredstva za 
pospeševanje izvoza in sredstva, ki so potrebna za izvajanje obveznosti proračuna 
federacije do zaščite borcev in vojaških vojnih invalidov in sredstva za Jugo- 
slovansko ljudsko armado, je torej potrebno sprejeti to neprijetno resnico in 
omogočiti delegaciji, da s sklepom, ki je predlagan, lahko prične usklajevalni 
postopek. Glede na to, da je Zvezni izvršni svet skupaj z zvezno skupščino 
predlagal, da se predloženi akt namesto po hitrem postopku, čeprav se za 
nekatere rešitve izredno mudi, sprejme po normalni poti, mislim, da bo na 
voljo dovolj časa, da se razprave res temeljito pripravijo. Je pa potrebno s skle- 
pom omogočiti delegaciji, da se kot enakopravna udeležuje teh razprav in po- 
izkuša uveljavljati vsa ta razmišljanja in pripombe, ki so v sklepih napisane. 

Naj na koncu še enkrat opozorim, da sredstva, ki so predlagana v reba- 
lansu in v odloku o določitvi prihodka od carin in drugih uvoznih davščin po 
najnovejših ocenah in opozorilih, ki prihajajo od Interesne skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino in izvozno orientiranega gospodarstva, ne 
zadoščajo več za pospeševanje izvoza do konca tega leta. Hvala lepa. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa. Mislim, da je iz razprave 
tovariša Markoviča in tovarišice podpredsednice Milice Ozbič mogoče razbrati, 
da bi zbor vendarle glasoval o predloženem sklepu in s tem omogočil delegaciji, 
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da opravi usklajevanje v prvi fazi. Če ste dobro prebrali sklep, v 4. točki tega 
sklepa zavezujemo delegacijo, da nam o poteku usklajevanja in o tem kaj je 
pri tem dosegla poroča. Dokončno pa bi o pooblastilu sklepali takrat, ko bo naša 
delegacija poročala zboru o poteku usklajevanja v delovnih telesih Zbora re- 
publik in pokrajin. Zato ponovno vprašujem, ali bi imenovali skupino delegatov 
in bi preoblikovali sklep, ali pa bi vendarle glasovali o tako oblikovanem sklepu, 
saj se po vsebini razprav, če smem temu tako reči, naš sklep in razprave veliko 
ne razlikujejo? Gre samo za to, kakšen odnos naj zavzamemo do poteka nadalj- 
nega postopka. 

Prosim, tovariš Klobčar ima besedo! 

Ivo Klobčar: Samo nekaj bi odgovoril tovarišici Ozbičevi. Vem, da 
je nehvaležna vloga zagovarjati zvezni proračun v tej situaciji, vendar ob taki 
miselnosti v Jugoslaviji preprosto ne moremo ničesar več storiti. Kot smo slišali, 
predvidena sredstva v rebalansu še vedno ne bodo zadoščala za poravnavo vseh 
obveznosti. Saj se ne zahteva, da se morajo sredstva proračuna v tej situaciji 
zniževati, vendar pa se toliko le ne bi smela povečevati. Vemo, da je potrebno 
zagotoviti sredstva za izvozne premije, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in tako naprej, vendar pa bi morala tovarišica Ozbičeva tudi povedati, kaj bo 
z negospodarskimi investicijami, ki so predvidene v proračunu. Vprašanje je 
tudi ali lahko Jugoslovanska ljudska armada v tej situaciji dobi več sredstev. 
Gospodarstvo lahko daje le toliko kot je sposobno, kajti drugačna logika pelje 
v to, da bomo enostavno že vnaprej priznali kapitulacijo stabilizacije. Tudi v 
organizacijah ugotavljamo, da so določene stvari nujno potrebne, to lahko do- 
kažemo tudi na delavskem svetu, vendar pa ker denarja ni, jih moramo črtati. 
In prav bi bilo, da bi se marsikatera stvar črtala tudi iz zveznega proračuna. 

Glede na razpravo, ki je bila prisotna na današnji seji, s strani naše dele- 
gacije kot ostalih delegatov predlagam, da se dopolni predloženi skleip s tem, 
da v kolikor delegacija ne uveljavi pripomb, ne sme glasovati za predlog zakona. 

Predsednik E m i 1 T o m a ž i č : Saj to jo tudi v sklepu zavezujemo, tovariš 
Klobčar, in se tudi predlagani akt obravnava v dveh fazah. 

Ivo Klobčar: To je bil naš predlog, ostali delegati pa naj se o tem 
še izrečejo. 

Predsednik Emil Tomažič: Mislim, da to dopolnilo ni potrebno, ker 
je to že zapisano v 4. točki. Se pa s tem strinjam, in mislim da je prav, da na 
to opozorimo delegacijo. 

Mislim, da glede na to lahko preidemo na sklepanje o sklepu, kakršen je 
predložen. 

Zeli morda še kdo razpravljati o tem? Strinjam se, da je to odgovorno 
vprašanje in da tudi ni enostavno. 

Besedo ima tovariš Vinko Perne! 

Vinko Perne: Menim, da predloženega sklepa vsi delegati niti niso 
prebrali, zato bi bilo umestno, da se ta sklep prebere, da bi se potem lažje 
odločili, ali glasujemo o tem sklepu, ali pa ga na novo oblikujemo. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Da ne bi posebej brali sklepa, predlagam, 
da prekinemo to točko dnevnega reda. Odrejam 10 minut odmora za branje 
predloženega Sklepa. Mislim, da je to najboljša rešitev in se bomo potem lažje 
odločili. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 13.37.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo zbora. Cas za branje 
predloženega sklepa je minil. Prepričan sem, da ste ponovno prebrali sklep. 
Prav tako se mi zdi, da je bil odmor izkoriščen tudi za to, da so se razčiščevala 
nekatera vprašanja posameznih skupin delegatov. 

Vprašujem, ali je potrebno imenovati skupino delegatov, da preoblikuje 
predloženi sklep? (Da.) Se delegati strinjajo s tem, da v skupino imenujemo tri 
člane, da pa v skupini sodelujejo tudi vsi tisti, ki so še posebej izrazili interes v 
razpravi — poleg predstavnika Izvršnega sveta in predstavnika naše delegacije? 
V skupino predlagam tovarišico Francko Herga, predsednico našega Odbora za 
finance in poročevalca na današnji seji zbora Ivana Zelenška, delegata iz 1. oko- 
liša, Celje in tovariša Karla Ravnika iz 12. okoliša, Jesenice. Se zbor strinja 
s predlagano skupino delegatov? (Da.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (133 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov izvoljena v predlaganem sestavu. Pro- 
sim, da se skupina čim prej sestane in da pripravi predlog sklepa za sklepanje 
na zboru. Prekinjam to točko dnevnega reda in prosim skupino, da prične z 
delom. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za ohranitev likvidnosti Jugo- 
slavije v plačilih s tujino, ki ga je Skupščini SR Slovenji predložil v obravnavo 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predlog sklepa in poročila odbora ste prejeli danes na klop. Preden začnemo 
obravnavati osnutek zakona, vas opozarjam, da gre za akt strogo zaupne narave, 
zato naj na seji navzoči predstavniki sredstev javnega obveščanja obvestijo 
javnost le o tem, da je Zbor združenega dela obravnaval osnutek zakona in o 
tem, kakšen sklep je sprejel. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje sklep v predloženem 
besedilu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo ria 15. točko dnevnega reda, to je na odstop pred- 
sednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli pismo predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, dr. Antona Vratuše, prav tako pa ste poslušali njegovo 
dodatno obrazložitev, ki jo je podal po ekspozeju na skupnem zasedanju. 
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Naloga zbora je, da na podlagi 215. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije vzame na znanje odstop predsednika izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije dr. Antona Vratuše in hkrati ugotovi, da ima odstop predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za posledico odstop celotnega Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, ki pa ostane v svoji funkciji do izvolitve novega Izvrš- 
nega sveta Skupščine' SR Slovenije. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, Zbor zdru- 
ženega dela ugotavlja, na podlagi 215. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
naslednje: 

1. Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, dr. Anton Vratuša 
je na podlagi 395. člena ustave SR Slovenije in 231. člena zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih odstopil. 

2. Odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ima po dru- 
gem odstavku 395. člena ustave SR Slovenije za posledico odstop celotnega 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ostane na podlagi 3. odstavka 395. 
člena ustave SR Slovenije v svoji funkciji do izvolitve novega Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši delegati, da se v imenu Zbora združenega 
dela zahvalim tovarišu dr. Antonu Vratuši in vsem dosedanjim članom Izvršnega 
sveta. Mislim, da lahko v imenu nas vseh rečem, da je v obdobju našega skup- 
nega sodelovanja in dela bilo opravljenih veliko nalog in pomembno delo pri 
usklajevanju in dograjevanju naše zakonodaje z ustavo in zakonom o zdru- 
ženem delu. 

Pri tem gotovo velja poudariti, da je to delo terjalo obilo ustvarjalnega 
dela, sodelovanja z vsemi družbenimi dejavniki, zlasti z organiziranimi subjek- 
tivnimi silami ter da je bil storjen velik napor pri usklajevanju različnih druž- 
benih interesov in pogledov na možne rešitve tako, da nam je bilo lažje priti do 
skupnih in za ta čas najustreznejših rešitev. 

V tem delu se je uveljavljala aktivna vloga in pobuda delegatske skupščine, 
ki je na izkušnjah dela delegatske skupščine prejšnjega sklica, prav v tem času 
pomembneje razvila vključevanje in s tem vpliv delegacij temeljnih samo- 
upravnih skupnosti na delo skupščine in s tem na oblikovanje rešitev, ki jih je 
predlagal Izvršni svet. Zato lahko ugotovimo, da je dosedanje delo Izvršnega 
sveta prispevalo tudi k uveljavljanju delegatskih odnosov in k delu delegatske 
skupščine v celoti. 

Tovarišu dr. Antonu Vratuši in članom Izvršnega sveta se torej zahvaljujem 
za sodelovanje in jim hkrati želim v imenu vseh nas veliko delovnih in osebnih 
uspehov pri nadaljnjem delu. Hvala! (Ploskanje.) 

Prehajamo na 16. to č k o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov Komisije za informiranje 
Skupščine SR Slovenije je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Komi- 
sija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno mne- 
nje. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov Komisije Skupščine SR 
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Slovenije za informiranje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (136 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem so v Komisijo 
za informiranje Skupščine SR Slovenije izvoljeni za predsednika Vlado Beznik, 
za člane pa Ivan Godec, Ludvik Golob, Olga Gregorčič, Nataša Hiršman, Ivan 
Hrastnik, Jože Kirič, Boris Rosina, Zlatika Strgar, Aleksander Ternovec, Alek- 
sander Varga in Jože Vari. 

Preden zaključimo to točko dnevnega reda, moramo izvoliti še skupino de- 
legatov za proučitev samoupravnih aktov visokošolskih temeljnih in delovnih 
organizacij. 

Naj vas v tej zvezi spomnim na to, da so zbori Skupščine SR Slovenije 
v prejšnjem mandatu v posebnem aktu opredelili nekatera vprašanja posebnega 
družbenega interesa v skladu z ustavo in zakonom, na podlagi katerih so visoko- 
šolske organizacije usklajevale svoje samoupravne akte. 

Ker ta naloga še danes ni v celoti opravljena, saj je Skupščini predloženo 
v soglasje oziroma potrditev še nekaj teh aktov, je potrebno le-te proučiti. Zato 
je naloga zbora, da imenuje skupino delegatov in sicer izmed delegatov Zbora 
združenega dela, ki bo skupaj z delegati ostalih dveh zborov proučila predložene 
akte in predlagala zborom predloge o soglasju k tem aktom. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlaga, da 
naš zbor v skupino delegatov imenuje: 1. Vilija Pahorja, delegata Zbora zdru- 
'ženega dela in predsednika Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora, 
2. Janka Murausa, delegata Zbora združenega dela iz 16. okoliša Maribor in 
tovarišico Jero Vodušek-Starič, delegatko Zbora združenega dela iz Ljubljane- 
C enter. 

Želi kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati 
prosim, da o predlogu glasujemo! Kdor je za predlog skupine delegatov, naj 
prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov izvoljena z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Preden preidemo na obravnavo delegatskih vprašanj, vas obveščam, da 
ste prejeli z dopisom z dne 1. 7. 1980 obvestilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije v katerem predlaga, da se umakne iz programa dela zborov Skupščine 
za leto 1980 predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. 

Prav tako predlaga premaknitev obravnave dveh odlokov iz tretjega v četrto 
trimesečje. Razlogi za navedene spremembe so obširno obrazloženi v dopisu 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in ugotavljam, da zbor soglaša, da se iz programa dela zborov 
Skupščine SR Slovenije za leto 1980 v tretjem poglavju pri točki A 2 črta nave- 
deni zakon in da se obravnavata odloka o sofinanciranju programa gradnje 
stanovanj za delavce republiških organov v obdobju 1981—1985 in o sofinanci- 
ranju graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve v obdobju od 
1981—1985 v četrtem trimesečju 1980. 

Prehajamo na obravnavo delegatskih vprašanj. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni poslal odgovora na delegatsko vpra- 
šanje delegatov s področja gospodarstva, 14. okoliša, Tržič. Sporočil je, da bo 
odgovoril na to delegatsko vprašanje potem, ko bo od Zveznega izvršnega sveta 
prejel drug paiket ukrepov. 

Prav tako ne bo danes odgovorjeno na postavljeno delegatsko vprašanje 
delegatov 30. okoliša, Kamnik. Vprašanje ste danes prejeli na klop in bo nanj 
odgovorjeno na prihodnji seji. 

Zeli morda še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ce ne, zaklju- 
čujem to točko dnevnega reda. 

Vračamo se na 13. točko dnevnega reda. Ugotavljam, da so člani 
skupine delegatov že v dvorani in sklepam, da je skupina končala z delom. 
Prosim poročevalca skupine, da poroča zboru. Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, 
delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Imenovana skupina delegatov je proučila pripombe, ki so jih delegati dali v raz- 
pravi k 13. točki dnevnega reda in ima naslednje dopolnitve. 

V naslov tega sklepa naj se vnese naslednje: Skupščina SR Slovenije so- 
glaša, da se spremeni in dopolni osnutek zakona, v sklepu je naveden samo 
zakon. Nadalje je skupina ugotovila, da so zahteve delegatov vsebinsko zajete 
v 4. točki sklepa in če pogledate, so na 5. strani, v IV. točki jasno opredeljene 
zahteve delegatov, ki so jih podali v današnji razpravi, da Skupščina SR Slo- 
venije nalaga delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije, da poroča Skupščini SR Slovenije o poteku usklajevalnega postopka v pri- 
stojnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. To po- 
meni, da bomo ta zakon obravnavali v fazi predloga, v jeseni, ko bo tudi dele- 
gacija dala svoje poročilo o poteku usklajevanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo dopolnitev, ki jo 
je oblikovala skupina delegatov, in sicer da se dopolni naslov, z besedo osnutek. 

Zeli kdo razpravljati o dopolnitvi, ki jo je predlagala skupina delegatov? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje 
predlog sklepa s predlagano dopolnitvijo, ki jo je navedel tovariš Zelenšek, 
predstavnik skupine delegatov. Kdor je za predlagani sklep s to dopolnitvijo, 
naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (9 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. Obveščam vas, da smo pri 

točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zbo- 
rom občin. S tem zaključujem današnjo 39. sejo Zbora združenega dela in se 
vam zahvaljujem za udeležbo. 

(Seja zbora je bila končana ob 13.58.) 



40. seja 

(16. julija 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek zasedanja ob 9. uri. 

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

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

Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Rajka Novaka, za člana 
pa Marijo Šegulo in Marjana Kovačeviča. 

Vprašujem, ali so predlagani delegati navzoči? (Da.) 
Želi kdo o predlogu razpravljati? (Ne želi.) Ker ne želi nihče razpravljati, 

lahko preidemo 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 so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 40. sejo Zbora združenega dela izvoljeni delegati v predlaganem 
sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane v avli in pripravi poročilo 
za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so vabljeni predstavniki: Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije in Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. 

Na sejo Zbora so vabljeni tudi predstavniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Miro Kostanjevec, 
poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
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Milena Škraba, poročevalka Odbora za družbenoekonomske odnose, Marija Rafolt, 
poročevalka Odbora za družbenopolitični sistem, Ferenc Feher, poročevalec 
Komisije za narodnosti in Vasilij Polič, poročevalec Zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že na začetku seje, da bi lahko 
takoj o tem obvestili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma ustrezne 
republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije oziroma posameznim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in 
na vprašanja odgovore, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Obveščam vas, da ste prejeli na klop listo predstavnikov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato teh ne bom 
posebej navajal. 

Medtem, ko je na delu verifikacijska komisija, predlagam, tovarišice in 
tovariši delegati, da pregledate gradiva, ki jih imate pred seboj na klopi. 

Komisija je končala z delom. Prosim predsednika verifikacijske komisije, 
da poroča zboru. 

Rajko Novak: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja Zbora Združenega dela Skupščine SR Slovenije za 40. sejo 
16. julija 1980. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije šteje 150 delegatov. Za današ- 
njo sejo je predložilo delegatska pooblastila 131 delegatov, in sicer: iz gospo- 
darskega področja 81 delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 14 delegatov, 
iz socialno-zdravstvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 dele- 
gatov, iz obrtne in podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih 
organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 
4 delegati, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma 
okolišev: 

Gospodarsko področje: 7. okoliš 1 delegat, 16. okoliš 2 delegata, 21. okoliš 
1 delegat, 24. okoliš 1 delegat, 29. okoliš 2 delegata, 31. okoliš 1 delegat in 37. oko- 
liš 1 delegat. Skupaj 9 delegatov. 

Prosvetno-kulturno področje: iz 1. okoliša 1 delegat, iz 2. okoliša 1 delegat, 
iz 3. okoliša 1 delegat in iz 5. okoliša 1 delegat. Skupaj štirje delegati. 

Socialno-zdravstveno področje: iz 7. okoliša 1 delegat. 
Kmetijska dejavnost, iz 3. okoliša 1 delegat, iz 8. okoliša 1 delegat in iz 

9. okoliša 1 delegat. Skupaj trije delegati. 
Obrtna in podobne dejavnosti: iz 4. okoliša 1 delegat. 
Državni organi in družbenopolitične organizacije: iz 1. okoliša 1 delegat. 
Skupno manjka torej 19 delegatov. 
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 

pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije. Zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomaži č: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu komisije? (Ne javi se nihče.) 

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

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

Ugotavljam tudi, 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. 

Glede na odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga 
je zbor obravnaval na prejšnji seji in ki je imel za posledico odstop celotnega 
Izvršnega sveta in glede na to, da bi nov Izvršni svet lahko čim prej začel z delom, 
predlagam, da razširimo dnevni red današnje seje z izvolitvijo predsednika, 

■ podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter z ime- 
novanjem republiških sekretarjev in predsednikov republiških komitejev. 

Prav tako predlagam, da na današnji seji obravnavamo osnutek sprememb 
in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, s poročilom delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja. 

Glede na to, predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 40. seje Zbora združenega dela, 
2. izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsednikov repu- 
bliških komitejev, 

3. osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih 
dejavnosti, 

4. osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini, 
5. osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku, 
6. osnutek zakona o spominskem parku Trebče, 
7. osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 
8. spremembe in dopolnitve statuta Prešernovega sklada, 
9. osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja druž- 

benega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, s poro- 
čilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja, 

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

nega reda? (Ne.) Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Obveščam vas, tovarišice in tovariši delegati, da bomo na skupnem zaseda- 

nju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora izvolili 
predsednika, podpredsednike in člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ter imenovali republiške sekretarje in predsednike republiških komitejev. S 
predlaganim postopkom na skupnem zasedanju bomo na racionalen način opra- 
vili volitve hkrati na vseh treh zborih, ločeno po zborih. 
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Na skupnem zasedanju bomo poslušali tudi poročilo delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980, ki ga bo podal 
tovariš Rudi Kropivnik, član delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 11., popravek 36. člena 
pa v Poročevalcu št. 12. K osnutku zakona ste prejeli predlog sklepa, ki je kot 
delovni pripomoček pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem 
osnutku. 

Poročevalce odborov in komisij ter predstavnika Izvršnega sveta prosim, da 
spremljajo razpravo o osnutku zakona in predlagajo po končani razpravi, če bo 
to potrebno, morebitne spremembe in dopolnitve predlaganega sklepa. 

Na klop ste danes prejeli tudi stališča, mnenja in predloge Sveta za druž- 
benopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Iztok 
Winkler, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiške- 
ga komiteja za kulturo in znanost. 

Dr. Iztok W i n k 1 e r : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zakon, katerega osnutek danes obravnavate, je zadnji od sistemskih zako- 
nov, ki posamič urejajo svobodno menjavo dela in samoupravno organiziranost 
v družbenih dejavnostih. 

Osnutek s podobnimi vsebinskimi okvirji je Skupščina SR Slovenija obrav- 
navala že pred letom dni in ga vrnila predlagatelju z mnogimi pomisleki in opo- 
zorili, zlasti glede urejanja družbenoekonomskih odnosov in sistema planiranja, 
pa tudi glede samoupravne organiziranosti na področju kulture. 

V osnutku, ki je danes pred vami, bi lahko nekatera vprašanja lažje 
razreševali, ker imamo v Sloveniji zakonsko urejen sistem družbenega plani- 
ranja, skupne osnove svobodne menjave dela, imamo pa tudi izkušnje pri ure- 
janju na področju družbenih dejavnosti. 

Zato smo se lahko pri pripravi tega novega osnutka, ob upoštevanju pripomb 
iz dosedanjih obravnav, toliko bolj ukvarjali s posebnostmi, ki veljajo v kulturi 
in ki so pomembne tudi za urejanje razmerij in razmer v kulturnih dejavnostih. 
So posebnosti, zaradi katerih nismo mogli v tej fazi uresničiti zamisli, da bi 
z enim samim zalkonskim aktom pravno uredili vtsa vprašanja kulture. Tudi 
zakonski osnutek, ki ga boste obravnavali v naslednji točki, to po svoje ute- 
meljuje. 

Med značilnosti našega področja kulturnih dejavnosti sodi gotovo najbolj 
različnost kulturnih dejavnosti, če jih primerjamo po njihovi organizacijski, teh- 
nološki, strokovni, kadrovski ali gmotni zahtevnosti, po njihovi razprostranje- 

8* 
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nosti in dostopnosti njihovih storitev, po stopnji razvitosti, po njihovem pris- 
pevku, kulturni podobi naše včerajšnje, današnje, pa tudi jutrišnje družbe, če- 
prav gre pri vseh teh dejavnostih v temelju vendarle samo za različna, a ven- 
darle ista pota k istemu cilju. 

Druga značilnost je pravna in družbena narava tistih, ki opravljajo kulturne 
dejavnosti, ki torej ustvarjajo, posredujejo ali varujejo kulturne dobrine in jih 
tudi v tem osnutku označujemo kot izvajalce. Med izvajalci velja najprej omeniti 
individualne ustvarjalce, avtorje in umetnike, ker je njihov pomen v celotnem 
družbenem poslanstvu kulturnih dejavnosti izjemen in ker je zanje, še posebej 
pa za tiste med njimi, ki svojo umetniško dejavnost opravljajo kot poklic, treba 
tudi ob tej priložnosti reči, da jim naš družbeni sistem upravičeno priznava več, 
kot jim je naša družbena praksa doslej znala ali mogla omogočiti. 

Organizacije združenega dela v kulturi so zaradi razlike v dejavnostih tudi 
med seboj zelo različne od organizacij na drugih področjih. Od njih pa se razli- 
kujejo še po tem, da so večinoma majhne, ne toliko po pomenu, kot po kadrih, 
pa tudi po sredstvih. 

Prevladujejo pa med izvajalci društva, torej družbe deloma poklicnih kul- 
turnih delavcev, pretežno pa ljubiteljev. Dejavnost teh društev še zdaleč ni 
namenjena zgolj zadovoljevanju potreb njihovih članov in še zdaleč ne samo 
ustvarjanju, marveč v veliki in v vse večji meri tudi posredovanju in varovanju 
kulturnih dobrin. 

Tako kot dejavnosti in njihovi nosilci, so različna tudi družbena okolja, v 
katerih kulturne dejavnosti načrtujemo in organiziramo, v katerih zadovoljujemo 
in razvijamo svoj interes za kulturo, v katerih si ustvarjamo pogoje za kulturno 
delo in kulturne dogodke, v katerih je torej tudi prostor za svobodno 
menjavo dela. 

Organizacije združenega dela v materialni proizvodnji, šole, krajevne skup- 
nosti, občine in republika, so le najpogostejši ali najpomembnejši med družbenimi 
krogi, v katerih s kulturo živimo in odločamo o njej. 

Zaradi vsega tega je kaj pestra in v marsičem specifična tudi podoba druž- 
benoekonomskih razmerij v kulturi. Samo nekaj njenih osnovnih črt. 

Neposredni prispevek, ki ga občan daje iz lastnega žepa za posamezne kul- 
turne dobrine ali storitve, se giblje v širokem razponu, od nič do polne lastne 
ali celo tržne cene. Ne samo kot uporabniki, ampak tudi kot izvajalci kulturnih 
dejavnosti, delovni ljudje in občani pogosto in pomembno prispevajo k zagotav- 
ljanju pogojev za opravljanje teh dejavnosti in to z delom in sredstvi, pač v 
skladu z rastočo težnjo, da bi pri nastajanju kulturnih vrednot tudi sami 
sodelovali. 

Kultura je področje z bogato in pestro izkušnjo v neposredni svobodni 
menjavi dela, pa četudi se tega udeleženci pogosto sami niti ne zavedajo dovolj. 

V nekaterih dejavnostih se prihodek skoraj v celoti ustvarja na trgu, v 
drugih spet v celoti s svobodno menjavo dela v kulturnih skupnostih. V celoti 
pridobe kulturne organizacije združenega dela s svobodno menjavo dela v 
kulturnih skupnostih le slabo četrtino svojega dohodka, tričetrt pa na drugih 
podlagah. Če pa bi bilo mogoče v celoti zajeti vsa sredstva, ki jih za opravljanje 
svojih dejavnosti pridobe ljubiteljstva društva, bi bilo razmerje seveda še bistve- 
no bolj v korist neposrednejših oblik. 

Pri tem Se zlasti v kulturnih društvih na posebno zanimiv in intenziven 
način mešajo in med seboj oplajajo ne le osebni in družbeni interesi, temveč 
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tudi zasebna in družbena sredstva, kar je posebna značilnost prav na področju 
teh dejavnosti. 

Kljub uspehom politike kulturnega policentrizma v Sloveniji, je bila pre- 
težna večina poklicnih kulturnih organizacij razporejena v nekaj urbanih sre- 
diščih, v treh četrtinah slovenskih občin pa kulturnih organizacij združenega 
dela skoraj ni. To pomembno vpliva ne samo na dostopnost kulturnih dobrin, 
marveč po drugi strani tudi na težo bremena skupne porabe v kulturnih sre- 
diščih. 

In končno, nekatere kulturne dejavnosti se pomembneje vežejo tudi z dru- 
gimi področji družbenega dela, od znanosti in izobraževanja, prek javnega obve- 
ščanja, turizma in stanovanjskega gospodarstva, kar se bo moralo še bolj odra- 
žati tudi v družbenoekonomskih razmerjih in v njihovem usklajevanju med 
temi dejavnostmi. 

Vse to nam brani ali vsaj otežuje, da moramo z zakonom določneje urejati 
vprašanja neposredne svobodne menjave dela, podrobneje navajati elemente pla- 
niranja, dokončno opredeljevati normative in standarde ali bolj doreči vprašanja 
tako imenovane participacije, predpisovati ali predvidevati minimalne standarde 
za vse posamične dejavnosti, določati posebne kulturniške kriterije za manj 
razvite, opredeljevati obvezen obseg kulturnih dejavnosti v občini ali republiki, 
podrobneje ali posplošeno uzakonjati vsebino in obseg vzajemnosti, v podrob- 
stih ali pavšalno razmejevati med tistim, kar naj bo vsebina sporazumevanja 
v občini in v republiki. 

Mnogo tega ne bo samo primerno, temveč bo celo treba prepustiti samo- 
upravnemu sporazumu, v prvi vrsti sporazumevanju v kulturnih skupnostih. 
Zato pa je toliko bolj pomembno, da zakon še določi ali predvidi, samoupravna 
praksa pa uveljavi in razvije, tako samoupravno organiziranost kulturne sfere, 
ki bo ustrezala tako njenemu družbenemu poslanstvu kot specifičnostim te 
dejavnosti. 

V tem pogledu predloženi osnutek ne prinaša bistvenih novosti glede občin- 
skih kulturnih skupnosti. V mejah pravnih možnosti pa posebej poudarja pomen 
sodelovanja med občinami oziroma med občinskimi kulturnimi skupnostmi 
glede tistih dejavnosti in nalog, ki jih je treba koristno načrtovati in zagotavljati 
skupaj na širšem območju. 

Utrjevanje takega medobčinskega sodelovanja bo lahko bistveno pomagalo 
reševati nekatere pomembne dele družbenoekonomskih razmerij v kulturi. Ko 
pa gre za vprašanje kulture slovenskega naroda, njenega celotnega razvoja, 
njene vloge v Sloveniji med Slovenci in v svetu, je seveda zelo pomemben tudi 
republiški prostor. Tudi Samoupravna interesna skupnost za kulturo v republiki 
v poglavitnem ne more biti drugo kot prostor za oblikovanje in usklajevanje 
interesov uporabnikov in izvajalcev. Organizirati se je torej treba tako, da bo to 
sporazumevanje izvajalcev in uporabnikov kolikor mogoče neposredno, pristno, 
vsebinsko določeno in dorečeno. Vsebina, razponi in problematika pa je pri 
posameznih kulturnih dejavnostih in njihovih izvajalcih vendarle različna. 

Razprava o posebnih skupnostih za posamezne kulturne dejavnosti, ki jih 
je vseboval lanski osnutek, je zoper njih izoblikovala zlasti tele pomisleke: 
nastala bi pretirana, prezahtevna organiziranost, težje bi dosegali enotnost kul- 
turne politike — tudi razvojne, uporabniki bi bili v vseh skupnostih isti, ali pa 
bi na silo trgali celovitost njihovega kulturnega interesa. Predlagatelj je skušal 
upoštevati te pomisleke, ne da bi opustil težnje zaradi katerih je zamisel o kul- 
turnih skupnostih ostala. Osnutek predvideva eno kulturno skupnost za območje 
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Slovenije, vendar ne kot zvezo občinskih skupnosti. Njeni ustanovitelji in člani 
so uporabniki in izvajalci neposredno, tako kot za občinske kulturne skupnosti. 

Zbor izvajalcev skupščine te skupnosti pa je po varianti 36. člena osnutka 
sestavljen tako, da vanj delegirajo odvisno od vprašanj, ki so na dnevnem redu, 
vsi izvajalci ali izvajalci posameznih področij. Zamisel se je v dosedanjih raz- 
pravah vzbudila veliko pozornosti in bila deležna različnih ocen. Večji del je 
ob načelni podpori menil, da bi to utegnila biti učinkovita in hkrati racionalna 
pot k nujnemu poglabljanju samoupravljanja v kulturi, izrekali pa so tudi 
zadržke, češ da ni dovolj dorečena niti glede vsebine niti glede načina delovanja. 
V nadaljnjem izpopolnjevanju besedila zakona bo zato predlagatelj jasneje opre- 
delil, za kakšno vsebino in faze razpravljanja, usklajevanja in sporazumevanja 
gre v posameznem ali skupnem delegatskem sestavu Zbora izvajalcev Kulturne 
skupnosti Slovenije, da bodo prišle ustrezneje do izraza specifičnosti posameznih 
dejavnosti in tudi njihova notranja povezanost, da pa bo hkrati zagotovljeno tudi 
njihovo medsebojno usklajevanje in po tej poti tudi enotnost in celovitost spo- 
razumevanja in dogovarjanja o skupnih osnovah kulturne politike in skladnega 
razvoja kulturnih dejavnosti Slovenije. 

Ob tem kaže posebej opozoriti, da je tudi na področju kulturnih dejavnosti 
izjemnega pomena funkcija ter politična in družbena odgovornost družbenopo- 
litičnih organizacij. Vendar pa morajo le-te svojo vlogo uresničevati predvsem 
z aktivno dejavnostjo znotraj delegatskega sistema. S samoupravnimi splošnimi 
akti kulturnih skupnosti moramo v skladu s tem zakonom zagotoviti tudi njihovo 
sodelovanje pri delu skupščine in drugih organov kulturnih skupnosti. 

Verjetno pa bodo potrebne še nove, širše razprave, ki najbolj podrobno 
osvetlijo vlogo družbenopolitičnih organizacij v sistemu delovanja samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti na sploh. 

Razprave k osnutku tega zakona so tudi pokazale, da bo treba izpopolniti 
zlasti določbe o virih družbenih sredstev za kulturo, upoštevati pri tem prispe- 
vek neposrednega uporabnika, izražen kot kupnina, odstopnina ali naročnina kot 
vir, ki je izjemno pomemben z bilančnega, še bolj pa s kulturno-političnega sta- 
lišča. Da bo treba še posebej podrobneje obdelati zagotavljanje sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo oziroma vlaganje v pogoje za kulturno življenje sploh. 
Podrobneje bo potrebno konkretizirati tudi naloge, o katerih se je treba zaradi 
skladnega razvoja kulturnih dejavnosti v Sloveniji deloma ali v celoti spo- 
razumevati v Kulturni skupnosti Slovenije. 

Vse dosedanje razprave tako v odborih Skupščine SR Slovenije, v telesih 
Kulturne skupnosti Slovenije, zlasti pa tudi v družbenopolitičnih organizacijah in 
pri drugih udeležencih, so v bistvu sprejele besedilo osnutka in potrdile načela, 
na katerih je osnutek zgrajen. Zato Izvršni svet predlaga, da osnutek sprej- 
mete. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci odborov in 
komisij besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Sonja Marič, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje prosvete in kulture, 7. okoliš, Maribor. Prosim! 

Sonja Marič: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in 
tovariši delegati! Na podlagi razprave, ki je tekla v organih občinske kulturne 
skupnosti, v Svetu za kulturo pri Predsedstvu občinske konference SZDL Slove- 
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nije in na medobčinskem posvetu predstavnikov kulturnih skupnosti v Mari- 
boru, je skupina delegatov 7. okoliša, za področje prosvete in kulture oblikovala 
skupno stališče do osnutka zakona o svobodni menjavi dela na področju kultur- 
nih dejavnosti. 

Sodimo, da predloženi osnutek zakona pomeni logično nadaljevanje izvaja- 
nja določil nove ustave, zakona o združenem delu in zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela ter postavlja nekatere kvalitetne temelje za sistemsko 
urejanje problematike kulturnih dejavnosti v naši republiki. Kljub temu 
menimo, da bi bilo treba v naslednji fazi nekatera odprta vprašanja še dodelati 
zlasti pa konkretizirati. 

Predlagani osnutek daje vtis, da bo zakon nekoliko preveč podoben zakonu 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela in prinaša premalo konkretnih in 
specifičnih rešitev oziroma alternativ. To se nanaša predvsem na urejanje odno- 
sov med udeleženci svobodne menjave dela, zlasti) pa bi bilo po našem mnenju 
nujno konkretizirati člene, v katerih je opredeljena samoupravna organiziranost 
kulture. To so temeljne skupnosti, posebne skupnosti, enote, organi skupščin 
občinskih kulturnih skupnosti in podobno. V zakonu bi moralo biti opredeljeno 
zagotavljanje sredstev za razširjeno reprodukcijo, kar je prav tako po našem 
mnenju osnovno strateško vprašanje, od katerega je odvisen nadaljnji razvoj 
kulturnih dejavnosti. Ta sredstva je v prvi vrsti treba vezati na planski razvoj 
družbenopolitičnih skupnosti in to na nek način opredeliti tudi v zakonu. 

Razširiti in razumljiveje bi bilo treba napisati 12. člen, ker prinaša po- 
membno novost. Gre za kategorijo tako imenovanega lastnega dohodka, ki so 
ga doslej izvajalci oblikovali zelo neenotno, brez potrebnega družbenega vpliva. 
\erjetno bi bilo potrebno omeniti, da se to ureja s posebnim samoupravnim 
sporazumom o oblikovanju cen na področju kulturnih dejavnosti z enotnimi 
izhodišči, načeli in merili za vso Slovenijo. 

Nujno bi bilo potrebno obnoviti in tudi realizirati prizadevanja za obliko- 
vanje potrebnih standardov in normativov za opravljanje kulturnih dejavnosti. 
Teh za večino zvrsti kulture žal še ni. V nasprotnem primeru ne bo mogoče 
izvajati določil 17. člena osnutka. 

Vsi programi kulturnih storitev, o čemer govorita 15. in 16. člen osnutka in 
tudi tisti, ki jih izvajalci opravijo neposredno in mimo povračila v obliki tako 
imenovane prispevne stopnje, bi morali biti zajeti v samoupravnih sporazumih 
o temeljih plana občinskih in republiške interesne skupnosti, kajti šele tako bo 
mogoče uveljaviti načelo enotne slovenske kulturne politike. Hkrati bo s tem 
omogočen tudi pregled nad celotnim kulturnim dogajanjem v slovenskem kul- 
turnem prostoru. 

25. člen predvideva, kdo ugotavlja oziroma predpisuje nujni obseg sredstev, 
če samoupravni sporazumi o temeljih plana niso sklenjeni, nikjer pa ni norma- 
tiva oziroma standarda, ki bi določal, kaj nujni obseg predstavlja? Ob precejšnji 
raznolikosti kulture je to vprašanje zelo pomembno! 

Ob 36. členu, se postavlja vprašanje izvirnosti Kulturne skupnosti Slovenije 
kot zveze občinskih kulturnih skupnosti ter še vprašanje oblikovanja Zbora izva- 
jalcev v Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije. V primeru, da bi izvajalske 
kulturne institucije direktno delegirale delegate v Zbor izvajalcev, bi to na eni 
strani sicer izboljšalo kvaliteto razprave o posameznih vprašanjih kulture, 
hkrati pa bi to pomenilo povečanje že tako prevladujočega vpliva izvajalcev nad 
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uporabniki, ob ločenih zasedanjih pa verjetno tudi prepogosto potrebo po uskla- 
jevalnem postopku v zvezi z odločitvami obeh zborov. 

Premalo dorečen je po našem mnenju tudi 43. člen, ki govori o organih 
Skupščine kulturne skupnosti Slovenije, kajti zakon bi moral to vprašanje nor- 
mativno rešiti za celotni slovenski kulturni prostor. Znotraj tega normativa pa 
bi se posamezne občinske kulturne skupnosti ravnale glede na kvaliteto in kvan- 
titeto kulturnih dejavnosti v svoji občini. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Sikošek, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, 
Kamnik. Prosim! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Strinjam se s tovarišico, ki je govorila pred menoj, in enako ugotavljamo, da je 
predloženi osnutek sicer boljši od prejšnjega, vendar je v posameznih delih še 
vedno nedorečen oziroma nejasen, predvsem pri nakazovanju družbenoekonom- 
skih odnosov, pri vlogi Kulturne skupnosti Slovenije in pri organiziranju kultur- 
nih skupnosti. Nekaj pripomb pa imamo tudi k posameznim členom. 

K 1. členu: Muzejska in arhivska dejavnost sodita v sklop kulturne dediščine, 
zato menimo, da je dovolj, če se navede naravna in kulturna dediščina. 

K 7. členu, zadnji odstavek: Kultura je dejavnost posebnega družbenega 
pomena in ne dejavnost kulturnih skupnosti. 

K 9. členu, četrti odstavek: Predlaga se nova vsebinska kategorija cene, ki 
naj jo sestavljajo tudi sredstva za prihodke delovnih ljudi, ki samostojno kot 
poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, ob tem pa ni krite- 
rijev za uveljavitev pravic in dolžnosti tako honoriranih ustvarjalcev. Skupnost 
nima planiranih sredstev za realizacijo tega člena. 

K 11. členu: Razširjeni reprodukciji kulturnih dejavnosti je treba dati real- 
nejšo osnovo, saj je močno v zaostanku. 

K 34., 35. in 37. členu: Določneje je potrebno definirati, kaj je to enota ozi- 
roma temeljna skupnost Kulturne skupnosti, ki je prav tako dvodomna. Predla- 
gatelj uvaja organizacijsko novost, za katero v praksi še ne vemo, kako bo 
funkcionirala, niti nismo prepričani, da je potrebno, kar je še posebno vprašanje. 

K 47. členu: Prvič se pojavlja pri programiranju in oceni rezultatov tudi Slo- 
venska akademija znanosti in umetnosti, vendar njena vloga ni opredeljena. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev ni 
več. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Glede na razpravo, ni potrebe, da bi predlog 
sklepa spreminjali. Se zbor s to mojo ugotovitvijo strinja? (Da.) Menim, da lahka 
pridemo na glasovanje. Kdor je iza predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o naravni in kulturni dediščini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

K osnutku zakona ste prejeli predlog sklepa, ki je kot delovni pripomoček 
pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem osnutku. 



40. seja 121 

Prosim poročevalce odborov in komisij ter predstavnika Izvršnega sveta, da 
spremljajo razpravo o tem osnutku in po končani razpravi predlagajo morebitne 
spremembe in predloge k predlogu sklepa. 

Danes ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava 
osnutek zakona na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

2eli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima dr. Iztok Winkler, 
član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kulturo in znanost. 
Prosim! 

Dr. Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tudi osnutek tega zakona ste v pristojnih zborih obravnavali v lanskem 
letu. 2e takrat se je pokazalo, da je še preveč odprtih vprašanj, ki v osnutku 
niso zadovoljivo rešena. Zato smo pripravili novo besedilo osnutka zakona, ki je 
danes v obravnavi. 

Osnutek zajema pojem naravne in kulturne dediščine, njeno varstvo, naloge 
posameznih subjektov, dejavnost, organiziranost in samoupravljanje tistih kul- 
turnih organizacij združenega dela, ki se z varstvom še posebej ukvarjajo. Enot- 
nost pojma naravne in kulturne dediščine, ki ima čvrsto vsebinsko utemeljitev, 
je v osnutku zakona izpeljana dosledno in bo za našo družbeno prakso pomenila 
obogatitev in razširitev ene od kulturnih dejavnosti. Vsa tista narava m mate 
rializirano človekovo delo, ki ima kulturno, zgodovinsko ali estetsko vrednost 
pomembno za družbo, predstavlja naravno ali kulturno dediščino m zasluzi 
posebno družbeno skrb. Sleherni delovni človek in občan ima enako pravico do 
uživanja omenjenih vrednot, vsakdo pa ima tudi priložnost sodelovati pri nji- 
hovem varstvu. Varstvo ni namenjeno zgolj ohranjanju dediščine za prihodnost, 
temveč tudi njenemu spoznavanju, razumevanju, vrednotenju in uživanju danes. 
Zato tudi subjekti varstva nikakor niso in ne morejo biti samo specializirane 
kulturne organizacije ali organi družbenopolitičnih skupnosti, marveč se v var- 
stvene dejavnosti vključuje občan tudi neposredno, po svojih društvih m druž- 
benih organizacijah, po organizacijah združenega dela m krajevnih skupnostih 
in še posebej po samoupravnih interesnih skupnostih. 

Z varstvom dediščine, posebej njenega izbranega dela, to je kulturnih m 
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti, so povezane pomembne 
družbene odločitve, zlasti razglašanje spomenikov in znamenitosti ter mnoge 
upravne naloge, med njimi odločitve, ki posegajo v imetnikovo razpolaganje 
s stvarmi in ga zaradi posebnega družbenega interesa pri tem razpolaganju tudi 
omejujejo. »   

Odločitev o lastnosti spomenika ali znamenitosti naj pripada skupščini ozi- 
roma upravnemu organu družbenopolitične skupnosti predvsem občine. Upravne 
zadeve, razen vodenje registra in popisa spomenikov pa upravnemu organu. Tako 
skupščine kot upravni organi pa so v strokovnem pogledu vezani na predloge, 
utemeljitve in obrazložitve strokovnih organizacij. 

Te pa so razbremenjene neposrednega upravnega postopka, ne morejo pa 
biti razbremenjene strokovne soodgovornosti za odločitve občinskih in repu- 
bliških upravnih organov. 

V zvezi s tem je treba povedati, da po mnenju predlagatelja akt o zavaro- 
vanju kulturnega ali zgodovinskega spomenika oziroma naravnih znamenitosti 
sam po sebi še ne pomeni tudi materialnih obveznosti. Tak akt pomeni v samo- 
upravni obliki izraženo družbeno spoznanje o pomenu stvari in povzroči, da velja 
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za tako stvar in v zvezi z njo pravni režim, ki ga določa ta zakon, deloma pa na 
podlagi zakona akt o zavarovanju samem. 

Odvisno od okoliščin pa utegne imeti razglasitev tudi druge posledice, tako 
pri ravnanju umetnika kot strokovnih organizacij in drugih udeležencev pri 
varstvu. 

Če gre za večje nepremične spomenike ali znamenitosti, bo razglasitev vpli- 
vala tudi na njihovo obravnavo v postopku družbenega planiranja, prav gotovo 
pa tudi na posamične kulturno politične odločitve v kulturnih skupnostih. 

S spomeniki in znamenitostmi v zasebni lasti morajo imetniki ravnati tako, 
kot ustreza ne le njihovemu, temveč tudi širšemu, družbenemu interesu. V prvi 
vrsti so dolžni sami skrbeti za njihovb vzdrževanje in za ohranjanje njihovih 
spomeniških lastnosti in jih le-te same po sebi še ne opravičujejo do družbenih 
sredstev. 

Osnutek vsebuje tudi težnjo, da bi spomeniki in znamenitosti, kadar je to 
koristno, prehajali iz zasebne v družbeno lastnino, od upravljanja drugih organi- 
zacij v upravljanje strokovnih organizacij in da bi bilo lažje kot doslej njihovo 
medsebojno izmenjavanje in prepuščanje med strokovnimi organizacijami. 

Družbenoekonomskih odnosov se novi osnutek loteva na več ravneh. Po- 
drobneje obravnava po materialni plati obveznosti in pravice umetnikov. To je 
seveda izredno občutljivo področje, kajti nevzdržno in nerealno bi bilo celotno 
breme vzdrževanja, obnavljanja ter revitalizacije spomenikov in znamenitosti 
nalagati v vseh primerih le zgolj imetniku. Hkrati pa bi bilo najbolj zgrešeno 
odstopanje od stališča, da je imetnik v prvi vrsti sam dolžan vzdrževati spome- 
nik, vsaj v mejah neposrednih koristi, ki mu jih prinaša. Varstvo naravne in 
kulturne dediščine je v prvi vrsti kulturna dejavnost in zanjo velja tudi bodoči 
zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti tudi v pogledu 
družbenoekonomskih odnosov. 

Za vodenje registra oziroma popisa, pa so izvajalci upravičeni tudi do sred- 
stev iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Strokovne organizacije za var- 
stvo so kulturne organizacije združenega dela, njihova dejavnost je kulturna 
dejavnost in je tudi posebnega družbenega pomena. Svobodna menjava glede 
te dejavnosti poteka predvsem v kulturni skupnosti. To pa ne pomeni, da so 
kulturne skupnosti edini prostor za urejanje vseh družbenoekonomskih odnosov 
v zvezi z vsemi dejavnostmi in akcijami s področja varstva dediščine, še posebej 
takrat, ko gre za vlaganje v predele ali objekte, ki imajo spomeniško vrednost 
ali so znamenitosti in se morajo povezovati in usklajevati različni zasebni in 
družbeni, kulturni in gospodarski, stanovanjski in drugi interesi kot njihovi 
nosilci. Kulturni vidik je resda vsakokrat nepogrešljiv, je pa le eden od mnogih 
in zato ne more biti tudi vselej gmotno podprt. 

Ker opravljajo strokovne organizacije dejavnost posebnega družbenega po- 
mena, zagotavlja družba uveljavljanje svojega interesa tudi s posebnimi pogoji 
za ustanavljanje teh organizacij in njihovo delovanje ter zlasti z udeležbo dele- 
gatov družbene skupnosti v organih upravljanja takih organizacij. 

Strokovnost namreč zasluži na tem področju izredno pomemben poudarek, 
saj je sama po sebi pomemben del jamstva, da ne bo nastajala na dediščinah 
škoda zaradi napačnega ravnanja. To pa ne sme pomeniti, da je dejavna skrb za 
dediščino prepuščena in zaupana zgolj strokovnim organizacijam, kot so organi- 
zacije za varstvo naravne in kulturne dediščine, muzeji, galerije in arhivi, kajti 
vsakdo, ki sodeluje v dejavnosti varstva dediščine je upravičen in dolžan zahte- 
vati pomoč strokovnih organizacij. 
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Poudarjanje strokovnosti torej nikakor ne bi smelo demobilizirati vseh 
tistih, ki naj bi varstvo in uporabo naravne in kulturne dediščine vključevali 
v svojo dejavnost. Z drugo besedo, poudarjanje strokovnosti ne sme osamiti 
strokovnih organizacij pri opravljanju dejavnosti varstva in skrbi zanj. 

Razprave o predloženem osnutku zakona v odborih Skupščine SR Slovenije 
in Kulturne skupnosti Slovenije, v delovnih telesih, zlasti svetih Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije, pa tudi prva preverjanja v krogih strokovnjakov s teh 
področij kažejo, da je besedilo v temeljih pravilno zastavljeno in vsaj v glavnem 
zadovoljivo upošteva pripombe lanskoletnih obravnav. Opozorile pa so tudi na 
nekatere pomanjkljivosti, ki jih bo treba v nadaljnjem zakonodajnem postopku 
odpraviti. To velja zlasti za razmerja med razlastitvenimi akti in družbenimi 
plani, za razmejitev nekaterih pristojnosti med republiko in občinami, za neka- 
tera pravila v razmerjih med zasebno lastnino imetnika posameznega spome- 
nika in družbenim interesom zanj, za kriterije, ki opravičujejo razlastitveni 
postopek, za razmerja med strokovnimi in upravnimi nalogami in podobno. 

Ocenjujemo, da v nobenem od teh primerov ne gre za povsem nerazčiščena 
vprašanja pa tudi ne za nasprotovanja temeljnim rešitvam, tako kot jih pred- 
laga ta osnutek. Zato bo predlagatelj vse te predloge lahko vključil v vsebino pri 
pripravi predloga zakona. Pri tem se zanašamo tudi na sadove že napovedanih 
širših javnih razprav, zlasti v okviru Socialistične zveze in strokovnih društev. 
Te razprave bodo po naši oceni ne samo v prid nastajanju predloga zakona, 
temveč tudi samemu varstvu naravne in kulturne dediščine pri krepitvi druž- 
bene zavesti o njegovem pomenu in družbenem razpoloženju zanj. Zato Izvršni 
svet predlaga, da predloženi osnutek sprejmete. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov in 
komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Zdravko Šprajcar, delegat Zbora 
združenega dela za področje kulture in prosvete, 4., okoliš Kranj. 

Zdravko Sprajcar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V imenu skupine delegatov za področje prosvete in kulture, 4. okoliš 
pozdravljam ta zbor in predlagam pripombe k osnutku zakona. 

Zakon o naravni in kulturni dediščini mora opredeliti temeljna načela in 
izhodišča obravnave naravne in kulturne dediščine v zvezi z urejanjem prostora, 
gradnjami, stanovanjskim gospodarstvom, itd. S takim pristopom bi zakon 
dobil značaj sistemskega zakona. 

Glede na to, da je varstvo kulturne dediščine kulturna dejavnost pa ni opre- 
deljena vloga kulturne skupnosti: na primer pri razglašanju kulturnih spome- 
nikov, pri planiranju varstva naravne in kulturne dediščine, pri ustanavljanju 
strokovnih delovnih organizacij za to področje itd. 

Termin kulturni spomenik je zbirni pojem za vse vrste in zvrsti spomeni- 
kov. Zgodovinski spomenik je le ena od zvrsti kulturnih spomenikov. 3. členu 
osnutka zakona so trije termini: kulturni spomenik, zgodovinski spomenik, na- 
ravna znamenitost. 

Osnutek zakona ne opredeljuje dovolj jasno nosilcev obveznosti glede vzdr- 
ževanja spomenikov. 

Za vsak poseg na kulturnem spomeniku oziroma naravni znamenitosti je 
potrebno ustrezno dovoljenje, česar predloženi osnutek zakona ne predvideva. 
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Sodelovanje strokovne službe je nujno pri vsakem posegu in ne more biti 
odvisno od presoje imetnika. 

V osnutku zakona ni dovolj razčiščen odnos med upravnimi organi druž- 
benopolitičnih skupnosti in strokovnimi organizacijami za varstvo, kar se po- 
sebno izraža pri dovoljenjih za arheološka izkopavanja, izvoznih dovoljenjih, za 
razglašanje premičnih spomenikov, itd. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko 
je predlagatelj zakona upošteval usposobljenost upravnih organov za izvedbo 
nalog, ki so določene s tem osnutkom zakona. Z njim upravni organi sprejemajo 
vrsto novih upravnih nalog, kar pomeni nujno kadrovsko okrepitev in omembe 
vredno povečanje proračunskih sredstev. Zato je vprašljiva trditev v obrazložitvi 
osnutka zakona, da za izvajanje zakona ni potrebno novih proračunskih sredstev. 

Prav tako ni jasen odnos med strokovnimi organizacijami za varstvo, ki jih 
za naloge varstva ustanovi občina za celotno svoje območje in varstvenimi orga- 
nizacijami, ki jih ustanovi občina ali republika, za posamezne spomenike ali 
območja, na primer Trebče, Triglavski narodni park. To velja posebej za orga- 
nizacije, ki naj bi jih ustanovila republika. 

V osnutku zakona so nejasnosti med nalogami organizacij, ki obravnavajo 
strokovno delo in nalogami organizacij, ki naj bi upravljale s posameznimi 
spomeniki oziroma območji. 

Za razliko od sedanje prakse, osnutek zakona opredeljuje različne strokovne 
nosilce za varstvo premičnih spomenikov, ki so v upravljanju muzejev in galerij 
ter nepremičnih spomenikov oziroma znamenitosti. Zakon predvideva, da muzeji 
ne upravljajo samo muzejskega fonda, temveč prevzemajo tudi strokovne naloge 
organizacij za varstvo premične dediščine izven muzejev. 

Ob tem se postavlja vprašanje opredelitve premične kulturne dediščine, 
kot sestavine nepremične dediščine in racionalnosti take rešitve, ker se strokovne 
službe s tem podvajajo. 

V osnutku zakona je predvideno neenotno razglašanje spomenikov. Vpraš- 
ljiva je pristojnost upravnega organa za razglasitev premičnega spomenika. Tudi 
razglašanje premičnih spomenikov naj bi bilo v pristojnosti skupščine občine. 

Ob osnutku zakona bi morali biti vsaj že v tezah predloženi izvedbeni pred- 
pisi, kar bi omogočilo celovitejšo predstavo o načinu izvajanja zakona. 

Ponovno je treba opozoriti, da so za izvajanje novega zakona o varstvu 
narave in kulturne dediščine potrebna znatna dodatna sredstva, saj na nivoju 
občin dosedaj praviloma ni bilo organizirane službe za varstvo narave. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc 
Sikošek, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, 
Kamnik. Prosim! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina, ki jo zastopam, je obravnavala osnutek zakona o kulturni dediščini in 
sprejela nekaj načelnih in konkretnih pripomb pri posameznih členih. 

Pri načelnih pripombah bi predvsem omenil to, da tudi ta osnutek, enako kot 
osnutek iz leta 1979, delimo na dva dela, na zakon o naravni in kulturni dedi- 
ščini in zakon o varstvenih organizacijah, to so muzeji, galerije, zavodi za spo- 
meniško varstvo, izvzeti pa so arhivi. Se vedno ostaja odprto vprašanje, če je 
primerno en zakon združiti s širšo zakonodajo na področju naravne in kulturne 
dediščine in zakonsko določeno samoupravno in organizacijsko shemo varstvenih 
organizacij, ob pripombi, da osnutek uvaja izjemo za arhive, za katere bo izdelan 
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poseben zakon. Postavljamo vprašanje, zakaj so arhivi izvzeti iz varstvenih orga- 
nizacij? Uvajanje naravne dediščine med dejavnosti kulturnih skupnosti je za 
vse še popolna neznanka. Na to opozarjamo predvsem zato, ker srednjeročni 
plani kulturnih skupnosti ne vključujejo področja naravne dediščine. 

V obrazložitvi predlagatelja lahko na 20. strani, v zadnjem odstavku, III. po- 
glavja preberemo, da izvajanje zakona ne bo zahtevalo novih sredstev iz prora- 
čuna. To seveda ne drži, ker proračun družbenopolitične skupnosti zagotavlja 
sredstva za register oziroma popis po 55. členu osnutka zakona in za upravna 
dela po javnem pooblastilu. 22. člen navaja vsa dela potrebna za vpis v register. 
Navajamo primer: Potrebni podatki za vpis v register za grad znašajo od 6 do 
8 starih milijonov din. Na področju občine Kamnik je okoli 400 spomenikov, 
torej pomenijo sredstva za vpis v register znatno vsoto denarja. 

Pripombe k posameznim členom. 
K 19. členu: Za zavarovanje kulturnega spomenika ali naravne znamenitosti 

so potrebni posebni režimi, ki jih ne morejo zagotoviti društva ali družbeno 
pravne osebe. Podružbljanje kulture ne sme pomeniti škodo na spomenikih. 

K 20. členu: Predlagamo, da se sprejme varianta. 
K 24. členu: Vse kar čuvajo muzeji niso spomeniki ali znamenitosti. 
K 25. členu: Vse spomenike naj razglaša skupščina občine in ne občinski 

upravni organ za kulturo. Vsaka razglasitev mora imeti regularni postopek, 
torej osnutek predloga in odloka, da je možna konfrontacija, še posebej, če gre 
za spomenike, ki niso v upravljanju muzejev. 

K 33. členu: Ta člen naj se glasi: »Umetnik ne sme opravljati delo ali druge 
posege na spomeniku ali znamenitosti, ki bi utegnilo spremeniti njegovo naravo 
ali pomen«. Preostali del stavka naj se črta, ker je nesmiseln. 

K 38. členu: Občina ne more imeti predkupno pravico, ampak varstvena 
organizacija na teritoriju te občine. 

K 45. členu: Besedilo se naj dopolni z besedami: ... »v vodi, na zemlji ali 
v zidovju .. 

K 48. členu: Kdor odkrije del naravne ali kulturne dediščine, naj o najdbi 
obvesti najprej strokovno organizacijo in nato upravni organ za kulturo. Iz 
prakse namreč vemo, da je zlasti pri arheoloških najdbah še kako pomembno 
hitro ukrepanje, ker z izkopi nastaja nepopravljiva škoda. Postopek javljanja 
mora biti čim krajši. Prav gotovo bo šel strokovnjak takoj na teren, občinski 
upravni organ pa bi moral strokovnjaka šele obvestiti, kar je lahko že usodno 
za spomenik, ki ga je nekdo na primer pri gradnji hiše našel. 

K 49. členu: Predlagamo, da se sprejme varianta. 
K 66. členu, drugi odstavek: Besedilo naj se dopolni takole: »... se eviden- 

tirajo, proučujejo, dokumentirajo premične in nepremične spomenike ali zna- 
menitosti in pripravljajo . . .« 

K 66. členu: V četrtem odstavku naj se doda besedilo: »pripravljajo raz- 
stave, izdajajo publikacije«. 

K 66. členu: Zadnjemu odstavku na 16. strani naj se črta del stavka: »če 
zaradi tega«. 

K 72. in 73. členu: Denarne kazni so po naši presoji smešno nizke. Vsak 
graditelj bo verjetno dal tudi milijon starih dinarjev, da bo lahko nadaljeval z 
gradnjo hiše na arheološkem terenu. Se bolj simbolična pa je za delovno orga- 
nizacijo, saj ji dva milijona starih dinarjev res ne pomeni veliko, ob recimo eni 
ali več milijardni investiciji pri gradnji ceste in podobno. Predlagamo, da se 
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te kazni zvišajo, še posebno, ker ugotavljamo, da posamezniki nimajo dovolj za- 
vesti in odgovornosti na tem področju. 

V drugem odstavku točke 3, stran 20, je navedeno, da izpolnjevanje zakona 
ne bo zahtevalo novih sredstev iz proračuna. Menimo, da to ni res, ker bo 
potrebno zaposliti nove ljudi, s tem pa se bodo povečali tudi stroški, kar pa ni 
v skladu s sprejeto resolucijo. Hvala lepa! 

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

Glede na razpravo in glede na različnost poročil naših delovnih teles, pa 
tudi glede na to, da še ne razpolagamo z dokončno sprejetimi stališči Družbeno- 
političnega zbora, predlagam, da imenujemo posebno skupino iz vrst poročeval- 
cev, ki naj pripravi dokončni predlog sklepa, o katerem bomo nato sklepali. 
Se strinjate? (Da.) Predlagam, da bi v to skupino imenovali tovarišico Mileno 
Skraba, poročevalko Odbora za družbenoekonomske odnose, tovariša Mira Ko- 
stanjevca, poročevalca Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, in tovariša Braneta Kozamernilka, predsednika Odbora za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varsitvo okolja. 

Se zbor strinja s predlaganimi delegati? Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagana skupina izvoljena z večino glasov. Pozivam 
tudi predstavnika Izvršnega sveta, da sodeluje s skupino. Prekinjam to točko 
dnevnega reda in odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Triglavskem narodnem parku, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Marija 
Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Na 61. seji Zbora združenega dela in 60. seji Zbora občin, dne 
27. marca 1978, je bil obravnavan in sprejet predlog za izdajo zakona o Tri- 
glavskem narodnem parku, s tezami za osnutek zakona. Ob tem sta oba zbora 
sprejela sklep in naročila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
osnutek zakona. 

Prvi osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku je bil pripravljen junija 
1978, vendar je bil zaradi nekaterih neustreznih rešitev umaknjen iz postopka. 
V letu 1979 sta bila izdelana dva delovna osnutka, ki pa sta že v postopku 
predhodnih razprav v občinah in v družbenih organizacijah ter društvih naletela 
na številna odklonilna stališča. Pri pripravi tega osnutka zakona je predlagatelj 
izhajal iz sprejetega predloga za izdajo zakona in pri tem upošteval pripombe, 
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ki so jih ob obravnavi le-tega posredovala skupščinska telesa ter podali delegati 
na sejah zborov. 

Hkrati je predlagatelj upošteval tudi stališča, mnenja in predloge, ki so bili 
posredovani k omenjenim predhodno izdelanim osnutkom. 

Temeljne cilje in izhodišča, koncept razširitve Triglavskega narodnega parka 
na celotni osrednji del Julijskih Alp, zunanje meje območja narodnega parka 
in njegovo notranjo členitev oziroma razmejitev ter okvirno vsebinsko zasnovo 
osnutka zakona so obravnavali in načelno potrdili predstavniki Skupščin občin 
Jesenice, Radovljica in Tolmin, območnih samoupravnih interesnih skupnosti za 
gozdarstvo, občinskih kmetijskih zemljiških skupnosti, območnih vodnih skup- 
nosti, Zveze društev za varstvo okolja, Planinske zveze Slovenije in Turistične 
zveze Slovenije. Pripombe in predlogi, dani na teh obravnavah, so upoštevani 
v tem osnutku zakona. 

Pri oblikovanju zasnove prostorske organizacije Triglavskega narodnega 
parka je predlagatelj izhajal iz mednarodno dogovorjenih kriterijev, ki jih je 
sprejela tudi SFR Jugoslavija, iz spoznanj pri snovanju narodnih parkov v dru- 
gih državah in v naših republikah in pokrajinah, nadalje iz domačih znanstvenih 
spoznanj na področju varstva naravnih znamenitosti ter ugotovljenih posebnih 
pogojev in značilnosti Julijskih Alp. 

Kot izhodiščna osnova pa sta bili pri izdelavi osnutka zakona upoštevani 
dve temeljni načeli, in sicer, da je narodni park namenjen človeku in da ni 
naravnan proti njemu ter da je celovito ohranjanje naravnih znamenitosti in z 
delom ustvarjenih vrednot kulturne krajine mogoče zagotavljati le z usmerjenim 
razvojem gospodarskih in družbenih dejavnosti, v katerega so smiselno vgra- 
jeni naravovarstveni cilji in ukrepi. 

Da bi v praksi uresničili zastavljeni temeljni načeli, se s tem osnutkom 
zakona, v skladu z ustavo določenim družbenoekonomskim sistemom, predlaga 
tako ureditev na območju Triglavskega narodnega parka, ki bo zagotavljala raz- 
voj in tudi varstvo naravnih znamenitosti. Kot najbolj smotrn način uveljavlja- 
nja družbenoekonomskih odnosov, ki bi prispevali k nadaljnjemu razvoju v 
skladu s cilji, ki jih želimo v tem prostoru Slovenije realizirati, opredeljuje 
osnutek zakona samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, ki 
izhaja iz sprejetega zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije. 

Nujno je, da vsi nosilci planiranja, ki uresničujejo svoje plane na območju 
narodnega parka, opravljajo svoje planske obveznosti in pravice, v skladu z 
veljavnimi zakoni in v skladu z usmeritvami in omejitvami, ki jih prinaša ta 
zakon ter da se v procesu planiranja odločajo za razvijanje tistih dejavnosti, 
ki so v skladu z naravnimi potenciali in stopnjo zmogljivosti prostora ter pri- 
spevajo k uresničevanju ciljev narodnega parka. Hkrati poudarjamo, da je 
sistem družbenega planiranja najbolj smotrna pot za reševanje socialnoekonom- 
skih problemov, ki so in bodo prisotni v tem prostoru. Gre predvsem za izredno 
močne negativne demografske tokove, ki so posledica obsežnih procesov deagra- 
rizacije in odseljevanja, kar v nekaterih predelih že ogroža obstoj in nadaljnji 
razvoj. Da bi preprečili te negativne tokove, je prebivalstvu v gorskem svetu 
potrebno zagotoviti možnosti za izboljšanje materialnih in drugih pogojev za 
življenje in delo. 

Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku torej ni usmerjen h kon- 
zervaciji obstoječega stanja, pač pa je njegov osnovni namen aktiviranje razvoja 
v tem prostoru. Predlagane rešitve podpirajo možnosti za razvoj vseh tistih 
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gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki niso v nasprotju s cilji in načeli 
narodnega parka. 

Opozoriti želimo tudi na to, da bo potrebno poleg izvajanja določil tega 
zakona poiskati še druge načine in poti za reševanje razvojnih problemov na 
tem območju tudi na osnovi drugih predpisov s področij kmetijstva, gozdarstva, 
vodnega gospodarstva, turizma in podobno. 

Glede na prostorsko razporeditev izjemnih in posebno značilnih naravnih 
vrednot in znamenitosti kulturnega, ekološkega, znanstvenega in turističnega 
pomena ter glede na njihovo stopnjo ohranjenosti, je območje Triglavskega 
narodnega parka deljeno v osrednje območje in obrobno območje, znotraj obeh 
območij pa so posebej zavarovani naravni rezervati in naravni spomeniki. 

Ker so v osrednjem območju naravne vrednote in znamenitosti najštevil- 
nejše in tudi najbolj obsežne, se z osnutkom zakona na tem območju dovoljuje 
obstoj le takih objektov in naprav, ki so potrebni za kmetijstvo in gozdno 
gospodarstvo in ki omogočajo dostop v osrednje območje parka. 

Robno območje je poleg primarnim gospodarskim dejavnostim namenjeno 
tudi za intenzivnejši razvoj javnih, rekreacijskih in turističnih zmogljivosti, ki 
pa morajo biti usklajene z realnimi zmogljivostmi tega prostora. 

Zaradi občutljivosti naravnih danosti na posege človeka na celotnem ob- 
močju narodnega parka in zaradi še posebne občutljivosti osrednjega območja 
ter naravnih rezervatov ter spomenikov, se v okviru narodnega parka uveljav- 
ljajo v obliki prepovedi in omejitev tri stopnje varovalnih ukrepov. To so 
splošne prepovedi, ki veljajo za celotno območje narodnega parka, posebne pre- 
povedi za osrednje območje ter še bolj razčlenjene za naravne rezervate in 
naravne spomenike. 

V zvezi z dilemo, ali so varovalni ukrepi, ki so določeni v predlaganem 
osnutku zakona, ustrezni in ali niso prestrogi, posebno glede na predlagane 
razvojne usmeritve, naj opozorimo na naslednje. 

1. Osnovni namen pretežnega števila splošnih prepovedi in omejitev, dolo- 
čenih v 8. členu osnutka zakona, je ta, da se z njimi zagotovi učinkovito varo- 
vanje in smotrno izkoriščanje naravnih dobrin splošnega pomena oziroma, da se 
preprečuje nastanek možnih negativnih posledic in degradacijskih pojavov, ki 
praviloma spremljajo enostransko izvedene posege v prostoru gorskega in viso- 
kogorskega sveta. Le manjši del predlaganih prepovedi in omejitev predstavlja 
varstvene ukrepe, ki izhajajo iz naravovarstvenih zahtev, temelječih na raz- 
glasitvi narodnega parka. 

Potrebo po uveljavljanju splošnih prepovedi je narekovalo dejstvo, da so 
prepovedi ali omejitve, ki so določene v obstoječih veljavnih zakonih za posa- 
mezne naravne dobrine, na primer v zakonu o kmetijskih zemljiščih, zakonu o 
gozdovih, zakonu o vodah in v drugih zakonih, glede na posebne ekološke pogoje 
gorskega in visokogorskega sveta, presplošne ali pa prostorsko premalo opre- 
deljene. 

2. Z namenom posebnega varovanja izjemnih naravnih znamenitosti in 
vrednot Julijskih Alp, ki so najštevilnejše in v največjem obsegu zastopane 
v osrednjem območju narodnega parka in ki predstavljajo tudi temeljno sesta- 
vino, zaradi katere se razglaša osrednji del Julijskih Alp za narodni park, se 
s predlaganim osnutkom zakona uveljavljajo za njegovo osrednje območje, poleg 
splošnih, še posebne prepovedi in omejitve, določene v 9. členu osnutka zakona. 

Glede na veliko občutljivost ekosistema osrednjega območja narodnega 
parka na posege človeka, predstavljajo te prepovedi najnujnejše varstvene 
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ukrepe za ohranitev naravnih dobrin ter izjemnih naravnih lepot in zname- 
nitosti. 

Odstopanje od teh bi pomenilo prepuščanje tega prostora stihiji in degrada- 
cija, ki je danes že mestoma tudi navzoča v različnih pojavnih oblikah. 

3. Posebna naravovarstvena kategorija so na območju narodnega parka 
naravne znamenitosti kot naravni rezervati in naravni spomeniki. Ti predstav- 
ljajo površinsko manjše enote, skupaj zavzemajo le približno 1,5% površine 
celotnega območja narodnega parka in imajo poleg ostalih značilnosti in lepot 
tudi poseben pomen za znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo. Zaradi 
tega se za te z zakonom uveljavljajo posebne prepovedi in omejitve, ki so dolo- 
čene za posamezne vrste naravnih rezervatov oziroma spomenikov. 

Glede upravljanja z narodnim parkom prinaša osnutek zakona drugačno 
rešitev, kot je bila določena v predlogu za izdajo zakona o Triglavskem narod- 
nem parku. Predlagatelj meni, da ni potrebno ustanavljati posebne samoupravne 
interesne skupnosti Triglavski narodni .park. Obstoječe oblike samoupravne 
organiziranosti v zadostni meri zagotavljajo upravljanje in gospodarjenje v tem 
prostoru. S samoupravnim planiranjem in doslednim realiziranjem nalog iz plan- 
skih aktov samoupravnih organizacij in skupnosti, lahko zagotovimo skladnost 
razvoja narodnega parka. Za opravljanje posebnih nalog, ki so potrebne za 
vzdrževanje in opravljanje tega območja kot narodnega parka, pa se ustanovi 
organizacija združenega dela z naslovom: Organizacija za varstvo Triglavski 
narodni park. 

Za posebne naloge so štete predvsem naloge naravovarstvenega pomena, ki 
so specifične za narodni park. Te naloge so v večjem delu pravnega značaja in 
organizacijsko-upravnega pomena. Določeni del nalog je tehničnega, strokov- 
nega in znanstveno-raziskovalnega značaja ter predstavlja temeljno, izhodiščno 
osnovo za pripravo planskih aktov in za prostorsko organizacijo ter delovanje 
narodnega parka. 

Za nadzorstvo nad izvajanjem prepovedi, veljavnih za območje narodnega 
parka, se v okviru organizacije za varstvo organizira naravovarstvena nadzorna 
služba, ki jo opravljajo stalni in prostovoljni naravovarstveni nadzorniki. Tako 
organizirana naravovarstvena služba je nujno potrebna. Vključevanje delovnih 
ljudi in občanov v prostovoljno naravovarstveno službo ima velik pomen tudi 
z vidika vzgoje in izobraževanja in je v skladu s podružbljainjem različnih 
funkcij in dejavnosti pri nas. 

Tovarišice in tovariši! Ob zaključku naj še enkrat poudarim, da so pred- 
lagani osnutek zakona v dosedanji razpravi podprli oziroma se z njegovimi 
temeljnimi določili strinjali delegati v delovnih telesih Skupščine, prav tako pa 
so osnutek s posameznimi pripombami podprli tudi Zveza društev za varstvo 
okolja, Planinska zveza Slovenije in Svet za varstvo okolja pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije. 

Predlagatelj bo pri pripravi predloga zakona, na podlagi današnje razprave 
kar najtesneje sodeloval tudi s skupščinami občin iz območja parka in z vsemi 
organi in organizacijami, ki so bili že dosedaj vključeni v pripravo osnutka 
zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da zbor sprejme predloženi 
osnutek zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želita poročevalca odbora in 
komisije besedo? (Ne želita.) 

9 
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Besedo ima tovariš Franc Sikošek, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi k tej točki dnevnega reda, k osnutku zakona o Triglavskem narodnem 
parku, ima naša delegacija načelno pripombo. Glede na osnutek zakona o kul- 
turni in naravni dediščini postavljamo vprašanje, zakaj je za Triglavski narodni 
park potreben zakon? Ali ne bi bil bolj primeren odlok? Bistvena pomanjkljivost 
tega osnutka zakona je po našem mnenju ta da ne upošteva kulturne dediščine. 
Ce je zakon sploh potreben, potem mora naštevati in varovati tudi kulturno de- 
diščino. Dobili bomo skupen zakon o naravni in kulturni dediščini, po katerem 
sta varovani obe področji. Ne moremo pa govoriti o Triglavskem narodnem 
parku brez ene od dveh zvrsti varovanj, ki ju novi zakon združuje. Nehote se 
nam postavlja vprašanje odnosa do kulturne dediščine. 

2elimo tudi odgovor na vprašanje iz leta 1978 o narodnem parku v občini 
Kamnik. Postavljamo tudi vprašanje, zakaj ni enotnega zakona o narodnih par- 
kih v Sloveniji? Hvala. 

Predsednik Emil Tomaži č: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Božo 
Pančur, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 12. okoliš, Jese- 
nice. Prosim! 

Božo Pančur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Jese- 
nice so mejna občina, ki meji na predvideni Triglavski narodni park. Zaradi 
tega se to področje posebej zanima za razpravo v vseh strukturah, ki se v tem 
okolju nahajajo. 

Tako sta prav zaradi te točke imele skupno sejo skupini delegatov za Zbor 
občin in Zbor združenega dela za delegiranje v ta zbor in za Zbor občin, 9. 7., 
in smo osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku skupaj obravnavali. 
Skupini sta na seji o obravnavi osnutka o Triglavskem narodnem parku obli- 
kovali nekatere pripombe. 

Načeloma se strinjamo, da se navedeni zakon sprejme. Moram pa poudariti, 
da se pripombe niso oblikovale samo na zboru teh dveh skupin, ampak da so se 
v javni razpravi, ki je bila že pred časom organizirana v Kranjski gori, in v raz- 
pravi v vseh treh zborih občinske Skupščine Jesenice in tudi na raznih drugih 
sestankih, izrazili interes in možnost, ki nam jih nudi ta zakon. 

V zakonu naj bo v večji meri prisoten aktivni pristop pri oblikah in načinih 
varovanja, njegov vpliv v smislu hranjenja in pomoči pri vzpostavljanju na- 
ravnega ravnovesja. Zakon naj ne bi imel za posledico izseljevanje prebivalstva 
s teh območij. 

V zakon naj se vključijo tudi družbeni plani občin z območja Triglavskega 
narodnega parka, to so Radovljica, Tolmin in Jesenice, in sicer ne samo obvez- 
nosti in odgovornosti pri razvoju narodnega parka, ampak predvsem gospo- 
darjenje s prostorom na področju kmetijstva, gozdarstva in turističnega gospo- 
darstva. Poudariti moram, da zakon o Triglavskem narodnem parku posega 
v nekatere dosedaj načrtovane gospodarske aktivnosti na področju turizma, kot 
na primer vršiške žičnice, na katere smo računali kot področje gospodarskega 
sodelovanja v turizmu. Varovanje Triglavskega narodnega parka pa nam verjet- 
no te možnosti ne daje. 
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Drugi turistični objekti so grajeni po dosedanjih načelih. Na primer: Hotel 
Jasna, ki je v strogo varovanem območju, je grajen tako, da ima ogrevanje z 
mazutom. Po tem zakonu tega ne bi smel imeti. Postavlja se vprašanje dodatnih 
stroškov kriz brez lastne krivde oziroma izbora določenih izjem, kar pa ima 
lahko nevarne posledice za varovanje parka. Zaradi tega moramo glede ob- 
stoječih objektov tudi določiti v zakonu določena pravila. Podoben problem so 
tudi objekti gozdnega gospodarstva kot so gozdne ceste, eksploatacija gozdov 
v tem varovanem območju, objekti kmetijstva, zlasti visokogorske kmetije, ka- 
terim je potrebno nuditi možnost razvoja. Če ne bo mogoče graditi objektov, se 
zmanjša tudi možnost za moderen tehnični razvoj. Vprašljiv je smisel pospe- 
ševanja visokogorskih kmetij. Nihče ne bo hotel več, kot smo včasih rekli, delati 
za žgance in kruh, vsakdo bo hotel le strojno obdelovati zemljišče. 

V zakonu je treba določneje opredeliti dostopnost območja delovnim ljudem 
in občanom, omogočiti pa bo treba tudi posebno obliko združevanja sredstev in 
povezovanja, da bo na teh območjih v večji meri prisotna skrb za poti, planinske 
domove in podobno. Verjetno je to vprašanje celotnega slovenskega prostora, 
mogoče pa,-tudi jugoslovanskega, saj je Triglav najvišji vrh v Jugoslaviji. Treba 
bi bilo najti načine, da tak park postane ljudem bolj dostopen, ne pa, da se ga 
bodo morali izogibati zaradi prepovedi, ki nastanejo z varovanjem. 

Z zakonom je prek narodnega parka prepovedan transportni tovorni promet. 
Pri tem pa se postavlja vprašanje povezovanja območja občin Jesenice in Tolmin, 
ki gre prek Vršiča, kjer je zgrajena visokogorska cesta, vendar ne tako visoko- 
gorska, saj je le na višini 1611 metrov. Zaradi tega lahko beseda visokogorska 
odpade in se uporabi beseda gorska cesta. To pa je edina povezava, čeprav je 
še druga, ki vodi prek Italije, ali pa zelo daleč prek Idrije in Tolmina. Zato bo 
nujno predvideti možnost transportov tudi po tej cesti za potrebe obeh občin, 
vendar se je še včeraj pri zadnjih razpravah oblikovalo mnenje, da bi bilo 
smotrno Vršič z dostopom in sestopom izločiti iz centralnega varovanega ob- 
močja. Zavedamo se, da s takim predlogom sicer centralno varovano območje 
delimo na dva dela, toda cesta je gospodarski objekt, na katerem ne bi smeli 
braniti gospodarskega delovanja, saj je grajena in asfaltirana s tem namenom, 
da je lažja povezava med obema občinama, ki morata biti gospodarsko povezani 
med seboj. 

Poglavje o kazenskih sankcijah bo treba ponovno obdelati in analizirati, 
ker so v teh določilih nekatere nejasnosti oziroma določila, ki jih ne bo mogoče 
izvajati. Na primer, ni parkirnih mest, prostorov za kurjenje, itd. Vse to lahko 
povzroča vrsto neprijetnosti tistim, ki bi želeli preživeti vikend na zavarovanem 
območju, omejilo pa bi tudi rekreacijske dejavnosti, ki bi jih bilo možno izvajati 
na določen način v centralnem delu parka. 

Prav tako je treba osnutek zakona v celoti proučiti in primerjati z obrazlo- 
žitvijo, da ne bo pri oblikovanju predloga prišlo do preozkih tolmačenj. Na 
primer: v osnutku je določeno, da je možno v parku le turno smučanje. Ne vem 
zakaj je treba sploh poudariti turno smučanje? Ali ima nekdo prav poseben 
interes, da je v zakon vnesel besedo turno smučanje? Jeseniška občina prav tako 
radovljiška in verjetno tudi tolminska, prireja veliko zimsko-^športnih prireditev 
na strogo varovanem območju. Če bomo uporabljali ta prostor za svoje športne 
prireditve, bomo hudi kršitelji. Torej, z družbeno dejavnostjo, bomo tudi družbi 
delali škodo. Vidite, v tem je neka nelogika, zato ne sme ostati v določilih turno 
smučanje, ampak mora biti določba, ki omogoča smučanje vSeh vrst. Smučarska 
tekmovanja sicer ne zahtevajo nobenih stalnih tehničnih naprav, kot so žičnice 
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in podobno, pa tudi ne motijo predvidenega režima v parku. To se pravi, na 
tem področju bomo uporabili samo sneg. Zakaj bi potem dovoljevali samo turno 
smučanje, kar je nesmotrno? 

Posebej smo se opredelili glede variantnega predloga meje narodnega parka 
v območju Planica—Rateče. Skupina predlaga, da se varianta črta, Rateče—Pla- 
nica naj ne bo v varovanem območju. Področje je namenjeno turizmu, človek 
je že posegel v ta prostor, opustitev začetega pa verjetno ne bi bilo gospodarno. 

Dosedanje predpise glede varovanja tega področja je treba razveljaviti z 
uvlejavitvijo tega zakona in to vse predpise, ki so dosedaj parcialno urejali 
varovanje posameznih kompleksov. Nesprejemljivo je, da se bo isti kompleks 
normativno urejal na dveh različnih nivojih predpisov kot zakon ali kot je 
predpis občinske skupščine. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Teodor 
Štrukelj, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 10. okoliš, 
Tolmin. Prosim! 

Teodor Štrukelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku so obravnavali vsi trije zbori 
občinske Skupščine Tolmin ter skupina delegatov za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, 10. volilnega okoliša in skupina delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije. 

Na osnovi razprave so se oblikovala naslednja stališča itn pripombe: 
1. V načelu je novi osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku po vse- 

bini in strukturi primernejši, kot so bili dosedanji in lahko služi kot osnova za 
izdelavo zakonskega predloga o Triglavskem narodnem parku. 

Novi osnutek predlaga samo dve zaščiteni območji, in sicer širše in ožje. 
Širše območje zajema tildi naselja, medtem ko ožje naselij praviloma ne zajema. 
Dodatno pa so predvideni manjši rezervati in spomeniki. V primerjavi s prejš- 
njimi štirimi razdrobljenimi območji, je ta koncepcija primernejša. 

Pozitivno je tudi, da novi osnutek zajema določila o območjih prebivalstva 
znotraj Triglavskega narodnega parka pri razvijanju gospodarstva, čeprav so 
ta določila zaenkrat meglena in premalo opredeljena. 

2. Ni primerno, da je sestavljalec osnutka razširil območje Triglavskega 
narodnega parka tako, da je sedaj zajetih v občini Tolmin 30 vasi, namesto 
prejšnjih 11 vasi. Kljub vsemu je treba ugotoviti, da naseljena območja pravi- 
loma ne sodijo v narodni park. V narodnem parku se želi ohraniti prvobitno 
prirodo, zato naj bi sprememb bilo čim manj. Nasprotno pa prebivalstvo teži 
k izboljšanju življenjskih pogojev in gospodarskega stanja. To pa pomeni, da 
je treba graditi ceste, boljše hiše, gospodarska poslopja, elektrovode, vodovode, 
kanalizacijo, da je treba pospeševati uporabo strojev in kemizacijo, da je treba 
graditi manjše tovarne in podobno. Takšen razvoj je v nasprotju s težnjo po 
ohranitvi prvobitnosti prirode. Zato bi sestavljalec zakonskega osnutka smel 
vključevati vasi le v najnujnejših primerih. Nasprotno tej ugotovitvi, pa je se- 
stavljalec novega osnutka zakona razširil območje Triglavskega narodnega parka 
tako, da sedaj občina Tolmin zajema 30 vasi namesto prejšnjih 11. Vasi v Baški 
grapi, srednji Soški dolini in Dreniški dolini imajo vse estetske kvalitete, vendar 
zaradi tega vključevanje v Triglavski narodni park ni potrebno. Če prebivalci 
prizadetih vasi ne bodo dosegli ciljev, povezanih z modernizacijo življenja, in 



40. seja 133 

bomo te odlagali z omejitvami, se bodo izselili. Se nadaljnja depopulacija v na- 
šem obmejnem območju pa ni zaželjena. Zato je treba ta moment vsekakor 
v miru in preudarno pretehtati. 

3. Razmejevanje čez pobočja ni naravno in povzroča dileme. Razmejitve po 
področjih in poteh niso pregledne niti primerne. Zaradi tega razmejevanja bo 
težko obrazložiti prebivalcu Kamna ob Soči, da je njihova vas v Triglavskem 
narodnem parku, sosednje Volarje pa ne, ali pa Idrsko ni zajeto, Ladra pa je. 
Razumnejša je bila razmejitev v osnutku, z dne 6. 3. 1978, in sicer črta Vogel— 
Tolminski Triglav—Hudičev most— Mrzli vrh—Krn—Javoršček—Kršovec—Svi- 
njak—Rombon—Črnjava. Zajema vodozbirno območje Tolminke, Zadlačiee, gor- 
nje Soče, Banščice in Koritnice. Verjetno bi pri tem ozemlju kazalo izločiti le 
gozdni kompleks Golovar ob Javorščku, ker je to izrazito gospodarski gozdni 
objekt. 

4._ Konkretnejše bi bilo treba opredeliti, kdo in v kakšni obliki in na kakšen 
način naj bi podprl težnje po gospodarskem razvoju prebivalstva na območju 
bodočega Triglavskega narodnega parka. 

Besedilo osnutka zelo določno navaja omejitve, premalo odločno pa opre- 
deljuje način povečanja eksistenčne možnosti prebivalstva v Triglavskem na- 
ronem parku in kdo naj bo za to nalogo zadolžen. Kot primer je treba navesti, 
da dosedanji vzdrževalec Alpinjeta Julijana ne izpolnjuje svojih finančnih ob- 
veznosti. Bilo bi zelo neprimerno, če bi pri Triglavskem narodnem parku ostalo 
samo pri omejitvah, ne da bi se realizirale obveznosti pri vzdrževanju. 

Nosilce in obseg vzdrževanja je treba opredeliti čim prej, ker bo na ta 
vprašanja potrebno dajati odgovore v javni razpravi. 

Predvsem prihajajo v poštev naslednji ukrepi: Pokrivanje personalnih in 
materialnih stroškov uprave Triglavskega narodnega parka, izgradnja komu- 
nalnih naprav za prizadeto prebivalstvo, ceste, vodovodi, elektrovodi, kanali- 
zacija, TV mreža, urejanje hudournikov — naj povem, da na Tolminskem vsi 
niti ne vidimo TV programa, na primer Log pod Mangrtom — nadalje dajanje 
ugodnih kreditov za ureditev stanovanjskih in gospodarskih poslopij ter za 
razvoj kmečkega turizma, dajanje ugodnih kreditov za nabavo mehanizacije, 
dajanje ugodnih kreditov za melioracije pašnikov in drugih kmetijskih zemljišč 
ter za odpiranje gospodarskih gozdnih kompleksov, dajanje ugodnih kreditov za 
razvoj manjše čiste industrije. Ti ukrepi ne morejo ostati pri domnevah, tem- 
več morajo biti konkretno napisani, posebno glede nosilcev financiranja. 

5. Rok za razpravo o osnutku bi bilo potrebno podaljšati do jeseni 1980. 
V našem sistemu samoupravnega dogovarjanja se akcija za ustanovitev 

Triglavskega narodnega parka ne more izvesti brez javne razprave. Pri tem ni 
dovolj, da se v razpravo vključijo samo družbenopolitične organizacije in samo- 
upravne interesne skupnosti, v razpravo je treba vključiti tudi prizadeto pre- 
bivalstvo. Take razprave pa doslej ni bilo mogoče izvesti. Skupščina občine 
Tolmin je prejela novi osnutek šele pred 15 dnevi in šele iz njega izvedela, da 
naj bi se območje Triglavskega narodnega parka razširilo na 30 vasi. Poleg tega 
pa še niso dovolj opredeljeni nosilci nalog iz prejšnjega odstavka, o čemer bo 
v razpravi največ vprašanj. Zato se predlaga, da se rok za obravnavo osnutka 
podaljša do jeseni 1980, medtem pa naj se izpelje javna razprava in dopolni 
osnutek, ker tega osnutka naša občina ne podpira oziroma ga ne bo podprla. 

Precej pripomb je tudi k nekaterim sekundarnim podrobnostim, na primer: 
ni potrebno, da se kot prirodni rezervat opredeli prodišče med Ladro in Volarji. 
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Ta objekt nima tolikšnih prirodnih kvalitet. Z omejitvami črpanja peska bi se 
zavrla gradbena dejavnost, uredi pa naj se režim črpanja gramoza. 

Prehitro in brez prave razprave so bili sprejeti ukrepi o gozdnih rezervatih 
Lomovje in Veliki Zjapci. Vprašanje naj se ponovno prouči. Nič ni povedano 
o režimu izvajanja lova, saj lovske družine zadovljivo opravljajo svojo nalogo. 
V javni razpravi bodo verjetno predlagane še nekatere manjše dopolnitve. 
Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima Ennest Noč, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. 

Ernest Noč : Tovariš predsednik, delegati in delegatke! Skupina dele- 
gatov občine Radovljica je pregledala pripombe in stališča, ki jih je sprejela 
Komisija za varstvo okolja- Skupščine občine Radovljica in izvršni svet skup- 
ščine. Predložene pripombe in stališča sta skupini delegatov sprejeli in v obširni 
razpravi ugotovili enotnost pogledov. Predlagamo, da se osnutek sprejme, ker 
bomo z izvajanjem njegovih določb obogatili to krajino, čeprav nas določbe 
zakona v nekaterih dejavnostih omejujejo, vendar ne vztrajamo na nobenih 
načelnih ali bistvenih spremembah. 

K besedilu posameznih členov sta skupini sprejeli naslednja stališča in 
pripombe. 

K 4. in 5. členu: Zgornja Tuhinjska dolina naj ostane v celoti izločena iz 
območja narodnega parka in se zato strinjamo s predlogom, ne pa z varianto. 

Območje ob Bohinjskem jezeru od hotela Jezero do prostora Pod skalco, 
naj se izloči v celoti iz osrednjega območja narodnega parka, v obsegu okoli 
2 ha zaradi izgradnje turistične infrastrukture. 

Območje Mežaklje naj se vključi v osrednje območje z mejo: Desni breg 
Radovne, na skrajnem zahodu pa naj se združi z osrednjim območjem, ker še 
ni tako zelo prizadeto od urbanizacije in ker je zaradi občutljivosti terena 
potrebno posebnega varstva. 

V točki 8, 8. člena, naj se na koncu besedila dodajo besede: »razen velikega 
petelina na Pokljuki«. 

V 10. točki 8. člena, naj se za besedo: »kamenja« doda vejica in beseda: 
»zalezovanj em«. 

V 18. točki 8. člena naj se na koncu besedila dodajo naslednje besede: »razen 
predel Goreljek, kjer je gradnja dovoljena v skladu z urbanističnimi načrti«. 

V 30. točki 9. člena naj se točno opredelijo objekti in naprave za izkorišča- 
nje sončne energije in energije vetra, kar nam spričo pomanjkanja energije 
lahko samo koristi. 

10. člen naj se v celoti črta, ker bi izjeme rušile koncept varovanja narod- 
nega parka. 

V 28. alinei 7. točke, 11. člena, naj prepoved velja samo za reklamne table. 
Varianta v 15. členu naj odpade, ker bo to urejal zakon o urejanju prostora. 
V 18. členu naj se besedilo spremeni in dopolni tako, da se kot organizacija 

za varstvo določi Zavod za gojitev divjadi Triglav-Bled s tem, da se strokovno 
in kadrovsko okrepi in usposobi ter spremeni naziv v Zavod Triglavski naro'dni 
park. Zavod že preko 20 let opravlja to dejavnost v ožjem obsegu ter ima že 
potrebno število terenskih čuvajev in 41 objektov, koč in bivakov na tem prosto- 
ru. Svojo dejavnost je zavod z vso natančnostjo in prizadevnostjo v okviru ma- 
terialnih možnosti tudi opravlj al. 
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V 21. členu naj se besedilo spremeni tako, da soglasje k statutu daje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ne pa sama Skupščina. 

V 22. členu naj se doda nov drugi odstavek, ki naj se glasi: »Dejavnosti, 
ki po tem zakonu predstavljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, se 
financirajo iz proračunskih sredstev republike. 

V četrti alinei 25. člena, naj se črta beseda: »praviloma«. 
V šesti alinei 25. člena naj se črta: »Zavod SRS za varstvo narave in kultur- 

ne dediščine« in vnese: »organizacija za varstvo«. 
Na koncu 25. člena naj se doda nov odstavek, ki naj se glasi: »Podrobnej- 

še določbe o organizaciji in delu nadzorne službe se opredelijo s statutom in 
z drugimi akti organizacije za varstvo.« Hvala lepa! 

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

Glede na nekatera vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi, še posebej 
vprašanja delegata iz 30. okoliša občine Kamnik, tovariša Franca Sikoška, in 
glede predloga, da se razprava podaljša do jeseni, ki so ga dali delegati 
iz Tolmina, predlagam in prosim tovarišico Marijo Vičarjevo, da odgovori na 
zastavljena vprašanja. 

Besedo ima tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in 
predsednica Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Marija Zupančič-Vičar: V zvezi z vprašanjem iz občine Kam- 
nik oziroma odgovora na vprašanje iz leta 1978, da naj se razglasi tudi območ- 
je Kamniških planin za narodni park, je potrebno povedati naslednje. 

V dosedanjih strokovnih razpravah in po izsledkih, ki so trenutno znani, 
ima po mednarodnih in naših kriterijih vse pogoje za to, da se razglasi za 
narodni park le območje Julijskih Alp, medtem ko je zavarovanje področja 
Kamniških Alp potrebno še nadalje proučevati. V primeru, da bodo izsledki 
pozitivni, se lahko prične postopek za zavarovanje tega območja. V dosedanjih 
razpravah je bilo mnogokrat izraženo mnenje, da ima to območje pogoje za kra- 
jinski park. 

Izvršni svet zaenkrat te pobude ni sprejel, ni je- pa tudi zavrnil. Potrebno 
bo o tem nadalje razmišljati in seveda skupaj, predvsem z občino Kamnik in 
drugimi občinami na tem območju pričeti s pripravami, da se tudi to področje 
ustrezno zavaruje. 

Glede na to ni mogoče, da bi z enim zakonom opredelili več narodnih par- 
kov v SR Sloveniji. Več v tem trenutku ne bi mogla povedati. V kolikor pa bi 
bilo potrebno, bi delegatu dali pozneje bolj izčrpen odgovor. 

Glede na pripombo oziroma predlog, ki ga je poleg ostalih pripomb v 
svoji razpravi dal delegat iz občine Tolmin, bi v imenu Izvršnega sveta pred- 
lagala, da Zbor združenega dela ne sprejme te pobude. Ker smo poleg pripomb 
iz današnjih razprav na zborih Skupščine prejeli tudi pripombe društev za 
varstvo okolja in Planinske zveze Slovenije, smo mnenja, da jih bo potrebno 
temeljito proučiti in se konsultirati zlasti s predstavniki občin z območja narod- 
nega parka. Zato bomo z njimi intenzivno sodelovali že pri delovni zasnovi 
predloga zakona in organizirali tudi širše razprave. Menim, da naj bi zbor 
danes sprejel osnutek zakona in zavezal Izvršni svet, da bo pri pripravi pred- 
loga temeljito proučil vse pripombe in jih tudi v največji možni meri vgradil 
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v predlog in zagotovil široko razpravo že pri delovni zasnovi predloga, Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Ce sem dobro sledil, se delegat iz Kam- 
nika strinja oziroma sprejema odgovor na vprašanje. Menim, da tudi delegat 
iz Tolmina sprejema predlog in pobudo v tem smislu, da bi si pri nastajanju 
predloga zakona vzeli dovolj časa in vse te stvari razčistili in eventualno šli 
tudi v predhodno razpravo o delovni verziji predloga zakona. Je to sprejem- 
ljivo? {Da.) 

Glede na to, da ne želi nihče več razpravljati, bi predlagal, da zbor sprejme 
naslednji sklep. 

1. Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SiR Slovenije 

upošteva pripombe in predloge, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skup- 
ščine ter predloge dane v razpavi na seji zbora in predloge dane v raznih pis- 
menih prispevkih. Upošteva pa naj tudi predloge o vključevanju v pripravo 
predloga zakona vseh zainteresiranih občinskih skupščin. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) 
Prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim 

glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da se vrnemo na obravnavo 4. točke dnevnega reda, 
ki smo jo prekinili, to je na osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini. 

Skupina delegatov je medtem končala z delom. Prav tako sem dobil ob- 
vestilo, da je Družbenopolitični zbor sprejel svoja stališča z majhnim po- 
pravkom, in sicer, da se črta zadnji odstavek 3. točke predloga stališč. Zadnji 
odstavek 3. točke torej ni predmet stališč Družbenopolitičnega zbora. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima tova- 
riš Brane Kozamernik. Prosim! 

Brane Kozamernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina se je sestala in uskladila stališča z delegati ostalih dveh 
zborov, in sicer tako, da sklep našega zbora, ki ste ga dobili na klop, velja in 
da se osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Predlagal bi redakcijsko 
dopolnitev sklepa, ki ga imate pred seboj, in sicer da je v 3. točki potrebno 
črtati oklepaj. 

Zeli kdo o predlogu in poročilu skupine delegatov razpravljati? (Ne.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, bomo o predlogu sklepa glasovali. Kdor je za pred- 
lagani sklep, vključno s spremembo, ki sem jo posredoval, naj glasuje! (124 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep glede osnutka zakona o naravni in 

kulturni dediščini v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom 
predsednico tega zbora obvestil. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Spominskem parku Trebče, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Ma- 
rija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Prosim! 

Marija Zupačič-Vičar: Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek 
zakona o Spominskem parku Trebče je bil v obravnavi v odborih Skupščine 
SR Slovenije že v. letu 1979. Številna odprta vprašanja, ki so vezana na pred- 
hodne opredelitve in rešitve takrat nastajajočega zakona o sistemu družbene- 
ga planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter njegova povezava z os- 
nutkom zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine so narekovala odlo- 
žitev obravnave takratnega osnutka zakona v zborih Skupščine SR Slovenije. 

Po sprejetju zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije ter hkrati podanih rešitev v osnutku zakona o varstvu na- 
ravne in kulturne dediščine, so bila dana izhodišča, na katera se je oprl pred- 
lagatelj osnutka tega zakona in izdelal nov osnutek zakona o Spominskem 
parku Trebče v obliki in vsebini, kot je na dnevnem redu današnjih zborov 
Skupščine. 

Tovarišice in tovariši! Osnutek zakona o Spominskem parku Trebče izha- 
ja iz načela, da je ohranitev zgodovinskih izročil, povezanih z življenjem in 
delom Josipa Broza-Tita in narodnoosvobodilno vojno, zgodovinskih spome- 
nikov iz 16. stoletja in drugih spomenikov o naravnih vrednostih in značil- 
nostih tega območja mogoča le, če se hkrati zagotovi razvoj in s tem izboljša- 
nje materialnih in drugih pogojev prebivalcem tega manj razvitega območja 
naše republike. 

Da bi navedeno načelo prišlo do veljave, je v osnutku zakona predvide- 
no, da se že v smernicah za pripravo družbenih planov občin Šmarje pri Jel- 
šah in Brežic ter SR Slovenije opredelijo usmeritve, ki se nanašajo na območje 
spominskega parka in da se nato v skladu in po postopku, kot določa zakon 
o sistemu družbenega planiranja, sprejmejo obveznosti in naloge samouprav- 
nih organizacij in skupnosti z območja občin Šmarje pri Jelšah in Brežic ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti izven tega območja, ki že opravljajo 
del svojih dejavnosti na tem območju ali pa so za to zainteresirane. 

Pri planiranju razvoja in izvajanju skupnega programa varstva in razvo- 
ja na tem območju, so zaradi ohranitve zgodovinskih izročil, naravnih zna- 
menitosti in kulturnih spomenikov v zakonu določene nekatere prepovedi v 
zvezi s posegi v prostor ter na objektih in napravah. Opredeljene so tudi de- 
javnosti, ki naj bi bile primerne za to območje. Med dejavnike, ki ustrezajo 
temu kriteriju in ekološkim pogojem spadajo zlasti kmetijstvo, gozdarstvo, 
kmečki in izletniški turizem, gostinstvo, šport in rekreacija, izobraževanje, 
kultura, osnovna preskrba in malo gospodarstvo. V planskih aktih se poleg 
dogovorjenih nalog in obveznosti posameznih udeležencev razvoja z območja 
Spominskega parka Trebče, za območje spominskega parka izdela skupni pro- 
garm varstva in razvoja, ki razčlenjuje poleg posameznih prostorskih izved- 
benih aktov. Posebni plan varstva in razvoja spominskega parka naj bi pri- 
pravila in skrbela za njegovo izvajanje v sodelovanju z izvršnima svetoma 
občin Šmarje pri Jelšah in Brežic ter Izvršnim svetom Skupščine SR Slo- 
venije organizacija za varstvo Spominskega parka Trebče. To organizacijo naj 
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bi ustanovil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V organih upravljanja or- 
ganizacije za varstvo naj bi sodelovali predstavniki ustanovitelja, občine Šmar- 
je pri Jelšah in Brežice, ter predstavniki drugih zainteresiranih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, kar naj bi se uredilo s statutom te organizacije. 

V skupnem programu varstva in razvoja spominskega parka in v orga- 
nih varstvene organizacije, naj bi bili udeleženci poleg obeh občin s tega 
območja in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije še krajevne skupnosti, 
temeljne organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti z območja spominskega parka ter Kulturna skupnost Slovenije, Zve- 
za kmetijsko zemljiških skupnosti Slovenije, Samoupravna interesna skupnost 
za gozdarstvo Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za PTT promet, 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveza komunalnih skupnosti Slove- 
nije, Gospodarstka zbornica in druge organizacije in skupnosti izven območ- 
ja spominskega parka, ki imajo neposredni interes za varstvo in razvoj spo- 
minskega parka. 

Tovarišice in tovariši! Pri oblikovanju tega osnutka zakona so bila v 
ospredju razprav v organih Izvršnega sveta predvsem naslednja vprašanja: 

1. Ali naj bi s posebnim zakonom uredili varstvo spominskega parka? Ali 
ne bi prepustili tega urejanja zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine? 

2. Ali je sprejemljivo izhodišče, da je potrebno varstvo zgodovinskih izro- 
čil, naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov povezati z razvojem ob- 
močja, kjer se vse te vrednote nahajajo? 

3. Ali naj bi za varstvo in razvoj spominskega parka skrbela posebna in- 
teresna skupnost ali podpisniki družbenega dogovora o varstvu in razvoju 
spominskega parka ali pa posebna varstvena organizacija? 

Glede prvega vprašanja je bilo sprejeto izhodišče, da se osnutek zakona 
pripravi, kot je to določeno s programom dela Skupščine SR Slovenije in nje- 
nega Izvršnega sveta ter da se ne čaka na sprejetje zakona o varstvu naravne 
in kulturne dediščine. Pri tem je prevladovalo mnenje, da se tudi to območje 
ureja z zakonom, kot je to storila SR Hrvatska za Spominski park Kumrovec. 

Pri drugem vprašanju se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opredelil 
za izhodišče, da se varstvo naravnih in drugih vrednot na območju spomin- 
skega parka lahko izvaja le s pospešenim razvojem, ki naj bi hkrati zagotav- 
ljal varstvo navedenih vrednot na tem območju, saj spada med manj razvita 
območja SR Slovenije in zato nima objektivnih možnosti za izvajanje celovi- 
tega varstva zgodovinskih izročil, naravnih znamenitosti in kulturnih spome- 
nikov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je pri tem izhodišču sicer opiral na 
določbe zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v naši re- 
publiki, vendar je hkrati ugotovil, da se zaradi omejitvenih faktorjev, ki jih 
terjajo varstvo zgodovinskih izročil in drugih zaščitenih naravnih in kulturnih 
vrednot na tem območju, ne morejo v celoti izvajati. Iz teh razlogov predvideva 
osnutek zakona pospešen razvoj na območju spominskega parka le za tiste 
dejavnosti, ki bi omogočale ohranitev prvobitnosti okolja, v katerem se naha- 
jajo zgodovinski in kulturni spomeniki ter naravne znamenitosti in obeležja, 
ki so vezana na zgodovinske dogodke na tem območju. 

Tudi pri tretjem vprašanju se je predlagatelj osnutka zakona opredelil za 
enačico, da se varstvo in razvoj spominskega parka izvaja po postopku, kot je 
to določeno z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije in po postopku, ki je v tem osnutku zakona opisan. To pomeni, 
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da upoštevamo v tem primeru isti postopek, kot je predviden za Triglavski na- 
rodni park. "Variantne možnosti, da bi za varstvo in razvoj spominskega parka 
ustanovili posebno interesno skupnost, da bi reševali ta vprašanja z družbenim 
dogovorom, ki naj bi ga sprejeli določeni udeleženci, ni bila ocenjena za dovolj 
učinkovito možno obliko, še zlasti zato, ker je sporno, če lahko z zakonom do- 
ločimo člane posebne interesne skupnosti oziroma udeležence družbenega do- 
govora. Predlagatelj zakona se je iz teh razlogov odločil za to, da predlaga 
ustanovitev posebne strokovne varstvene organizacije, ki naj bi opravljala na- 
loge, določene v dogovoru o skupnih temeljih plana oziroma planskih aktov za 
območje spominskega parka in nekatere druge naloge, ki so vezane na izva- 
janje določb tega zakona. V tem primeru je predložena rešitev identična rešitvi 
za Triglavski narodni park. Na podoben način pa skrbi za urejanje Spomin- 
skega parka Kumrovec tudi sosednja republika Hrvatska. 

Tovarišice in tovariši! Predlagatelj tega osnutka zakona ugotavlja, da je v 
obravnavah v delovnih telesih skupščinskih zborov bilo k predloženemu osnut- 
ku zakona danih nekaj pripomb in predlogov ter da je hkrati dana tudi pod- 
pora k vsem bistvenim vsebinskim rešitvam, ki jih osnutek zakona prinaša. 
Zato predlaga, da ta zbor osnutek zakona o Spominskem parku Trebče, sprej- 
me. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalec odbora 
in komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Franc Sikošek, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 30. Okoliš, Kamnik. Prosim! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi k osnutku zakona o Spominskem parku Trebče je imela delegacija za 
Zbor združenega dela in Zbora občin načelno pripombo, in sicer enako kot pri 
zakonu o Triglavskem narodnem parku, ali je zaikon potreben in ali ne bi 
zadostoval že odlok? 

Ce pa že govorimo o zakonu, potem je treba poudariti, da je Spominski 
park Trebče zaščiten zaradi varovanja kulturno-zgodovinskih objektov in ne 
toliko zaradi naravnih znamenitosti in lepot. Za nadzorstvo v spominskem 
parku ne bo potrebna torej naravoznanstvena nadzorna služba po 24. členu 
zakona, ampak spomeniško varstvena. Predlagamo dopolnitev 9. člena, s tem, 
da se varianta črta. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Anton Tadina, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 3. okoliš, Šentjur pri 
Celju. 

Anton Tadina: Tovaršiš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K osnutku zakona o Spominskem parku Trebče je bila pri nas obsežna raz- 
prava v okviru delegacije, v krajevnih konferencah SZDiL, na občinski konfe- 
renci Zveze komunistov, v ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih, pa 
tudi na zadnji seji vseh treh zborov skupščine občine, kakor tudi na delegaciji 
za Zbor združenega dela. 

Takšna aktivnost je razumljiva, saj se osnutek zakona nanaša na del ob- 
močja naše občine, ki nam je še posebno pri srcu, ker je v neposredni zvezi 
s Titovim življenjem in njegovim revolucionarnim delom. V nadaljevanju že- 
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limo seznaniti delegate zbora o zaključkih javne obravnave v naši občini, ki se 
nanašajo na predloženi osnutek zakona. 

1. V vseh razpravah je bila nedvomno izražena podpora prizadevanjem, 
da je izvajanje tako pomembnih nalog nujno opredeliti s posebnim zakonom. 

Strinjamo se z ustanovitvijo organizacije za varstvo krajinskega parka in 
hkrati ocenjujemo, da je besedilo osnutka zakona skrbno pripravljeno, da je 
vsebinsko dovolj bogato ter da obravnava vsa bistvena načela in argumente. 

2. K posameznim členom osnutka zakona smo v javni razpravi izoblikovali 
naslednje pripombe in predloge: 

K 9. členu. V tem členu se določajo naravna območja in objekti v spomin- 
skem parku, ki se še posebej zavarujejo. Ker menimo, da člen ne vsebuje vseh 
naravnih območij in objektov, ki takšno varstvo zaslužijo, predlagamo, da se 
besedilo tega člena dopolni tako, da bo vsebovalo poleg naštetih še vsaj spo- 
menike prve kategorije. 

K 10. členu. V tem členu, ki določa pod kakšnimi pogoji je možna kljub pre- 
povedi v 7. in 8. členu tega zakona gradnja objektov in drugih posegov v pro- 
stor, se je izoblikovalo mnenje, da je potrebno vključiti v odločanje, ali se 
takšne gradnje oziroma posegi prosto dovolijo ali ne, tudi pristojno skupščino 
občine. 

K 11. členu. Predlagamo, da se sprejme osnovno besedilo tega člena, saj 
bo s sprejetjem odloka o prostorskem planu območja posebnega pomena Kum- 
rovec-Kozjansko, usmerjen prostorski razvoj, izgradnja naselij in določeni 
drugi pogoji z namenom, da se zaščitijo naravne in kulturne značilnosti in 
vrednote prostora in da se bodoča izgradnja načrtuje v skladu s tem zakonom in 
predvidenim družbenoekonomskim razvojem. 

K 17. členu. Predlagamo, da se upošteva varianta. 
K 19. členu. V zvezi s tem členom predlagamo, da se iz besedila črta be- 

seda: »zainteresiranih«. 
Z ostalimi rešitvami se v načelu in v celoti strinjamo ter hkrati ponovno 

izražamo pripravljenost in željo, da v javni razpravi aktivno sodelujemo tako 
v odborih, na posvetih in drugih oblikah razpravljanja, ki jih bo v ta namen 
organiziral predlagatelj. Hvala lepa! 

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

1. Osnutek zakona o Spominskem parku Trebče se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa pripombe in predloge, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skup- 
ščine ter predloge dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o tako predlaganem sklepu razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 

(118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Na klop ste prejeli predlog stališč in predlog Družbenopolitičnega zbora k 
osnutku zakona, ki obravnava osnutek zakona na podlagi 88. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije kot zainteresirani zbor. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Iz- 
tok Winkler, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
kulturo in znanost. 

Dr. Iztok W in kler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Pred- 
lagani osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ureja v 
okvirih, ki smo jih začrtali s predlogom za izdajo zakona, ključna vprašanja 
delovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot nacionalne znan- 
stvene in umetnostne organizacije. 

Predlagatelj je pri oblikovanju osnutka zakona izhajal iz stališča, da je 
treba v zakonu zapisati predvsem jasna načela in temeljne usmeritve za de- 
lovanje akademije, vse podrobnosti, zlasti organizacijske narave pa prepustiti 
ureditvi v statutu. 

V skladu s sklepom zborov Skupščine, ki sta obravnavala predlog za iz- 
dajo zakona, so zato v osnutku zakona podrobneje in jasneje kot v tezah opre- 
deljeni zlasti vloga, naloge in položaj aikademije, vpliv družbenih dejavnikov 
na delovanja akademije ter financiranje akademije. 

Osrednja naloga akademije ostaja njeno aktivno vključevanje v vse pro- 
cese, v katerih se oblikuje bodoči razvoj, struktura in tudi raven celotnega 
sistema slovenske znanosti in umetnosti. V tem okviru naj posebej opozorimo 
na nalogo akademije, da sodeluje pri idejni opredelitvi temeljnih vprašanj 
znanosti in umetnosti, da razvija marksistično teorijo in metodologijo in po- 
vezuje znanstvenike in umetnike, ki s svojim teoretičnim znanjem in praktič- 
nimi izkušnjami lahko vplivajo na ustvarjalno uporabo marksističnih znanj na 
posameznih področjih znanosti in umetnosti. Posebna naloga akademije je tudi 
skupno delo z akademijami znanosti in umetnosti v drugih socialističnih re- 
publikah in pokrajinah in njeno sodelovanje pri oblikovanju, organizaciji in 
izvajanju programov mednarodnega znanstvenega in kulturnega sodelovanja. 

Osnutek zakona posebej opredeljuje tudi sodelovanje akademije s samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi za kulturo in raziskovalno dejavnost, pri ob- 
ravnavi vprašanj s področja znanosti in umetnosti, pri oblikovanju politike in 
programov kulturne in raziskovalne dejavnosti ter pri ocenjevanju rezultatov 
raziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja. 

Tako opredeljene naloge omogočajo akademiji kontinuiteto njenih funkcij, 
ki so pomembne za oblikovanje in krepitev nacionalne samobitnosti in kulturne 
identitete slovenskega naroda, hkrati pa širijo možnosti njenega delovanja na 
vseh področjih, danes že močno razvejanega sistema znanosti in kulture. 

Osnutek zakona je zasnovan tako, da akademiji odpira široke možnosti, 
da se prek ustreznih samoupravnih delegatskih mehanizmov aktivno vključu- 
jejo v vse procese družbenega razvoja. Dejavnost akademije je nedvomno po- 
sebnega družbenega pomena. Družbeni vpliv nad njenim delovanjem zagotavlja 
osnutek zakona, zlasti pri volitvah članov akademije, pri volitvah predsednika 
in drugih funkcionarjev akademije ter s tem, da Skupščina SR Slovenije po- 
trjuje statut akademije. 

Krog predlagateljev za člane akademije je v predlaganem osnutku zakona 
razširjen. Zagotovljena je možnost, da se vsi predlagatelji in družbenopolitične 
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organizacije v postopku predlaganja članov akademije izjavijo o vseh kandi- 
datih. Statut akademije pa bo to še podrobneje opredelil. 

Podobno zagotavlja osnutek zakona najširši družbeni vpliv tudi na izvoli- 
tev predsednika in drugih funkcionarjev akademije, izvolitvi predsednika pa 
daje še poseben po>udarek tudi s tem, ko določa, da njegovo izvolitev svečano 
razglasi Skupščina SR Slovenije. 

Predlagani osnutek zakona še nadalje uveljavlja delovno vlogo akademi- 
kov, ki lahko s posredovanjem bogatih izkušenj in znanja pomembno vplivajo 
na nadaljnji razvoj znanosti in umetnosti. 

Vrhunski znanstveniki in umetniki, ki so bili na podlagi izpričanih znan- 
stvenih in umetniških sposobnosti in na podlagi rezultatov svojega praktič- 
nega, znanstvenega oziroma umetniškega delovanja izvoljeni za člane akade- 
mije, morajo imeti vse možnosti in pravice za nadaljnje ustvarjalno delo, tako 
v akademiji, kot v sredinah, iz katerih so izšli in katerim še naprej posre- 
dujejo svoje delovne, znanstvene in umetniške izkušnje. Z zakonom jim tudi 
zagotavljamo uresničevanje pravice do objave oziroma predstavitve njihovih 
znanstvenih in umetniških del. 

Največ razprav so dosedaj vzpodbudile določbe o kriterijih za izvolitev 
članov akademije, pri čemer je bila dana podpora variantni rešitvi v 15. členu 
osnutka, ki predvideva, da je za rednega ali dopisnega člana akademije lahko 
izvoljen znanstvenik ali umetnik, ki živi v SR Sloveniji, lahko pa tudi znanstve- 
nik ali umetnik slovenskega rodu, ki ne živi v Sloveniji, je pa dejavno pove- 
zan z domovino in je ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti 
ali umetnosti. Osnutek zakona torej glede članstva odpravlja dosedanje loče- 
vanje med znanstveniki in umetniki, ki živijo v Sloveniji ter znanstveniki in 
umetniki slovenskega rodu, ki živijo izven nje. 

S predlaganim zakonom tudi postavljamo dosedanje znanstvene inštitute 
akademije, ki so njene delovne enote, v enak položaj kot druge raziskovalne 
organizacije. Ta usmeritev izhaja iz temeljne opredelitve o vlogi akademije, ki 
zahteva aktivno, organizirano in dolgoročno zasnovano sodelovanje, z vsemi 
raziskovalnimi in visokošolskimi organizacijami. Hkrati pa je seveda smotrno, 
da tudi za uresničevanje določenih nalog akademija isama ustanovi raziskovalne 
organizacije. 

Končno osnutek zakona v skladu s sklepi zborov Skupščine ureja tudi fi- 
nanciranje akademije, in sicer talko, da sredstva za redno dejavnost akademije 
zagotavlja proračun SR Slovenije, sredstva za raziskovalno in umetniško de- 
javnost pa zagotavlja akademija tudi s svobodno menjavo dela v neposrednih 
odnosih ter v ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih. 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj tesno sodeloval tudi z drugimi 
družbenimi dejavniki in samo akademijo, upošteval je vse konkretne pri- 
pombe iz razprave o predlogu za izdajo zakona oziroma o tezah za osnutek 
zakona. 

Dosedanja razprava o osnutku zakona je pokazala popolno enotnost glede 
temeljnih zakonskih rešitev, dala pa je še nekaj nadaljnjih koristnih izboljšav 
predlaganih zakonskih norm. Predlagatelj jih bo lahko skupaj s pripombami 
iz današnje razprave upošteval pri oblikovanju zakonskega predloga. 

Zato predlagamo, da osnutek zaikona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti sprejmete. / 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci odbora in 
komisij besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, pripombe in pred- 
loge dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče, potem 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (121 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
V okviru te točke dnevnega reda vas obveščam, da je Slovenska akademija 

znanosti in umetnosti 24. junija letos, ob izteku 4-letnega mandata, razrešila 
dosedanje predsedstvo in izvolila za nadaljnja 4 leta novo predsedstvo. Po 
določbi 35. člena sedaj veljavnega zakona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, je izvolitev predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
veljavna, če ji Skupščina SR Slovenije v enem mesecu od dneva izvolitve ne 
ugovarja. 

Predlagam, da glede na obvestilo predsednika Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti, ki sta ga danes prejeli, ugotovimo, da je bil postopek iz- 
volitve v skladu z določbami zakona ter samoupravnimi splošnimi akti aka- 
demije ter da je izvolitev predsednika Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti, akademika prof. dr. Janeza Milčinskega, veljavna. 

Ali kdo takšni ugotovitvi nasprotuje? (Nihče.) 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na spremembe in do- 
polnitve statuta Prešernovega sklada, ki jih je predložil Prešernov sklad Slo- 
venije. 

Z dopisom, dne 2. 7. 1980, ste prejeli statut Prešernovega sklada. Predlog 
odloka o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta pa ste prejeli z dopisom, z 
dne 9. 7. 1980. 

Danes ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta k temu aktu. Zeli predstav- 
nik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora ali komisije 
besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o potrditvi 

sprememb in dopolnitev statuta Prešernovega sklada. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! '(123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi sprememb in dopolnitev sta- 
tuta Prešernovega sklada sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, s poročilom delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja. 
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Osnutek sprememb in dopolnitev je zbor obravnaval na seji, dne 25. ju- 
nija 1980, ko je s sklepom naložil delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da uveljavlja v usklajevalnem 
postopku pripombe, predloge in stališča zbora. 

Na skupnem zasedanju smo danes poslušali poročilo delegacije o poteku 
usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Jugoslavije za dobo do leta 1976—-1980 v letu 1980. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi 
poročevalce odborov in komisij, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

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

da sprejme naslednji sklep. 
1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 

jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka sprememb in 
dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 se sprejme. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v nadaljnjem usklajevalnem postopku 
upošteva pripombe, predloge in stališča Zbora, z dne 25. junija 1980 in po 
opravljenem usklajevanju da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

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

Danes ste prejeli predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega 
sekretarja za finance in o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve, ki je pripravljen na predlog predsednika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

K predlogu odloka ste prejeli tudi mnenje Komisije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve. 

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

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika republi- 
škega sekretarja za finance in o razrešitvi in imenovanju namestnika repu- 
bliškega sekretarja za notranje zadeve. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem je tovariš 
Stanko Debeljak imenovan za namestnika republiškega sekretarja za finance, 
Tomaž Ertl je razrešen dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za notra- 
nje zadeve; tovariš Ivan Winkler pa je imenovan za namestnika republiškega 
sekretarja za notranje zadeve. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Odgovor na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje 30. okoliša Kamnik bo dan na seji zbora 30. julija 1980. 

Na danes zastavljeno delegatsko vprašanje delegatov iz Sežane bo od- 
govorila tovarišica Marija Zupančič-Vičar. 

Marija Zupančič-Vičar: Na delegatsko vprašanje, kaj bo ukre- 
nil Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v zvezi z gradnjo 
400 kW daljnovoda Divača—Sredipolje—republika Italija, češ da se ta daljno- 
vod gradi brez soglasja ustreznega občinskega organa, dajem naslednji odgovor. 

Republiški sekretariat za urbanizem je izdal lokacijsko dovoljenje za grad- 
njo 400 kW daljnovoda, razdelilna trafo postaja Divača—Sredipolje, investi- 
torju Soške elektrarne, Nova Gorica, z odločbo št. 350/F do 51/78, z dne 15. 5. 
1979, in sicer po predloženi lokacijski dokumentaciji, ki jo je izdala pooblaščena 
strokovna urbanistična služba, to je SGP Kraški zidar, Sežana, z datumom 
marec 1979. Lokacijsko dovoljenje je bilo izdano pod določenimi pogoji, skladno 
s soglasji pristojnih in prizadetih organov in organizacij. Soglasje za gradnjo 
omenjenega daljnovoda je dal s svojim pismenim aktom št. 351—469/77-3, z 
dne 12. 3. 1979, tudi oddelek za gospodarstvo Skupščine občine Sežana, skladno 
s svojo pristojnostjo, določeno v drugem odstavku 21. člena zakona o urbani- 
stičnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/76). Naj dodam še to, da so v izda- 
nem lokacijskem dovoljenju upoštevani pogoji iz soglasja Oddelka za gospo- 
darstvo Skupščine občine Sežana. Ob takem dejanskem stanju ni razlogov, da 
bi Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora ukrepal. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Delegate iz Sežane vpra- 
šujem, ali so zadovoljni z odgovorom? (Ne.) Prosim, da postavite dodatno de- 
legatsko vprašanje. Besedo ima tovariš Milan Svetina, Sežana. 

Milan Svetina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati iz Sežane menimo, da niso bili izpolnjeni pogoji iz lokacijskega do- 
voljenja oziroma pogoji, ki jih je postavila Skupščina občine Sežana glede iz- 
vedbe tega daljnovoda, ker bi morali na podlagi teh pogojev izvajalci Soške 
elektrarne napraviti tudi telefonsko omrežje do nekaterih vasi med gradnjo. 
To pa ni bilo izvršeno. 

Predsednik Emil Tomažič: To pomeni, da boste drugič razširili de- 
legatsko vprašanje? (Da.) 

Na delegatski vprašanji, ki sta bili danes posredovani, in sicer na delegat- 
sko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje iz Domžal in pa sku- 
pine delegatov za kmetijsko dejavnost 7. okoliša iz Murske Sobote, bo odgovor- 
jeno na naslednji seji Zbora združenega dela. 

2eli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Zaključujem to točko dnevnega reda in s tem tudi 40. sejo Zbora združe- 

nega dela. Zahvaljujem se vam za udeležbo in sodelovanje na seji. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 13.05.) 
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(30. julija 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 41. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical 
na podlagi 1. odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

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

Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Zvoneta Burnika, za 
člana pa Jožeta Šemrova in Katico Alič. 

So predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli kdo o tem predlogu razprav- 
ljati? (Ne želi.) Ker ne želi nihče razpravljati, bomo glasovali o predlogu. Kdor 
je za predlog verifikacijske komisije, naj to potrdi z dvigom roke. (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bih v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za današnjo sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane v avli, pregleda pooblastila 
in pripravi poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni člani Sveta republike in člani Sveta 
federacije iz SR Slovenije. 

Na sejo so bili povabljeni tudi predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Izobraževalne skupnosti 
Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, 
Zdravstvene skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Re- 
publiške skupnosti za ceste, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Samo- 
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upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne in- 
teresne skupnosti za železniški in luški promet Slovenije, Samoupravne inte- 
resne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji, Samoupravne interesne skup- 
nosti za PTT promet, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino in Zadružne zveze Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin SFRJ, delegati 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter poročevalci odborov in 
komisij, in sicer: Francka Herga, poročevalka Odbora za finance, Stane Kolar 
in Ivan Zelenšek, poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose, Franc 
Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Viljem Pahor, poro- 
čevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Majda Lindič, poročevalka Zakono- 
dajno-pravne komisije in Tomaž Kavčič, poročevalec Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja 
— nekateri so to že storili — da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že 
sedaj na začetku seje, da bi lahko o tem obvestili Izvršni svet Skupščne SR 
Slovenije oziroma ustrezne republiške funkcionarje. Na ta način bi jim omogo- 
čili, da pripravijo odgovore na zastavljena delegatska vprašanja že na da- 
našnji seji. 

Prav tako prosim delegate, ki nameravajo vložiti amandmaje, da to čim- 
prej storijo. 

Obveščam vas, da ste prejeli danes na klop listo predstavnikov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato 
teh pri obravnavi posameznih vprašanj ne bom posebej navajal. 

Prav tako ste za današnjo sejo prejeli seznam gradiv, k posameznim toč- 
kam dnevnega reda, ki jih prav tako ne bom posebej navajal. 

Ker ste dobili nekaj gradiv na klop, predlagam, da izkoristite ta čas, ko je 
verifikacijska komisija na delu, za'pregled gradiv. Razpravljalcev je 26 in ver- 
jetno se bodo še nekateri prijavili. 

Verifikacijska komisija je končala z delom. Prosim za poročilo. 

Katica Alič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko- 
misija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije je za 41. sejo, dne 30. 7. 1980. pripravila nasled- 
nje poročilo. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 136 delegatov, in sicer iz gospodarskega področja 85 de- 
legatov, iz prosvetno-kulturnega področja 15 delegatov, iz socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 13 delegatov, iz obrtnih 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov 
in družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 
delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboro- 
ženih sil SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati iz naslednjih področij: gospodarsko 
področje 23. okoliš — 1 delegat, 27. okoliš — 1 delegat, 35. okoliš — 1 dele- 
gat, 36. okoliš — 2 delegata; skupaj 5 delegatov. Prosvetno-kulturno področje: 
2. okoliš —■ 2 delegata, 7. okoliš — 1 delegat: skupaj 3 delegati. Socialno-zdrav- 
stveno področje: 8. okoliš — 1 delegat; skupaj 1 delegat. Kmetijske dejavnosti: 
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4. okoliš — 1 delegat, 3. okoliš — 1 delegat, 6. okoliš — 1 delegat, 8. okoliš — 1 
delegat in 9. okoliš — 1 delegat. Skupaj 5 delegatov. 

Na seji ni navzočih 14 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 Skupščine SR Slovenije pred- 
ložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi kdo razpravljati o poročilu verifi- 
kacij ske komisije? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker kot smo 
slišali, ni nobeno delegatsko pooblastilo sporno. 

Dajem torej poročilo na glasovanje. Glasovali bomo javno z dvigom rok. 
Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 41. sejo Zbora združenega dela. 

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

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

Z dopisom z dne 7. 7. 1980, sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 1985, predlogom odloka o prenehanju 
veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR Slove- 
niji, s predlogom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi! in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 
oziroma za določena področja tudi do leta 2000, s sklenitvijo dogovorov o obli- 
kovanju republiških družbenih svetov za mednarodne odnose, za vprašanja 
družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko in s predlogom dogovora republik in avtonomnih pokrajin o 
prevzemanju obveznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni po- 
goji in spodbujene organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela 
in sredstev, da bi se pospešil razvoj SAP Kosovo. 

Skupina delegatov za proučitev statutov in visokošolskih organizacij pred- 
laga, da zbor na današnji seji obravnava naslednje statute oziroma spremem- 
be in dopolnitve statutov: Visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani, Pedagoške 
akademije v Mariboru, Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani in Visoko- 
šolske temeljne organizacije matematika in mehanika Fakultete za naravoslovje 
in tehnologijo. 

V zvezi s tem vas obveščam, da so zbori na sejah 11. julija 1980 ustano- 
vili skupino delegatov z nalogo, da po proučitvi statutov oziroma sprememb in 
dopolnitev statutov visokošolskih organizacij in ob ugotovitvi skladnosti z za- 
konom in stališči Skupščine, z dne 23. 2. 1977 predloži zborom ustrezen odlok 
o soglasju. Ker je skupina predložila ta odlok, predlagam, da danes zbor ob- 
ravnava prej navedene akte. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo zbora na- 
slednji dnevni red: 
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1. določitev dnevnega reda 41. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnikov 39. in 40. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju druž- 

benega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980 v letu 1980 in prva ocena mož- 
nosti razvoja v letu 1981, 

4. predlog sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, 

5. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije v dobi od leta 1976 do leta 1979 s prvo oceno razvoja v letu 1980 
in možnostmi razvoja v letu 1981 z osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti v letu 1980, 

6. predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985, 

7. predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih 
priprav prostorskih planov v SR Sloveniji, 

8. predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 ozi- 
roma za določena področja tudi do leta 2000, 

9. osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985, 

10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
speševanju Skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom 
zakona, 

11. predlog zakona o pravicah in dolžnostih organov družbenopolitičnih 
skupnosti na področju družbene kontrole cen in o skupnostih za cene, 

12. osnutek zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav, 

13. sklenitev dogovorov o oblikovanju republiških družbenih svetov za 
mednarodne odnose, za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraževa- 
nje in za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, 

14. predlog dogovora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju ob- 
veznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spod- 
bujane organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sredstev, 
da bi se pospešil razvoj SAP Kosova, 

15. soglasje k statutom oziroma k spremembam in dopolnitvam statutov 
visokošolskih organizacij, 

16. potrditev finančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1980, 
17. volitve in imenovanja, 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi kdo razpravljati o tako predlaganem dnevnem redu? (Ne želi.) Ce ne 

želi nihče, bomo o njem glasovali. Dajem na glasovanje predlagani dnevni red. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je-kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo Zbora združenega dela so- 
glasno sprejet. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da sem se s predsednicama Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dogovoril, da bomo na 
skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
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zbora poslušali ekspoze podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, tovariša Vlada Klemenčiča, k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980 v letu 
1980 in prva ocena možnosti razvoja v letu 1981, predlogu sprememb in do- 
polnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1980 in osnutku dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali še uvodno obrazložitev k predlogu 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona, ki jo bo podal 
tovariš Franc Razdevšek, predsednik Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 39. in 40. seje Zbora združenega dela. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za 
dopolnitev obeh zapisnikov? (Ne.) 

Ker nima nihče pripomb niti predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da sta 
zapisnika 39. in 40. seje Zbora združenega dela odobrena. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.28 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresniče- 
vanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980 v letu 1980 in prva 
ocena možnosti razvoja v letu 1981, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Poročilo je bilo objavljeno v Prilogi VIII Poročevalca. K poročilu ste kot 
gradivo prejeli analizo uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980, globalno oceno uresničevanja družbenega plana v obdobju 
1976—1980 in oceno možnosti razvoja v letu 1981 ter izvajanje nalog na ne- 
katerih ključnih področjih ter oceno izvajanja politike cen v SR Sloveniji v 
prvih petih mesecih 1980, ki je bilo objavljeno v prilogi VII Poročevalca. Ek- 
spoze smo poslušali na skupnem zasedanju. 

K poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980 v letu 1980 in prvi oceni mož- 
nosti razvoja v letu 1981, poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije v obdobju od leta 1976 1979 s prvo oceno 
razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 1981 z osnovnimi smermi 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti v letu 1980 in k predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji z osnutkom zakona, ste pre- 
jeli predloge sklepov oziroma ugotovitve in stališča, ki so pripravljeni na 
podlagi dosedanjih razprav o teh aktih in gradivih. Zato predlagam, naj bi 
bili predmet razprave tudi predloženi sklepi oziroma ugotovitve in stališča. 

Predlagam zboru, da že pri tej točki dnevnega reda imenujemo skupino 
delegatov, ki bi spremljala vse razprave k navedenim zadevam, predlagala 
morebitne spremembe in dopolnitve k posameznim predlogom sklepov in ugo- 
tovila ali so sklepi zbora v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora v za- 
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devah, kjer je ta zbor dal stališča na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Zaradi racionalnosti pri delu, predlagam, da ta skupina delegatov sprem- 
lja razprave do konca obravnave 10. točke dnevnega reda, to je do predloga 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona. 

V skupino delegatov predlagam naslednje delegate: Ivana Zelenška, poro- 
čevalca Odbora za družbenoekonomske odnose, Francko Herga, poročevalko 
Odbora za finance, Franca Vičarja, poročevalca Odbora za družbenoekonom- 
ski razvoj, Vitomila Deklevo, delegata gospodarskega področja 24. okoliša, Po- 
stojna in člana Odbora za družbenoekonomske odnose in Aljoša Uršiča, člana 
Odbora za družbenoekonomski razvoj. 

Zeli kdo o predlogu za sestav skupine delegatov razpravljati? (Nihče.) 
Menim, da zadostuje 5-članska skupina delegatov. Če ne nasprotuje nihče, 
prosim, da o sestavu predlagane skupine glasujemo. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov v predlaganem sestavu soglasno ime- 
novana. 

Želijo poročevalci odborov besedo? (Ne želijo.) 
Ze prej sem tovarišice in tovariši delegati, opozoril na veliko število pri- 

javljenih razpravljalcev, kar kaže na to, da se bo današnja seja zbora zavle- 
kla. Glede na to predlagam delegatom, ki bodo razpravljali, da pri vsaki toč- 
ki skušajo slediti razpravi, zato da se razprave ne bi ponavljale in bi na ta 
način skušali vendarle skrajšati trajanje seje. Predlagam tudi, da bi v razpra- 
vah bili delegati konkretni, zlasti tam, kjer gre za predloge, da bi na ta način 
olajšali delo skupini delegatov, ki bo potem oblikovala morebitne predloge ozi- 
roma ugotovitve in stališča za zbor, o čemer bomo tudi sklepali. 

Pričenjam razpravo k 3. točki dnevnega reda. Besedo ima tovarišica Fran- 
cka Herga, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. 
okoliš, Maribor. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zbori Skupščine občine Maribor so obravnavali oceno izvajanja srednje- 
ročnega plana in rezultate stabilizacijskih prizadevanj v letu 1980 v naši repu- 
bliki. V zborih Skupščine občine Maribor pa redno razpravljamo tudi o do- 
seženih prizadevanjih za uresničitev ustalitvenih ukrepov, zapisanih v ob- 
činski resoluciji. 

Analiza in razprava v občini Maribor je pokazala, da na področju porabe, 
tako splošne, osebne in skupne, kakor tudi na področju investicij in zaposlo- 
vanja, uspešno izpolnjujemo določila resolucije. Na področju osebne porabe ozi- 
roma razporejanja in delitve sredstev za osebne dohodke smo pričeli že v letu 
1979 s konkretnim ugotavljanjem kršiteljev, kakor tudi s sprejemom ukre- 
pov družbenega varstva zoper kršitelje, to je z odstranitvijo imenovanih po- 
slovodnih organov in z ukrepom za vračanje preveč izplačanih osebnih dohod- 
kov v letu 1979. 

V občini Maribor smo si enotni, da bomo le s konkretnim ugotavljanjem 
kdo, kje in zakaj ne spoštuje družbenih usmeritev na vseh področjih, kakor 
tudi z ukrepanjem zoper tiste, ki ne spoštujejo sprejetih družbenih dokumen- 
tov, sporazumov in dogovorov, dosegli pomemben premik na področju go- 



152 Zbor združenega dela 

spodarstva, kakor tudi celotnega razvoja. V Zboru združenega dela Skupšči- 
ne Maribor je tako bila izpostavljena zahteva po zaostritvi odgovornosti na 
vseh ravneh in na vseh področjih. 

Analiza uresničevanja resolucije v letošnjem letu pa je nadalje opozorila 
na kritično področje, to je na doseganje rasti industrijske proizvodnje, saj 
beležimo v Mariboru v obdobju petih mesecev letošnjega leta, v primerjavi 
z istim obdobjem pretekla leta indeks le 101,5. 

Jasno je, da bo zaradi vseh sprejetih ukrepov rast proizvodnje in s tem 
seveda družbenega proizvoda nižja, vendar se s tako nizko rastjo ne moremo 
sprijazniti. Organizacije združenega dela, ki beležijo padec rasti proizvod- 
nje, med katerimi je največja delovna organizacija tovarna avtomobilov, so za 
obrazložitev takšnega stanja navedle predvsem slabo oskrbo s surovinami, 
reprodukcijskim materialom, z izdelki kooperantov in podobnim ter z ne- 
ustrezno politiko cen in likvidnostnimi težavami. 

Ne moremo se sprijazniti z situacijo, da bomo imeli stagnacijo proizvod- 
nje, saj to pomeni tudi manj ustvarjenega dohodka za razne namene, za ka- 
tere je nesporno, da ga potrebujemo, da uresničimo nekatere naloge, ki so 
prav tako pomembne za ustalitev gospodarstva. Po razpravah delegatov iz 
posameznih temeljnih organizacij združenega dela ugotavljamo, da posamezne 
organizacije, delavci, ki naj bi opravljali nekatere pomembne, vodstvene in 
strokovne naloge, opravljajo mnogokrat funkcijo nabavnih referentov in to 
predvsem iz razloga, da prek zvez in poznanstev ah kako drugače zagotovijo 
minimalno količino materiala in surovin, da se ne bi ustavila proizvodnja. 

V takšni situaciji prihaja do resnega vprašanja, zakaj je neka organiza- 
cija združenega dela ustanovljena oziroma kaj je njena naloga. Konkretno, 
ali naj tovarna avtomobilov proizvaja avtomobile ali pa naj skrbi za proiz- 
vodnjo železa, barv, delov in podobno. 

Menimo, da je takšno stanje nevzdržno in da ga ne bi smeli dopustiti, 
kljub temu da bodo prisotne težave. Vsi sprejeti ukrepi bi morali biti takšni, 
da ne bodo -'povzročali stagnacije proizvodnje, ker tega verjetno ne želimo, 
predvsem ne stagnacije izvozne proizvodnje, proizvodnje, ki je pomembna za 
oskrbo prebivalstva in podobno. 

Iz vsega navedenega se torej postavlja temeljno vprašanje ali bomo sta- 
bilizacijo dosegli s povečano ali zmanjšano proizvodnjo. 

Področje cen bomo posebej izpostavili v razpravi o poročilu Zveznega 
izvršnega sveta. V tej razpravi želimo podati le nekaj ugotovitev o cenah iz 
občinske in republiške pristojnosti, kakor tudi o ukrepih zoper divje spora- 
zumevanje. Iz analize izvajanja politike cen v naši občini ugotavljamo, da 
znaša indeks nivoja cen storitev v mesecu maju že lil5, do konca leta pred- 
videvamo, da bo ta 121. 

Sedanjo in do konca leta predvideno intenzivno rast cen storitev iz občin- 
ske pristojnosti lahko utemeljujemo z lani sprejetim samoupravnim spora- 
zumom o prehodu na ekonomske stanarine, ki glede na splošno sprejeto poli- 
tiko stanarin v naši republiki predvideva v naši občini v letošnjem letu po- 
višanje stanarin za 25,9 odstotkov. Nadalje, z dokaj zaostalim razvojem in 
sedanjo slabo oziroma popolno neakumulativnostjo osnovnih komunalnih de- 
javnosti, pridobivanje vode, mestnega plina, odvoza smeti in mestnega pro- 
meta. 

Letošnje zvišanje cen teh komunalnih proizvodov in storitev pa so po- 
gojevali predvsem bistveno višji stroški energije, naftnih derivatov in osta- 
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lih osnovnih proizvodnih surovin, s prav tako zaostalim razvojem malega go- 
spodarstva, ki pa mu sicer v vseh planskih dokumentih zagotavljamo poseb- 
no pozornost in skrb. Ugotavljamo namreč, da se naša prizadevanja najprej 
končajo prav pri cenah, kjer se zaradi strogo administrativno postavljenih 
okvirov pri posameznih obrtnih dejavnostih ne moremo niti približati že lani 
uveljavljenim cenam v ostalih večjih slovenskih mestih. Sedanje bistvene 
razlike v cenah in seveda tudi bistvene razlike v pogojih pridobivanja dohod- 
ka osnovnih obrtnih dejavnosti po posameznih slovenskih občinah, so po na- 
šem mnenju neupravičene in odraz nesistemske in neusklajene politike cen 
v naši republiki. Menimo, da bi zato moral pristojni republiški organ za cene 
posvetiti znatno več pozornosti aktivnemu sodelovanju in usklajevanju dela z 
občinskimi organi. 

Glede stališča Izvršnega sveta, da je potrebno vse tiste sporazume, ki niso 
v skladu z zakoni niti po vsebini niti po postopku sprejemanja, in ki v bistvu 
pomenijo le povečanje cen, mimo dogovorjenih kriterijev in pristojnih orga- 
nov za cene, sprožiti postopek za spremembo in uskladitev z zakoni oziroma 
jih razveljaviti, menimo, da se je za takšno aktivnost potrebno dogovoriti na 
ravni republike, in sicer skupno z družbenim pravobranilcem samoupravlja- 
nja, sindikati, gospodarsko zbornico, inšpekcijami ter na osnovi skupnega 
dogovora enotno voditi aktivnost v vseh občinah. Kazalo pa bi takšen dogo- 
vor razširiti tudi na zvezno raven. 

V naši občini imamo približno sedem vrst sporazumov za dvigovanje cen. 
Menimo, da so vsa ta pota, ki jih ubira združeno delo, torej to »kvazi« spora- 
zumevanje, odraz neučinkovitosti in nesposobnosti Zveznega izvršnega sveta 
pri izvajanju nalog, ki jih ima. Delegati bi prav tako želeli dobiti odgovor od 
našega Izvršnega sveta, ali se je v naši republiki že pričelo z ugotavljanjem 
največjih disparitet v cenah, da bi se na osnovi tega lahko sprejela prioriteta 
reševanja cen v zvezni pristojnosti. 

Delegati v Zboru združenega dela Maribor so prav tako postavili zahtevo 
po pregledu tistih organizacij združenega dela in skupnosti, ki so najbolj gro- 
bo kršile letošnji dogovor o cenah ter da se proti njim tudi ustrezno ukrepa. 
Izvršni svet oziroma Komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve sprašu- 
jemo, ah je možno pripraviti takšno analizo, saj predložena ocena izvajanja 
politike cen v naši republiki v prvih letih ne daje teh podatkov. 

Delegati v svojih razpravah, ko so navajali vrsto problemov v preskrbi 
z materialom, kakor tudi na področju cen, ugotavljajo, da je potrebno tudi 
znotraj samih organizacij iskati rezerve za višji dohodek, in da je treba spre- 
jeti vrsto ukrepov za racionalno izrabo surovin, materiala, delovnega časa, 
boljše organizacije dela in podobno. Vendar so učinki teh ukrepov ob nenor- 
malnem povečevanju cen neznatni, ko se z enim sporazumom ali pa samo na 
osnovi teleksa odlije milijarda in več dohodka iz organizacije združenega 
dela. Slaba oskrba z materialom, kakor tudi neustrezna politika cen, pa do- 
stikrat skrije tudi nepravilnosti znotraj same organizacije združenega dela. 

Na koncu bi želeli opozoriti, da zaradi kratkoročnih ukrepov in zaradi 
nepoznavanja pogojev gospodarjenja od danes na jutri, zanemarjamo aktiv- 
nejši odnos do uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in 
da smo priča poslovnim odnosom, ki nimajo nič skupnega s samoupravno so- 
cialistično moralo. Zato predlagamo zboru, da zahteva od vseh pristojnih 
organov na ravni republike in občin, da zaostrijo osebno in kolektivno odgo- 
vornost za izvajanje dogovorjene politike. 
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Nadalje, zbor naj zahteva od vseh pristojnih organov, da naj na osnovi 
podatnih problemov ne ponavljajo ugotovitev ter splošnih stališč in smernic, 
ampak naj s konkretnim pristopom prispevajo k odpravi problemov oziroma 
motenj, ki nastajajo pri gospodarjenju. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Kdo 
še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Dušan Stanj ko, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Dušan Stan j ko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščine občine Ljubljana-Siška sprejema analizo o uresničevanju družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 ter z globalno oceno uresničeva- 
nja družbenega plana za obdobje 1976—1980 in soglaša s stališči republiškega 
Izvršnega sveta, vendar ima k tem tudi nekatere pripombe. 

Analiza uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 s spremljajočimi dokumenti predstavlja dokument, ki na vseh nivo- 
jih družbenopolitičnih skupnosti od federacije do občine zaokrožuje pregled 
vseh nalog, ki so bile sprejete v preteklem obdobju. Analizo ocenjujemo po- 
zitivno, vendar pa pogrešamo opredelitev nalog, ki niso bile izvršene, kakor 
tudi vzroke ter odgovorne nosilce. Prav tako pa menimo, da analize prihajajo 
prepozno, tako da na osnovi ugotovitev ne moremo sproti tekoče vplivati na 
tokove gospodarskih gibanj. 

K analizi uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 navajamo tudi problematiko, ki jo je posredovala konferenca dele- 
gacij Zbora združenega dela iz Iskre. V zadnjem času dobivajo delovne orga- 
nizacije v okviru SOZD Iskra od poslovnih partnerjev vedno večje število 
predlogov raznih samoupravnih sporazumov o združevanju deviznih ali dinar- 
skih sredstev. Ti samoupravni sporazumi prihajajo od raznih dobaviteljev 
repromateriala, tako s področja naše kot tudi iz drugih republik. Ob gro- 
bem pregledu lahko ugotovimo, da ne ustrezajo niti določilom zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino niti zakonu o združenem delu. 
To ugotavlja za tovrstne samoupravne sporazume tudi družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja SR Slovenije v svojem poročilu o samoupravnem spo- 
razumevanju. V SOZD Iskra stojimo zato pred zelo odgovornim ravnanjem, 
ali sedaj take samoupravne sporazume zavračati, ker seveda preti ustavitev 
dobave določenih najnujnejših repromaterialov in s tem zastoj proizvodnje 
v naših temeljnih organizacijah ali pa vztrajati pri predlagateljih, da dosta- 
vijo predloge takih samoupravnih sporazumov, ki bodo usklajeni z zakoniti- 
mi predpisi, kar pa prav tako povzroča nevarnost nepravočasnih dobav naj- 
nujnejšega repromateriala. Kot zadnja ostaja možnost podpisovanja predlo- 
ženih samoupravnih sporazumov, kar pa bistveno spreminja stroške proizvod- 
nje, ker se s tem praktično spreminjajo cene repromateriala. Iskra zaenkrat 
svojim kupcem tovrstnih samoupravnih sporazumov ne predlaga. V Iskri se 
zavedamo, da je treba vzpostaviti v reprodukcijskih celotah dohodkovne od- 
nose, vendar na osnovi zakona o združenem delu in zakona o deviznem po- 
slovanju ter kreditnih odnosih s tujino ter drugih predpisov in stališč, ki so 
v tej zvezi sprejeta. 

Zavedamo se tudi težav drugih organizacij združenega dela, to je neka- 
terih naših dobaviteljev. Kljub temu pa mislimo, da bi morali pristojni orga- 
ni ukrepati. Na tem področju prihajamo v tak sistem, ki je v nasprotju z 
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vsemi predpisi in ki ga nič več niti družbeno niti pravno ne obvladamo in 
tudi ne moremo reči, kam bo vse to pripeljalo. Pri vseh teh samoupravnih 
sporazumih gre za povečanje cen mimo vseh predpisov in za prodajo ter 
odstopanje deviz za znatno višje vrednosti od uradnega tečaja tudi po deval- 
vaciji ter so ti sporazumi v nasprotju z zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. Zadeve ne bi na široko opisovali, ker je dovolj 
poznana tudi že iz javnih sredstev informiranja. 

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije 
zadolži Izvršni svet SR Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti glede teh 
vprašanj ukrepa oziroma, da sproži ta vprašanja zaradi ukrepanja pri pri- 
stojnih institucijah. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tom ažič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Želi mor- 
da predstavnik Izvršnega sveta dati odgovor na konkretno zastavljeno vpra- 
šanje delegatke iz Maribora, glede zahteve po pregledu tistih organizacij zdru- 
ženega dela in skupnosti, ki so najbolj grobo kršile družbeni dogovor o cenah 
in tudi glede ukrepanja proti njim? 

K besedi se je javil tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta in pred- 
sednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar; Tovarišice in tovariši! Pristop, na katerega je po- 
sebej opozorila delegatka iz Maribora, tovarišica Herga, ko je apelirala na 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, menim, da je zajet v mislih, ki so bile 
podane v ekspozeju, ki takšno naravnanost tudi posebej izpričuje zlasti z vi- 
dika opredelitve nalog in zaostritve odgovornosti. Glede konkretnega vpraša- 
nja o ugotavljanju disparitet v cenah pa menimo, da bomo k problemu pri- 
stopili ob pripravi drugega paketa ukrepov, vezanega na stabilizacijo in se v 
teh mejah dogovorili ob pripravi dogovora o cenah, ki naj bi bil v avgustu 
mesecu sprejet. Menimo, da bo ta dogovor dal okvir za republiški dogovor, 
ki naj bi bil v mesecu septembru prav tako sprejet in uveljavljen. Reševanje 
teh disparitet cen moramo hkrati uskladiti z osnovnimi načeli, ki jih ta dogo- 
vor vsebuje, kakor tudi vprašanja porazdelitve bremen, ki izhajajo iz deval- 
vacije. 

Drugo, na osnovi zaostritve odgovornosti, ki izhaja iz neustreznih samo- 
upravnih sporazumov, — ta pristop je prisoten in jasen, — bo prišlo do ukre- 
pov. Odgovor na to je podan v naslednji točki, v predlogu sprememb in do- 
polnitev resolucije. V 10. točki te resolucije posebej predlagamo, da morajo 
organizacije združenega dela proučiti samoupravne sporazume o udeležbi v 
skupnem prihodku, dohodku in dolgoročnem poslovnem sodelovanju ter spre- 
meniti tiste sporazume, ki pomenijo le povečanje cen. Ta tekst, ki sem vam ga 
prebral, je pri prepisovanju materiala ESA 529, izpadel. Nanaša pa se na dru- 
go točko dnevnega reda, in sicer na stran 2., točka 10. 

Predsednik Emil Tom ažič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, potem bi prekinili to točko dnevnega reda in jo na- 
daljevali potem, ko bo skupina delegatov, ki smo jo imenovali, po prekinitvi 
10. točke, poročala. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.50.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 4.točko dnevnega reda, to je na predlog spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju. V ekspozeju smo bili obve- 
ščeni, da predlagani akt obravnavamo v zadnji fazi, in sicer kot predlog. Tako 
je bilo navedeno tudi v oklicu seje zbora in v poročilih vseh delovnih teles. 
Čeprav nosi akt naslov osnutek, gre v bistvu za tiskarsko napako, ki se je 
pojavila v Poročevalcu kot osnutek tega akta. Ponavljam, gre za zadnjo fazo, 
torej za predlog. 

Danes nam je Izvršni svet predložil prečiščeno besedilo sprememb in do- 
polnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1980. To besedilo imate na klopi in prosim da ga pre- 
berete. V tem besedilu so vsebovani tudi amandmaji. Kot smo slišali v ekspo- 
zeju, so amandmaji Izvršnega sveta predlagani zaradi sprememb in dopolni- 
tev, ki so nastale v postopku usklajevanja sprememb in dopolnitev zvezne 
resolucije. Iz poročila Odbora za družbenoekonomski razvoj in družbenoeko- 
nomske odnose in finance, ste lahko razbrali, da so bili člani odborov ob ob- 
ravnavi predloga sprememb in dopolnitev resolucije že seznanjeni s predvi- 
denimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki ste jih danes prejeli. 
Zato so odbori pooblastili poročevalce odborov, da se na današnji seji zbora 
v imenu odborov opredelijo do teh sprememb in dopolnitev. 

Prosim predstavnika odborov, da poda dodatno obrazložitev. Besedo ima 
tovarišica Francka Herga, poročevalka Odbora za finance našega zbora. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Vsi trije odbori 
našega zbora, ki so obravnavali spremembe resolucije, so to gradivo obrav- 
navali kot predlog in ne kot osnutek. Do pomote je prišlo pri tiskanju Poro- 
čevalca. 

Dejansko smo na naših odborih bili že seznanjeni s spremembami, ki 
bodo nastale na osnovi usklajevanja v Zboru republik in pokrajin pri spre- 
membah zvezne resolucije. Naši trije odbori se strinjajo s predloženimi amand- 
maji, ki smo jih danes dobili v besedilu Zveznega izvršnega sveta. 

Posebej želim povedati, da je v prejšnji točki tovariš Samar dopolnil 10. 
točko in prosim, da si to dopišemo, da ne bo nesporazumov, in sicer v 10. toč- 
ki v drugem odstavku je treba dodati besedilo: »ter spremeniti tiste sporazu- 
me, ki pomenijo le povečanje cen«. To besedilo je potrebno dodati kot drugi 
odstavek 10. točke. 

Naši odbori se strinjajo s predloženimi spremembami in se torej ta akt 
obravnava kot predlog. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi poročevalec Zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franci Polak, predstavnik Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je razpravljalo o 
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osnutku sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, in je ob tem sprejelo 
svoja stališča, s katerimi je seznanilo predlagatelja. 

Ugotavljam, da je v predlogu sprememb in dopolnitev resolucije, kot smo 
ga danes dobili, upoštevana večina predlogov in stališč Predsedstva republiš- 
kega sveta Zveze sindikatov z izjemo tistih, na katere je današnja razprava 
že opozorila, to je na samoupravne sporazume o udeležbi o skupnem prihod- 
ku, skupnem dohodku in notranjem poslovnem sodelovanju. Predlagali smo, 
da bi ta formulacija morala biti ostrejša. Menim, da v tem drugem odstavku 10. 
točke manjka navedeno besedilo, in sicer: kdo in na kakšen način mora to 
opraviti. To je toliko pomembno, da se je potrebno dogovoriti v okviru skupine, 
ki je bila predlagana, da se ta amandma upošteva. 

Menim, da bi bila naslednja formulacija ustrezna, in sicer, da je nujno 
potrebno preveriti samoupravne sporazume o udeležbi pri skupnem prihodku, 
skupnem dohodku in notranjem poslovnem sodelovanju, tako po vsebini kot 
po postopku sprejemanja. Za izvedbo te naloge so odgovorni predvsem po- 
slovodni organi, organizacije združenega dela, organi družbenopolitičnih skup- 
nosti, gospodarska zbornica in splošna združenja, družbeni pravobranilci sa- 
moupravljanja in tržne inšpekcije. 

To utemeljujem tudi s tem, da glede na to, da se s sklepanjem teh samo- 
upravnih sporazumov pogosto zvišujejo cene, ki so izven družbene kontrole 
cen, je torej naloga pomembna tudi za izvajanje restriktivne politike cen in 
povečanje konkurenčnosti domačega gospodarstva. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Zeli 
še kdo razpravljati? (Ne.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, predlagam zboru, da bi glede na raz- 
pravo tovariša Polaka in njegove predloge, prekinili tudi to točko dnevne- 
ga reda in zadolžili skupino delegatov, ki smo jo imenovali, da bi to razpravo 
pregledala, poročala zboru in pripravila morebitne amandmaje, v kolikor bo 
to potrebno. Se zbor strinja s tem predlogom? (Da.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo Zvez- 
nega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v dobi od 
leta 1976 do leta 1979 s prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja v 
letu 1981 z osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je treba sprejeti v letu 1980. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložila Škupščina SFR Jugoslavije. Poro- 
čilo Zveznega izvršnega sveta ste prejeli za 38. sejo zbora, dne 25. junija 1980, 
kot gradivo k spremembam in dopolnitvam zvezne resolucije. 

Z dopisom z dne 25. 7. 1980 ste prejeli stališča in pripombe Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. K poročilu ste prejeli tudi predlog ugotovitev 
in stališč k 3. točki dnevnega reda, kar sem omenil že na začetku današnje 
obravnave. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalci odborov in komisij? (Ne želijo.) 

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

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati smo v tem zboru že večkrat, na osnovi razprav o rezultatih gospo- 
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darjenja v zborih Skupščine občine Maribor, opozarjali na nekatere proble- 
me, ki so po našem mnenju rezultat odstopanj od usmeritev družbenega pla- 
na Jugoslavije za tekoče srednjeročno obdobje, kakor tudi rezultat nekaterih 
togih administrativnih ukrepov oziroma vztrajanja pri administrativnem ukre- 
panju, namesto da bi prepustili, da bi v procesu družbene reprodukcije bolj 
vladale ekonomske zakonitosti ter samoupravno sporazumevanje in dogovarja- 
nje v združenem delu. 

V razpravi na zadnjih zborih Skupščine občine Maribor je bila postavlje- 
na zahteva, da je ponovno potrebno predlagati delegatom v Zboru republik 
in pokrajin SFR Jugoslavije, da izvedejo razpravo o naslednjih vprašanjih. 

1. Z družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1976—J980 je bilo dogo- 
vorjeno, da ima prednost pri razvoju proizvodnja osnovnih kovin, kemične 
industrije, proizvodnja rjavega premoga in še nekatere. V analizi Zveznega 
izvršnega sveta je podana le skromna ugotovitev, da teh usmeritev nismo do- 
segli zaradi njihovega neustreznega položaja v primarni delitvi in dejstvo, 
da ni združevanja dela in sredstev na dohodkovnih odnosih. Zvezni izvršni 
svet nadalje še ugotavlja, da je k zaostajanju prioritetnih dejavnosti prispe- 
vala tudi počasna in dolgotrajna graditev zmogljivosti s pomembnimi preko- 
račitvami predračunskih vrednosti ter hitrejši razvoj predelovalnih končnih 
zmogljivosti. Delegati se le z navedbo ugotovitev ne moremo strinjati, pred- 
vsem iz razloga, ker je predelovalna industrija v tem srednjeročnem obdobju 
vlagala precejšnja sredstva za zagotovitev surovin prioritetnih dejavnosti, 
vendar niso bila uporabljena za razširitev osnovne dejavnosti, ampak jih je 
bazična industrija usmerjala v nove naložbe, v izgradnjo lastne predelovalne 
industrije. Zato bi želeli, da Zvezni izvršni svet predloži konkretnejšo ana- 
lizo izvajanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 na pod- 
ročju razvoja prioritetnih dejavnosti, kakor tudi konkretno opredelitev kršite- 
ljev družbenega plana Jugoslavije na tem področju. 

2. Administrativno določanje cen in neustrezna politika cen, ki nekaterim 
proizvajalcem skoraj zamrzne cene za obdobje enega ali več let, drugim pa se 
lahko prosto oblikujejo ali pa to dosežejo s tako imenovanimi sporazumi, je 
prav tako bila že večkrat predmet naših razprav, pa še vedno niso naletele na 
odmev v Zvezni skupščini. Zvezni izvršni svet v predloženi analizi ugotavlja, 
da kljub dogovoru, da je v letu 1980 glavna naloga na področju cen zavreti 
tendence iz prejšnjega leta, beležimo v letošnjem letu največjo rast cen v zad- 
njih petnajstih letih. Opozarja tudi, da prihaja do disparitet med posameznimi 
panogami in dejavnostmi ter na posledice tega. Vendar tudi v tem primeru 
Zvezni izvršni svet ostaja le pri ugotovitvah oziroma nalaga vsem nosilcem 
odloka o cenah, to je predvsem temeljnim organizacijam združenega dela, 
samoupravnim interesnim skupnostim in pristojnim organom družbenopolitič- 
nih skupnosti, da z ustreznimi ukrepi in ravnanjem zagotovijo, da se ustavi in 
zavre rast cen. Menimo, da bi predvsem Zvezni izvršni svet prek Zavoda za 
cene lahko ukrepal, da bi se na področju cen napravil večji red oziroma za- 
gotovila normalnejša rast cen. 

Globoko smo prepričani, da nosi največjo krivdo za skokovito rast cen 
ravno administrativno določanje cen oziroma dejstvo, da je večina cen pro- 
izvodov in storitev pod zvezno kontrolo cen. Prav tako pa smo prepričani, da je 
vzroke za divje samoupravno sporazumevanje prav tako iskati v nedopustnem 
birokratskem urejanju cen. Kolikor bi prepustili združenemu delu, da na osnovi 
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sporazumevanja in dogovarjanja kakor tudi na osnovi vpliva trga uravnava 
cene, ne bi beležili takšnega divjanja cen. 

Obseg proizvodov pod zvezno kontrolo cen bi se moral bistveno zmanjšati, 
saj dosedanjega obsega Zvezni zavod za cene ne obvlada. Za večino proizvodov 
in storitev pa naj bi veljal sistem dogovarjanja, sporazumevanja in tržnih za- 
konitosti. V tem primeru ne bi organizacije združenega dela koristile maksi- 
malnih možnosti dviga cen, ko pridejo na vrsto v Zveznem zavodu za cene. 

Nadalje menimo, da je nerealno pričakovati, da se bodo cene vrnile na 
raven, ki je bila pred zamrznitvijo. Prav tako je vprašljiv pristop, k razvelja- 
vitvi divjih sporazumov, če ne bodo prej razrešene največje disparitete pri 
cenah. Podrobnejše podatke o problematiki cen posameznih organizacij zdru- 
ženega dela, katerih cene so v pristojnosti zveze, lahko delegaciji posredujemo, 
če je to potrebno. 

3. V naši skupini delegatov je bila izražena tudi pobuda po še ostrejšem 
nadzoru koriščenja družbenih sredstev za reprezentanco, kljub temu, da je 
bil sprejet zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za te namene. Predlagamo delegaciji v Zboru republik in pokrajin, da prek 
Zveznega izvršnega sveta zahteva od Službe družbenega knjigovodstva Jugo- 
slavije analizo koriščenja družbenih sredstev za potrebe reprezentance po po- 
sameznih republikah in pokrajinah. Analiza naj vsebuje tudi oceno spošto- 
vanja sprejetega zakona. Navedena analiza naj bi odgovorila na vprašanje, 
ali v naši družbi še vedno koristimo družbena sredstva v neopravičljivi višini 
za namene reprezentance. 

Menimo, da je v ugotovitvah in stališčih, ki smo jih dobili na klop, v 7. 
točki zagotovljeno, da teh stališč, ki so nam bila posredovana oziroma tistim, 
ki bodo formulirali ta stališča, ne bo potrebno posebej teh stališč spreminjati 
glede na našo razpravo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič : Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima član naše delegacije, tovariš Ivo Klemenčič. 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da lahko v imenu delegacije izjavim, da so predlogi, ki jih je tovariš iz 
Maribora predložil, sprejemljivi. Glede na ekspoze podpredsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, tovariša Vlada Klemenčiča, ki je omenjal tudi 
probleme pri usklajevanju plačilne in devizne bilance Jugoslavije, bom dal 
po dogovoru v naši delegaciji naslednje obvestilo. 

Delegacija meni, da lahko izkoristi pooblastilo za dajanje soglasja k pla- 
čilni in devizni bilanci Jugoslavije za leto 1980, in sicer zato, ker je Zvezni 
izvršni svet sprejel tri pogoje, ki smo jih izpostavili v dosedanjih razpravah. 

1. Da usklajen predlog plačilne bilance, ki zelo zaostruje pozicijo Slove- 
nije, tako glede velikih obveznosti pri izvozu kot pri zmanjšanju uvoznih pra- 
vic predvideva suficit plačilno-bilančnih pozicij Slovenije, ne bo osnova za 
plačilno bilanco za leto 1981 niti za srednjeročni plan 1981—1985. 

2. Da bo Zvezni izvršni svet v začetku oktobra letošnjega leta, po ponovni 
ugotovitvi možnosti za kreditiranje deficita, realnosti predvidenega izvoza vseh 
republik in pokrajin in neblagovnega priliva deviz, predložil dodatne ukrepe 
oziroma spremembo plačilne bilance Jugoslavije zaradi izvajanja ukrepov 
stabilizacije. 
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3. Da bo vse principialne ugovore, zahteve ter sugestije delegacij, torej 
tudi naše, upošteval pri pripravi osnutka plačilne in devizne bilance za pri- 
hodnje 1981. leto, ki mora biti tudi pravočasno predložena. Pri tem delegacija 
poudarja, da je tudi Predsedstvo SFR Jugoslavije ocenilo, da je potrebno sto- 
riti v Zboru republik in pokrajin vse, da se plačilna bilanca uskladi v Skupščini, 
ne pa da se namesto te ponovno sprejme zakon o začasnih ukrepih. 

Delegacija ob tem ocenjuje, da je mogoče dati soglasje k plačilni in devizni 
bilanci Jugoslavije. Pri tem je delegacija podčrtala, da le-to sprejema iz politič- 
nih razlogov, ker so namreč obveznosti gospodarstva SR Slovenije v drugem 
polletju letošnjega leta realno skoraj neizvršljive. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Delegate iz Maribora vprašujem, če je 
glede na razpravo potrebno spreminjati ugotovitve in stališča, ki jih imate 
pred seboj, zlasti zato, ker imamo v 7. točki dnevnega reda opredeljen tekst 
z naslednjo vsebino: 

»Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije naj ob obravnavi poročila upošteva tudi stališča in mne- 
nja, razvidna iz poročil delovnih teles Skupščine in zborov in razprave na 
seji zbora.« 

Delegacija ima torej na razpolago za svoje nadaljnje ravnanje celotno 
razpravo. Potem ni potrebno, da bi skupina delegatov to obravnavala. Se stri- 
njate? (Da.) Hvala lepa. 

Zeli morda kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče, zaključujem razpravo. 
Na glasovanje dajem predlog ugotovitev in stališč v nespremenjenem bese- 
dilu, torej tak, kot ga imate pred seboj. Kdor je za predlog ugotovitev in sta- 
lišč, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

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

Prehajamo na 6., V. in 8. točko dnevnega reda, to je na pred- 
log odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta il981 do 1985, predlog odloka o prenehanju veljav- 
nosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji in 
predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in sprejetju dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma za do- 
ločena področja tudi do leta 2000. 

Ker gre za vsebinsko povezanost problematike v vseh treh odlokih, pred- 
lagam, da obravnavamo vse te predloge odlokov hkrati. Glasovali pa bomo v 
vsakem odloku posebej. 

Se zbor strinja s tem, da obravnavamo vse tri odloke hkrati? (Se strinja.) 
K vsem trem predlogom odlokov ste prejeli predlog stališč Družbenopoli- 

tičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki predloge odlokov obravnava na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in komisij besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Želi kdo razpravljati? 
(Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Glasovali bomo kot že rečeno, o vsakem predlogu odloka posebej. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in spre- 
jetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981—1985. 
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Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in spre- 
jetju družbenega plana SR Slovenija za obdobje od leta 1981—1985 sprejet z 
večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o 
uvedbi obveznih pripratv prostorskih planov v SR Sloveniji. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi 
obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem še predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka 
o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pri- 
pravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 sprejet z večino 
glasov. 

Ugotavljam tudi glede na prejeta obvestila, da je Zbor občin sprejel pred- 
log odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 1981—-1985, predlog odloka o prenehanju veljav- 
nosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov 'SR Slovenije in 
predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in sprejetju dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma za 
določena področja tudi do leta 2000 v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora, o čemer bom obvestil predsednico tega zbora. 

Pri naslednji, 9. točki dnevnega reda je prijavljenih 29 razpravlj alcev, 
verjetno pa se bodo posamezni delegati še prijavili k razpravi. Ponovno prosim, 
da sledite razpravam in kolikor je le mogoče, da ne ponavljate tistega, kar je 
že bilo povedano. Prav tako prosim vse naše goste, naj bodo v svojih nastopih 
časovno racionalni. Predlagam, da se dogovorimo za orientacijski čas razprave, 
ki naj bi trajal največ 5 minut. 

Predlagam tudi, da v razpravi izpostavite predvsem načelne pripombe, kon- 
kretne pripombe pa prosim oddajte v pismeni obliki, ki bodo potem posredo- 
vane Izvršnemu svetu. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog dogovora je bil objavljen v prilogi VIII. Poročevalca. Ekspoze smo 
poslušali na skupnem zasedanju. 

Z dopisom, z dne 25. 7. 1980, ste prejeli stališča in pripombe Republiške 
konference Socialistične zveze Slovenije in predlog sklepa k osnutku dogovora. 

Na klop ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki osnutek 
dogovora obravnava na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Iz ekspozeja Izvršnega sveta, poročil delovnih teles Skupščine in zbora, 
predloga stališč Družbenopolitičnega zbora in osnutka dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 izhaja, da se besedilo 

li 
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osnutka dogovora obravnava kot delovna zasnova za pripravo predloga dogo- 
vora o temeljih plana ter kot podlaga za nadaljnje samoupravno sporazume- 
vanje in dogovarjanje in za usklajevanje razvojnih usmeritev, ki so skupnega 
pomena za SR Slovenijo v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Doslej smo že prejeli vrsto predlogov, pripomb, pobud in tudi ugovor za 
dopolnitve, spremembe ali za podrobnejšo določitev posameznih nalog v pred- 
loženem gradivu. Kot smo slišali v ekspozeju, del teh pripomb pomeni širitev 
nalog in postavljanje zahtev po dodatnih družbenih sredstvih. Pri teh pri- 
pombah bo nujno z vso odgovornostjo oceniti, v primerjavi z drugimi nalo- 
gami, njihov pomen za družbenoekonomski in družbenogospodarski razvoj 
republike ter opraviti potrebno selekcijo. 

Vse pripombe, predloge in stališča, ki smo jih že prejeli in ki jih bomo do- 
bili tudi danes na seji zbora, bomo poslali Izvršnemu svetu, ki jih bo skupaj z 
vsemi drugimi udeleženci vključil v predlog dogovora, v okviru možnosti in 
na osnovi dogovorjenih principov pri nastajanju družbenega dogovora. Ta 
naša obveznost izhaja tako iz zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije in odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za leto 1981 do 1985. 

Želijo poročevalci odborov in komisije besedo? (Ne želijo.) 
Prosim skupino delegatov, ki smo jo imenovali pri 3. točki dnevnega reda, 

da pazljivo spremlja razpravo. Predlagam, da bi bili v razpravi čim bolj kon- 
kretni, da bi na ta način skupini delegatov omogočili pripravo najusteznejšega 
poročila za zbor. 

Pričenjam razpravo. .Kot običajno dajem besedo našim gostom, zunanjim 
udeležencem v delu Skupščine. Besedo ima tovariš Igor Križman, predstavnik 
Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 

Igor Križman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Republiška konferenca Socialistične zveze je na svoji seji 15. julija obravna^- 
vala osnutek dogovora o temeljih družbenega plana za obdobje 1981—1985. 
Priprave na to sejo so bile temeljite in obširne, saj je o tem dokumentu raz- 
pravljala večina občinskih konferenc Socialistične zveze, organov, svetov in od- 
borov pri Republiški konferenci in ostalih družbenopolitičnih organizacij. Tako 
so v vsestranski razpravi na Republiški konferenci delegati nastopali s pred- 
logi, mnenji in stališči širše delegatske baze. 

V razpravah na sejah svetov Republiške konference so bila prisotna tudi 
stališča in problemi iz organizacij združenega dela, interesnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev. Z dveh sej teh svetov so bila poslana 
stališča tudi delegatom. Lahko rečemo, da so v pripravah na konferenco in na 
konferenci sami prišli do izraza najpomembnejši poudarki, interesi in stališča 
ter da smo jih v demokratični obravnavi medsebojno soočali in usklajevali s 
temeljnimi usmeritvami in globalnimi družbenimi interesi. 

Široka razprava v okviru Socialistične zveze je prispevala k temu, da so se 
z dokumentom temeljito seznanili nosilci planiranja, delegati družbenopolitič- 
nih skupnosti in interesnih skupnosti ter širok 'krog aktivistov Socialistične 
zveze! To je bil tudi temeljni namen razprave, usmeriti in pospešiti nadaljnji 
tok priprav planskih dokumentov v organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih, občinah in interesnih skupnostih, ter dati politična izhodišča za 
usklajevanje interesov pri vseh nosilcih planiranja. 
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Na konferenci torej nismo zaključevali razprave, niti se konkretno opre- 
deljevali do posameznih predlogov in stališč. Konferenca je predvsem potrdila 
temeljni, globalni pristop k planu, to je njegovo stabilizacijsko naravnanost, 
uskladitev vseh vrst porabe v okviru dejansko ustvarjenega dohodka oziroma 
možnosti ter zagotovitev pogojev za višjo družbeno produktivnost dela. Na tej 
osnovi je konferenca sprejela skupno frontno usmeritev za nadaljnje usklajeva- 
nje in konkretizacijo planov na vseh ravneh in v celotni družbeni reprodukciji. 

Zlasti pozorno smo na konferenci ocenjevali, ali je osnutek oblikovan na 
realnih dohodkovnih možnostih in ali izhaja iz samoupravnih sporazumov orga- 
nizacij združenega dela oziroma njihovih ekonomskih možnosti. Pri tem smo 
ugotavljali, da osnutek še vedno premalo upošteva sprejeto politiko ekonom- 
ske stabilizacije, da še ni dovolj usklajen oziroma, da so nekatera predvideva- 
nja in nakazane prioritete izven realnih možnosti, da skratka še ne temelji 
dovolj na samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih. 

Konferenca je zato poudarila, da je sedanji osnutek kot delovno gradivo 
predvsem podlaga za to, da se v nadaljnjem postopku dograjevanja in usklaje- 
vanja pripravi dopolnjen predlog, ki bo v večji meri upošteval zaostrene po- 
goje gospodarjenja ter pripombe iz javne razprave. Kot obvezna priloga do- 
govora mora biti pripravljena tudi družbena bilanca dohodka po temeljnih 
namenih porabe, ker sicer ni mogoče ocenjevati, v kakšnih razmerjih naj se 
gibljejo posamezna področja porabe in proizvodnje. 

Zato bi morali v naslednjih mesecih do končne priprave predloga inten- 
zivirati delo na pripravi vseh planskih dokumentov, zlasti v organizacijah 
združenega dela, v krajevnih skupnostih, in interesnih skupnostih. O predlogu 
dogovora o temeljih plana SR Slovenije pa bomo ponovno razpravljali na seji 
Republiške konference in ga primerjali s sedanjim osnutkom oziroma ocenili, 
koliko bodo v predlogu upoštevane naše osnovne pripombe in stališča, ki smo 
jih sprejeli na konferenci in ki ste jih tudi delegati prejeli z gradivom za sejo. 
Posredovali pa smo ta stališča tudi vsem občinskim konferencam Socialistične 
zveze in družbenopolitičnim organizacijam. 

K predlaganim stališčem in pripombam nismo obširneje povzeli celotne 
razprave na konferenci. Naj opozorim povsem na kratko samo na nekatera 
vprašanja, ki so bila na konferenci močno prisotna. 

Konferenca je podprla usmeritve glede prestrukturiranja gospodarstva 
in predložene kriterije investiranja, pri tem pa je opozorila na potrebo po vklju- 
čitvi ustrezne politike zaposlovanja. To še zlasti velja za problematiko zaposlo- 
vanja mladih in zaposlovanja invalidov ter možnosti, ki jih ponuja hitrejši raz- 
voj drobnega gospodarstva. Za racionalen izbor pomembnejših razvojnih pro- 
gramov bo treba bolj vztrajati na obveznosti njihovega širšega usklajevanja, 
še posebej v nekaterih dejavnostih kot so avtomobilska industrija, petrokemija 
in računalništvo. 

Izpostavljena je bila nujnost dolgoročnejšega povezovanja organizacij zdru- 
ženega dela in vlaganja na dohodkovni osnovi z organizacijami združenega 
dela v drugih republikah in pokrajinah, še posebej na področju proizvodnje 
hrane, surovin in energetike. Zagotoviti je potrebno obdelovanje razpoložljive 
kmetijske zemlje ter z uveljavljanjem ustreznejšega družbenoekonomskega 
položaja kmetijstva tudi v večji meri reševati socialne potrebe kmečkega pre- 
bivalstva. 

Glede družbenih dejavnosti se je konferenca zavzela za bolj konkretno 
uveljavitev selektivnega pristopa in jasnejšo opredelitev prioritetnih nalog. 

u* 
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Opozorila je na številne pritiske za širjenje investicij, ki se skušajo uveljaviti 
s pridobivanjem različnih političnih podpor. Odločno se je uprla politiziranju 
teh programov in zahtevala, da svoje mesto najdejo neposredno v okviru pla- 
niranja v združenem delu. 

Tudi uveljavljanje socialnih pravic znotraj materialnih možnosti mora bolj 
kot doslej utrjevati odnos do dela in načelo delitve po delu ter tako vzpod- 
bujati boljše delo. Odločanje o teh pravicah naj se čim bolj prenese v neposred- 
no okolje krajevnih skupnosti in sosesk v okviru reševanja drugih skupnih 
problemov. 

Republiška konferenca je poudarila, da bo Socialistična zveza še naprej 
tako kot doslej usklajevala družbenopolitično aktivnost pri pripravi planov, da 
bodo le-ti sprejeti v predvidenih rokih. Socialistična zveza kot fronta organi- 
ziranih socialističnih sil še nadalje prevzema politično odgovornost za mobi- 
lizacijo delovnih ljudi in drugih družbenih dejavnikov, ki se vanjo vključu- 
jejo ter odgovornost za družbenopolitične aktivnosti, ki naj prispevajo k ures- 
ničevanju opredeljenih nalog. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franci Polak, pred- 
stavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je obravnavalo 
osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 z njegovimi spremljajočimi gradivi ter je predlagatelje o svojih sta- 
liščih obvestilo. Zboru pa želim posredovati samo nekatere opredelitve in sta- 
lišča, ki so pomembna tudi za današnjo razpravo in opredeljevanje. 

1. Temeljni razvojni kriterij za investicijske in proizvodne programe sku- 
paj z minimalnimi zahtevami in s predlaganim sistemom njihovega vrednotenja 
prispevajo k višji stopnji konkretnosti. Njihov namen je poravnavanje in us- 
merjanje tokov družbene reprodukcije v republiki v smeri dolgoročnega do- 
seganja višjega dohodka na delavca in na vložena sredstva ter večanje stopnje 
reprodukcijske sposobnosti. Zato jih je treba vezati na obstoječe ekonomske 
kriterije investiranja, pri njihovem preverjanju v praksa pa paziti, da ne bodo 
predstavljali preveč toge okvire, kar bi onemogočalo predvideno prestruktu- 
riranje gospodarstva. 

2. Ugotavljamo, da predlagani temeljni razvojni kriteriji le deloma vklju- 
čujejo kot kriterij združevanja dela in sredstev. Menimo, da mora biti združe- 
vanje dela in sredstev vključeno kot eden izmed temeljnih razvojnih krite- 
rijev, kar naj bi pospeševalo popolnejše usklajevanje razvojnih interesov in 
potreb temeljnih organizacij v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
v reprodukcijskih celotah in zagotavljalo čim racionalnejšo družbeno delitev 
dela. 

3. Izhajajoč iz stališč prve konference Zveze sindikatov Slovenije, pod- 
piramo predlagano usmeritev, da naj bi pri ustvarjanju in razporejanju do- 
hodka sredstva za akumulacijo in sredstva za reprodukcijo naraščala hitreje 
od rasti sredstev za osebne dohodke, za zadovoljevanje skupnih potreb in 
splošnih družbenih potreb, hkrati pa opozarjamo na naslednje. 

Iz 37., predvsem pa iz 38. člena osnutka, ki predvideva okoli 2% rast za- 
poslovanja in okoli 3% stopnjo rasti družbenega proizvoda, lahko sklepamo, 
da obstaja dokajšnja verjetnost, da bo dohodek naraščal počasneje od celotnega 
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prihodka oziroma, da bo relativno zožen manevrski prostor za stimulativnejšo 
delitev sredstev za osebne dohodke po delu kot materialne spodbude h kvali- 
tetnejšemu gospodarjenju. Zato menimo, da bi kazalo zmanjšati predvidevano 
10% zaostajanje, ali pa bi kazalo v okviru tega zaostajanja natančno določiti 
medsebojna razmerja rasti sredstev za posamezne vrste porabe. 

Predlagamo, da naj bi pri usklajevanju in soočanju skupnih interesov in 
potreb sindikati vztrajali, da naj se opredeli hitrejša rast družbenega stan- 
darda od osebne porabe, da se opredeli rast realnega osebnega dohodka na 
zaposlenega oziroma njegovo neupadanje ter tolikšno zaostajanje sredstev za 
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb pod rastjo dohodka, ki bi ob tem 
zagotavljal 10% zaostajanje sredstev za osebne dohodke, skupne potrebe in 
splošne družbene potrebe pod rastjo dohodka. 

Iz nadaljnjih aktivnosti pri pripravljanju planov vseh nosilcev planiranja 
se bomo zavzemali, da se upoštevajo usmeritve in obveznosti tega poglavja, 
ki naj bodo natančneje opredeljene pri vseh nosilcih planiranja. 

4. Predvidena stopnja rasti zaposlovanja, to je 2%, v bistvu predstavlja 
nadaljevanje dosedanjega ekstenzivnega zaposlovanja ter ohranjanje neustrez- 
ne kvalifikacijske strukture zaposlenih. S tem, ko ni dana obveznost organi- 
zacijam združenega dela, da zaposlijo svoje štipendiste oziroma tiste, ki priha- 
jajo iz drugih oblik usmerjenega izobraževanja, tudi ni pričakovati hitrejše 
spreminjanje oziroma doseganje kvalitetnejše sestave zaposlenih. Potrebno bi 
bilo izpostaviti nekatere kriterije pri pripravi kadrovskih planov v temeljnih 
organizacijah, na prvem mestu pa predvideti obveznost do štipendistov, do za- 
poslovanja mladine, zaposlovanja delavcev, ki se vračajo z začasnega dela v 
tujini ter zaposlovanje delovno usposobljenih invalidov. 

Predvidena 2% stopnja rasti zaposlovanja v SR Sloveniji presega zmog- 
ljivosti zaposlovanja iz naravnega prirasta ter predvideva zaposlovanja delav- 
cev iz drugih republik in pokrajin v enakem obsegu kot v preteklem obdobju. 
V kolikor še naprej računamo na tak priliv delavcev iz drugih republik, je 
potrebno hkrati v večji meri vztrajati na zagotavljanju ustreznejših pogojev 
življenja oziroma uresničevanju obveznosti iz družbenega dogovora o mini- 
malnih standardih pri zaposlovanju delavcev. 

5. Stabilizacijski ukrepi, ki bodo sprejeti predvidoma v juliju mesecu, 
bodo v precejšnji meri še bolj vplivali na zaostrene pogoje gospodarjenja. Ker 
se pri pripravljanju planov za obdobje 1981—1985 morajo v čim večji meri 
uveljaviti temeljna načela planiranja, ki zagotavljajo delavcem temeljnih orga- 
nizacij hkratno in celovito odločanje o dohodku in ker mora za to biti podano 
najzahtevnejšemu delu o planskih aktivnostih, to je usklajevanju ustrezno 
časovno obdobje, je vprašljiva realnost rokov za sprejem planov za obdobje 
1981—1985. 

Temeljnim nosilcem planiranja so v določeni meri še nepoznani pogoji raz- 
voja v obdobju 1981—1985, saj so še premalo konkretno seznanjeni z ukrepi 
ekonomske politike, ki bodo sprejeti do konca letošnjega leta in ki bodo vpli- 
vali na njihove pogoje pridobivanja dohodka v naslednjem planskem obdobju. 

Glede na to, da je dohodek temeljna kategorija planiranja, bo to dodatno 
otežkočalo njihove planske aktivnosti, prek katerih bodo plane sprejemali do 
konca tega leta. Zato moramo vsi skupaj terjati, da se ti razvojni pogoji pri- 
kažejo vsem temeljnim nosilcem planiranja. 

6. Sindikati se zavzemamo za to, da v globalu ne bi širili obstoječega ob- 
sega socialnih pravic, vendar pa moramo zagotoviti, da se z notranjo razpore- 
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ditvijo doseže na eni strani oženje obsega tistih pravic, ki nimajo objektivne 
podlage in širjenje nekaterih pravic oziroma obsega dejavnosti kot je na pri- 
mer neposredno otroško varstvo, nekatere pravice kmečkega prebivalstva, po- 
večanje števila upravičencev do subvencioniranja stanarin itd. 

7. V osnutku dogovora ni opredeljeno področje družbene prehrane v 
smislu priporočil in stališč, ki jih je sprejela konec leta 1978 Skupščina SR 
Slovenije za oblikovanje in izvajanje politike, na tem, za delavce izjemno po- 
membnem področju. Zato predlagamo, da se v dogovor vnesejo nekatere ključ- 
ne naloge s tega področja, ki pomenijo uresničevanje obveznosti posameznih 
nosilcev iz skupščinskih stališč. To je na primer sprejem družbenega dogovora 
in odobrene investicije s tega področja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Bojan Butolen, pred- 
stavnik Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije. 

Bojan Butolen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predsedstvo republiške konference Zveze socialistične mladine je na svoji 25. 
seji ocenilo dosedanjo aktivnost mladih na področju priprav planskih do- 
kumentov, hkrati pa je predsedstvo obravnavalo tudi osnutek dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 s spremljajočimi 
gradivi in sprejelo naslednje dopolnitve in predloge. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino bi morah vložiti največ napo- 
rov za povečanje izvoza v neuvrščene države in države v razvoju, saj na tem 
področju zaostajamo za sprejetimi usmeritvami. Posebno bo treba paziti, da 
kljub ugodnim učinikom izvoza ne bomo za vsako ceno in vse izvažali, saj bi 
takšno obnašanje in gledanje uspešnosti gospodarjenja samo skozi dobljena de- 
vizna sredstva, lahko privedlo do zmanjšane ponudbe nekaterih pomembnih 
artiklov na domačem trgu. To bi se negativno odražalo tudi skozi različne pri- 
tiske na politiko cen. 

Vprašanje produktivnega zaposlovanja je vsekakor eden izmed bistvenih 
elementov, ki vplivajo na stabilnejši gospodarski razvoj. Izhajajoč iz tega, je 
rast zaposlenosti za 2 % ugodna, vendar pa menimo, da bi morali glede na 
sedanjo strukturo zaposlenosti in pa letno število diplomantov oziroma pri- 
pravnikov povečati delež visokih, višjih ter srednjih kadrov, nasproti deležem 
poklicev ozkega profila. Takšnim usmeritvam bi morali slediti v naslednjem 
obdobju v naporih za prestrukturiranje gospodarstva. 

V šestem poglavju, ki govori o turizmu, je močno izražena težnja za na- 
daljnji razvoj inozemskega turizma. Menimo, da je takšna usmeritev na tem 
področju pravilna. Hkrati pa bo nujno v okviru turističnega gospodarstva opre- 
deliti tudi mesto organiziranega, množičnega mladinskega turizma, ki bo v 
težjih gospodarskih pogojih omogočal mladim potovanje in letovanje v domo- 
vini. V ta namen bomo morali tudi v prihodnje zagotoviti namenska sredstva 
za regresiranje skupinskih potovanj mladine in otrok. 

V poglavju, ki opredeljuje turizem, je vprašljivo postavljena usmeritev 
davčne politike pri prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač tujim gostom. 
Menimo, da takšnega predloga v praksi ni mogoče primerno izvajati. 

V okviru družbenih dejavnosti bo potrebno še posebej opredeliti vlogo 
znanosti, znotraj te pa tudi prizadevanja na področju množične inventivne de- 
javnosti. 
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V naslednjem srednjeročnem obdobju bo na področju osnovnega šolstva, 
kot osrednjo nalogo treba opredeliti prizadevanja za hitrejši in enakomernejši 
razvoj celodnevne šole v Sloveniji, seveda v skladu z realnimi možnostmi. Zla- 
sti bo treba zagotoviti materialne in kadrovske pogoje, da bi lahko nemoteno 
uresničevali učno-vzgojne programe v okviru usmerjenega izobraževanja, zato 
bo potrebna načrtna in koordinirana akcija za organiziranje preskrbe z učbe- 
niki, delovnimi zvezki, priročniki in raznimi didaktičnimi kompleti. Zagotoviti 
bo treba predvsem racionalno izdajanje učbenikov ter zagotoviti pogoje za 
brezplačne učbenike v osnovnih šolah. 

Opredelitev nalog na področju kulture ne ustreza našim potrebam in 
usmeritvam. V 101. členu so tako prikazane le nekatere naloge na področju te 
dejavnosti in še te dokaj splošno, saj tudi na primer iz prve alinee in obrazlo- 
žitve ni razvidna usmeritev založniške dejavnosti. Menimo, da bi morale naloge 
na področju kulture biti opredeljene širše in ne le kot parcialni sklop nalog 
iz srednjeročnega plana Kulturne skupnosti Slovenije. 

Kljub temu, da je obrazložitev nekoliko širša, ne moremo soglašati z vse- 
bino 112. člena, ki govori o nalogah in usmeritvah dela Telesnokulturne skup- 
nosti Slovenije. Opredelitev nalog v tem členu ne upošteva širših družbenih 
opredelitev, nadaljnjega razvoja na tem področju, zlasti izhajajoč iz portoroš- 
kih sklepov in pa sklepov problemske konference Socialistične zveze delovnih 
ljudi. Podpiramo prizadevanja na področju vrhunskega športa. Prav tako se 
zavedamo, da ima družba kot celota odgovornost za dobro zastopanost in pri- 
pravljenost naših športnikov na Zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu. Vendar 
bo to treba financirati na tak način, da ne bo trpela vsa ostala širša in pa 
skupno dogovorjena dejavnost. 

V osnutku dogovora so prikazane vse pomembnejše negospodarske inve- 
sticije za naslednje srednjeročno obdobje. Ob upoštevanju sedanjih težav bo 
predvideno seveda težko v celoti realizirati. Kljub temu pa moramo opozoriti 
na dolgoletna prizadevanja Republiške konference Zveze socialistične mladine, 
da dogradi in adaptira Izobraževalni center Zveze socialistične mladine v Bo- 
hinju. Predlagamo, da se Izobraževalni center Zveze socialistične mladine v 
Bohinju uvrsti v program negospodarskih investicij in se enakovredno ob- 
ravnava. Opozoriti moramo, da o upravičenosti in potrebnosti navedenega cen- 
tra govorimo že dalj časa. iNekateri s prostovoljnim delom gradijo kanalizacijo, 
vodovod in PTT omrežje. V pripravi je projektna dokumentacija, formiran je 
gradbeni odbor, Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije in Izobraževalni 
center Zveze socialistične mladine v Bohinju se že vključuje v dopolnilni pro- 
gram gradnje za leto 1980. Republiška konferenca meni, da je adaptacija in 
novogradnja omenjenega izobraževalnega centra nujna. 

Slovenska mladina namreč ne razpolaga s primernim objektom, ki bi 
omogočal sistematično in kontinuirano usposabljanje tako mladinskih aktivi- 
stov kot tudi kadrov iz družbenih organizacij in društev. Enako bi domske 
kapacitete lahko koristile tudi drugim družbenopolitičnim organizacijam. V 
primeru, da ne bo mogoče zagotoviti sredstev v viišini okoli 80 milijonov di- 
narjev, bo Republiška konferenca Zveze socialistične mladine, upoštevajoč 
zahteve sanitarne in drugih inšpekcij, morala dom zapreti. 

Mladinske delovne akcije so se v sedanjem srednjeročnem obdobju poka- 
zale kot eden izmed pomembnih elementov pri zagotavljanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja SR Slovenije. Usmeritev mladinskih delovnih akcij v Slo- 
veniji na manj razvita in manj razvita obmejna območja, je v zadnjem ob- 



168 Zbor združenega dela 

aobju v veliki meri prispevek k hitrejšemu razvoju infrastrukture na teh 
območjih. Menimo, da je treba to upoštevati tudi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju in mladinske delovne akcije ustrezno opredeliti v 16. poglavju v 
125. členu. 

Prav tako bi ob tej opredelitvi Republiška konferenca Zveze socialistične 
mladine morala biti sopodpisnik dogovora — iz 16. poglavja — o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—-1985. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Ponovno prosim in predlagam, da raz- 
prave ne bi trajale več kot pet minut. 

Besedo ima tovariš Andrej Petelin, predstavnik Zadružne zveze Slovenije. 

Andrej Petelin: Zadružne organizacije, medzadružni sveti in ob- 
čni zbor Zadružne zveze so obravnavali osnutek dogovora o temeljih druž- 
benega plana. Pri tem so zadružne organizacije pripravile svoje načrte in jih 
sedaj usklajujejo v poslovnih skupnostih. Prvič po vojni smo te načrte neko- 
liko bolje pripravili, saj smo vanje vključili približno 94% vseh zasebnih ob- 
delovalnih površin, ali 113 000 kmetij. Od tega jih je 34 500 tržno usmerjenih 
in 30 000 v intenziviranju. To pomeni, da je 64 000 kmetij zajeto v te načrte, 
leta 1985 pa bi jih bilo že 72 500. 

V celoti podpiramo td osnutek kot gradivo za razpravo. O konkretnih 
številkah je sedaj še težko govoriti. Menimo, da je uresničljiv porast 3,5 %. 
Povečanje števila govedi za 15 %, pa je po našem mnenju previsoko glede 
na to, da organizacije predvidevajo povečanje le za okoli 7,8 %. 

Seveda pa ne gre le za 10 000 ton mesa in na milijone litrov mleka, gre 
tudi za človeka. Kljub temu, da smo že slišali, da se socialne pravice ne bodo 
širile, ker to ni mogoče, sem prepričan, da bomo nujno morali te zadeve za 
kmečko prebivalstvo tudi drugače urejati, da bi kmetje na podlagi vloženega 
dela in sredstev ter doseženega dohodka in ustreznega prispevka, pridobili 
enake socialne pravice pri pokojninsko-invalidskem in zdravstvenem zava- 
rovanju, na primer invalidnino, nadomestilo za bolezen in porodniški dopust 
ter druge ugodnosti. 

Nevzdržno je določilo, po katerem ena kmetija pridobi le eno starostno 
pokojnino. Ce teh zadev ne bomo uredili v prihodnjem petletnem planu, po- 
tem tudi plana ne bomo uresničili, ker mladi ne bodo ostali na kmetijah. 

Ne bom govoril o trenutni problematiki, ki je narelkovala veliko previd- 
nosti pri planiranju, kot na primer nevzdržne razmere na kmetijskem tržišču. 
Kljub temu, da ni pri nas pomanjkanje živine v hlevih, pa se nam vendarle 
lahko zgodi, da bo jutri nastopilo veliko pomanjkanje mesa, glede na to, da 
imamo popolno razsulo kmetijskega tržišča tudi v živinoreji. Čeprav menimo, 
da imamo s samoupravnimi sporazumi te zadeve urejene, je vendarle nemogo- 
če, da bi lahko vzdržali pri takih samoupravnih sporazumih, ko se znotraj 
tega že vsaka regija povezuje v občine po svojih sposobnostih in možnostih 
glede cen. Poleg tega je prisoten velik pritisk jugoslovanskega tržišča na slo- 
vensko tržišče zaradi turistične sezone, ko se občuti veliko pomanjkanje me- 
sa. Vse to bo neugodno vplivalo tudi na naše tržišče. 

Enak problem je z repromaterialom, kar je bilo danes tu že rečeno. Tudi 
kmetijstvo se mora na osnovi samoupravnih sporazumov strinjati s poveča- 
njem cen tako pri umetnih gnojilih, nadomestnih delih in rezervnih delih. 
Tako je na primer treba dati 30 odstotkov deviz za umetna gnojila in do 30 
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odstotkov višjo ceno, kot je uradno dogovorjena in določena. Vse to bo slabo 
vplivalo na kmetijstvo, pa tudi oskrba bo izredno slaba. 

Za dognojevanje smo dobili malo gnojil in obstaja resna bojazen tudi za 
jesensko setev. 

Zgolj ali samo orientacija v izvoz, ne glede na to ali bo domače tržišče 
nasičeno ali ne, je vprašljiva. 

Menim, da je potrebno vendarle že iz dejavnosti kmetijstva izločiti uvoz 
kave in južnega sadja in zagotoviti devizna sredstva iz drugih virov, ne pa 
iz te dejavnosti. 

Prvenstveno skrb bo treba posvetiti intenziviranju obdelave in na zem- 
ljiški politiki. Več živeža bomo pridelali le na urejenih obdelovalnih površi- 
nah. Zato je čim več površin treba ohraniti tudi poznejšim rodovom. 

Določila v tem gradivu nas ne morejo zadovoljiti, ker niso skladna z že 
sprejetim zakonom, na primer 7. točka 3. člena kriterijev »prestrukturiranje 
gospodarstva« je preohlapna in ni v skladu z 11. členom zakona o kmetijskih 
zemljiščih, po katerem so ta zemljišča trajno namenjena za kmetijsko proiz- 
vodnjo. Ne gre samo za ohranjanje naravnih značilnosti, pač pa gre predvsem 
za preskrbo ljudi z živežem, ker zmanjšanje vsakega hektara zemljišča po- 
meni tudi pridelati vsaj za pet ljudi manj hrane. Z 8. milijardami 600 milijoni 
naložb, od tega je polovica predvidena za naložbe v zadružništvo, ne bomo 
uresničili načrta. To je celo manj oziroma toliko kot smo načrtovali v prej- 
šnjem srednjeročnem obdobju, saj smo po cenah iz leta 1979 v prejšnjem ob- 
dobju vložili okoli 4 milijarde dinarjev. Ta ugotovitev velja za zasebni sektor 
oziroma za združene kmete. Že lansko leto pa tudi letos imamo velike težave 
v bankah, ko praktično zasebno kmetijstvo, zadružništvo še ni dobilo niti di- 
narja bančnih kreditov. Krediti so sicer odobreni, vendar se ne morejo kori- 
stiti, ker denarja za te namene ni. Če bomo tako nadaljevali, ne bomo imeli 
domačega živeža. 

Treba je nadaljevati s sklepanjem nekaterih družbenih dogovorov, ki 
jim poteče veljavnost z zaključkom letošnjega leta, zlasti so to dogovori o 
kreditiranju, pospeševalni službi in živinoreji. Donkončno je treba tudi raz- 
čistiti, kje dobiti sredstva za nadomestilo obresti pri kreditiranju kmetijstva. 
Ponujena rešitev o prenosu kreditov bankam hranilno-kreditnih služb z na- 
menom, da bi banke beneficirale obrestno mero iz svojega dohodka za zadruž- 
ništvo, ni sprejemljiva. Tudi ni mogoče odtujevati lastnih sredstev in tole- 
rirati odvisnost od bančnih težav, kakor tudi na večjo ali manjšo mero po- 
sluha za kreditiranje zasebnega kmetijstva. 

Nadalje je treba v temeljih plana določnejše opredeliti financiranje ozi- 
roma sofinanciranje pospeševanja kmetijstva. To so predvsem pospeševalne 
akcije in pospeševalna služba, ki se ne morejo v celoti kriti iz dohodka za- 
družnih organizacij. Predlog za SIS za pospeševanje kmetijstva je bil zavr- 
njen, vendar pa problem še zdaleč ni rešen. Financiranje je treba rešiti sistem- 
sko in zagotoviti združevanje sredstev z možnostjo prelivanja teh sredstev 
za financiranje programov v kmetijskih zlasti manj razvitih območjih. Verjet- 
no bi bilo potrebno ta sredstva zagotavljati v proračunih tako, kot je to že 
bilo. 

Predloženi osnutek je presplošen, zlasti v določilih razvoja hribovitih 
krajev. Predvidena so tudi sredstva v višini 750 milijonov dinarjev zaradi ob- 
čutno manjšega dohodka na vloženo delo in tržnih pridelovalnih pogojev. To 
pa lahko povzroči še večji odliv sposobne delovne sile iz teh predelov. Potreb- 
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no je zato v določeni obliki nadomestiti manjši dohodek, kot na primer z 
regresiranjem pri nakupih plemenske živine, telet za pitanje, semen, mineral- 
nih gnojil, premijami za pridelke, s sredstvi za pospešavalno službo in akcije 
z nepovratnimi sredstvi za investicije in ugodnejšimi pogoji tudi pri pokojnin- 
skem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju. 

Program mora zajemati nekatere izredno pomembne zadeve, kot na pri- 
mer izgradnjo cest, elektrifikacijo, PTT omrežja, šolstvo, gozdarstvo, kmeč- 
ki turizem, ker ta sploh ni omenjen v tem dokumentu, pa tudi začasno zapo- 
slitev izven kmetijstva. 

Po našem mnenju bi bilo primerno organizirati delo na domu, tako kot 
imajo to urejeno nekatere druge alpske dežele. Industrija bi lahko storila več 
tudi na tem območju, ne da bi proizvajala le avtomobile in turbine. Lahko 
bi dali v izdelavo nekatere, polizdelke, ki bi jih s kombiji pripeljali do kmetij 
in tako omogočili, da bi se dodatno zaposlili kmečke družine in mladi ljudje 
izven sezonskih del, ker ne bi zahtevalo nobenih posebnih naprav in gradenj. 

Opozoril bi še na izreden pomen mladinskih delovnih brigrad na manj 
razvitih območjih, ki jim je potrebno posvetiti večjo pozornost v naših načrtih. 
Ob izpopolnjevanju tega osnutka, bi bilo treba tudi temu problemu oziroma 
tem vprašanjem posvetiti vso skrb. V teh primerih gre za izredno pomembno 
delo, tudi po svoji strokovnosti, kot je napeljava elektrike, vodovodov, zdrav- 
stvena zaščita, veterinarska pomoč in podobno. Torej nista pomembna samo 
lopata in kramp, ki jih lahko nadomesti mehanizacija. Pomembno je tudi, da 
mladina spoznava težke razmere v hribovitih krajih, s čemer se bodo odnosi 
rned temi kraji, zlasti manj razvitimi in razvitimi potrošniškimi središči še 
izboljšali. Mladinske delovne brigade so pozitivne tudi zato, ker kmetje vi- 
dijo, da se za njih še nekdo zanima, da pride k njim. Nastanejo nove pove- 
zave in ljudje so mnogo bolj zadovoljni, kot če jih prepuščamo samim sebi in 
svojemu lastnemu delu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Viktor Seitl, pred- 
stavnik Skupščine Republiške skupnosti za ceste. 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V Samoupravni interesni skupnosti za ceste Slovenije ise zavedamo vse teže 
in odgovornosti pri pripravi planskih dokumentov za naslednje plansko ob- 
dobje. Neustrezni razvoj teh dejavnosti ima lahko hude negativne posledice za 
skladen razvoj SR Slovenije v daljšem prihodnjem obdobju. 

V času priprav delovnih osnutkov planskih dokumentov je bila izdelana 
analiza uresničevanja tekočega srednjeročnega plana in organizirana so bila 
regijska posvetovanja o možnostih in potrebah razvoja magistralnih in regio- 
nalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1981—1985. Na tej osnovi in na osnovi 
razprav na posvetovanjih v samoupravnih organih Republiške skupnosti za 
ceste, je bil izdelan predlog osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana srednjeročnega združevanja sredstev za izgradnjo magistralnih in regio- 
nalnih cest v Sloveniji za obdobje 1981—1985, ki je predvideval sredstva v 
prvotni višini 35 665 milijonov dinarjev. Virov ne bi našteval, ker so znani. 
Originalni viri Skupnosti za ceste so navedeni v pismenem poročilu. 

Glede na to, da ocena narodnogospodarskih možnosti v obdobju 1981 do 
1985 predvideva možnosti vlaganja v ceste v višini le 31 313 milijonov dinar- 
jev in da je takšna možnost in poraba predvidena tudi v osnutku dogovora o 
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temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje od 1981—'1985, je Skupščina 
Skupnosti za ceste sprejela osnutek samoupravnega sporazuma, s katerim se 
poraba in viri sredstev določajo v višini 31 313 milijonov dinarjev, kot je 
razvidno iz predloga samoupravnega sporazuma. 

Zaradi takšnega zmanjšanja je seveda bil predviden v osnutku samoup- 
ravnega sporazuma tudi zmanjšan znesek posojila za ceste, in sicer od 3627 na 
3000 milijonov, razporeditev prometnega davka na pogonska goriva je bil 
zmanjšan od 6477 na 3551 milijonov in pa zmanjšana možnost kredita bank 
od 2418 na 1418 milijonov dinarjev. Tako so se pri porabi prvotno planirana 
sredstva v skupnem znesku 35 665 linearno znižala po vseh namenih porabe 
oziroma po objektih, tako da znaša usklajeni predlog 31 313 milijonov dina- 
rjev. Zaradi tega ne drži ugotovitev, ki je navedena v obrazložitvi osnutka 
dogovora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje od (1981 1985, da so raz- 
vojni programi posameznih prometnih panog v osnutku dogovora v glavnem 
usklajeni s smernicami Skupščine SR Slovenije za pripravo družbenega plana 
in da močno odstopa le program razvoja cest, predvsem na zahtevo regijskih 
posvetovanj. Res je, da je bilo na regijskih posvetovanjih o pripravi planov 
oziroma samoupravnega sporazuma o temeljih plana mnogo več zahtevkov 
kot pa imamo dejanskih materialnih možnosti, vendar smo se v Skupščini 
Skupnosti za ceste, kot že prej navedeno, uskladili. Do nesporazuma je ver- 
jetno prišlo zaradi tega, ker osnutek dogovora ne izhaja iz usklajenega osnut- 
ka samoupravnega sporazuma, kot bi to moralo biti v skladu s predpisi o 
družbenem planiranju. 

Delegati Skupščine Skupnosti za ceste ugotavljajo, da takšno zmanjšanje 
predvidenih sredstev v srednjeročnem obdobju pomeni stagnacijo oziroma 
celo nazadovanje pri razvoju prometne povezanosti Slovenije s svetom 
in Slovenije znotraj Jugoslavije in da so potrebni za to dodatni napori kot 
alternativa za razpravo in usklajevanje v javni razpravi o osnutku dogovora, 
s katerim naj bi se dogovorili za morebitne nove vire. Ti pa so prispevek pri 
prodaji pogonskih goriv, ki naj bi se povečal za 50 %, potem prispevek pove- 
čanja cestnin in prispevek za ceste od bruto osebnega dohodka, to je preusme- 
ritev 1% davka na OD iz proračuna. 

Med tem časom, ko je bil sprejet ta sporazum, je bil objavljen tudi osnu- 
tek dogovora o temeljih plana in tu nastajajo določene razlike. V tem gradivu 
so v posameznih postavkah po virih sredstev in po namenih uporabe te razli- 
ke navedene in jih kot pripomoček za uskladitev bilance prilagam k tej raz- 
pravi. Hvala lepa! 

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

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
celovitem postopku priprave planskih dokumentov za prihodnje plansko ob- 
dobje so tudi delegati Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za želez- 
niški in luški promet razpravljali o osnutku samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana svoje skupnosti za obdobje do leta 1985, ki bo predstavljal tudi 
realizacijo dela družbenega plana SR Slovenije. 

V predhodni javni razpravi so bile izpostavljene tri varijante bodočega 
razvoja železniških zmogljivosti. V osnutku sporazuma pa je, upoštevajoč do- 
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sedanja stališča ustreznih organov v republiki ter tudi osnutek dogovora o 
temeljih družbenega plana Slovenije, vključena minimalna varianta. Ta omo- 
goča na področju infrastrukture vzdrževanje prog za sedaj veljavne osne pri- 
tiske in postopno saniranje ozkih grl na omrežju železniškega gospodarstva 
Ljubljana in rekonstrukcijo postaj ter železniških vozlišč. Nakup novih lo- 
komotiv, tovornih in potniških vagonov ter motornikov, pa bo le nadomestil 
iztrošeni vozni park. Poglavitna značilnost minimalne razvojne variante je to- 
rej, da bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju nadomestila sproti izrabljene 
železniške zmogljivosti in se bodo te v naslednjih 5 letih ohranile tako samo 
na sedanji ravni. Navzlic temu, pa je v sporazumu predvideno, da se bo 
do leta 1985 delo v blagovnem prevozu povečalo za 15 %. To bodo lahko omo- 
gočili le skupni napori železničarjev in uporabnikov njihovih storitev, da bo- 
do izkoristili rezerve v obstoječih zmogljivostih. Seveda pa prinaša na ta 
način dosežena zgornja meja izrabe zmogljivosti vrsto neugodnih posledic 
za ugotavljanje varnosti železniškega prometa in za tekoče poslovanje na- 
sploh. 

Dosedanja razprava v samoupravni interesni skupnosti o tako planiranih 
vlaganjih železniških zmogljivosti je pokazala, da minimalna varianta ne bo 
zadovoljila potreb gospodarstva po prevoznih storitvah železnice in z njo tudi 
ne bo mogoče izkoristiti pozitivnih učinkov, ki jih ima železniški prevoz v 
primerjavi z drugimi oblikami prevoza. Te prednosti se odražajo, kot je zna- 
no, v manjši porabi energije, v varčevanju z devizami, v zniževanju deleža tran- 
sportnih stroškov v končni ceni proizvodov gospodarstva, v manjšem onesna- 
ževanju okolja ter v manjši porabi prostora in tudi v ustvarjanju deviznega 
priliva in še mansikje drugje. 

V skladu z uresničevanjem naše skupne stabilizacijske in družbenoeko- 
nomske politike v prihodnjem obdobju, je upravičeno pričakovati, da bodo 
prav ti vidiki, tako ožje kot širše družbene rentabilnosti, predvsem pa posle- 
dice energetske krize, pospeševali interese za prevoz po železnici in da se bo 
pričelo hitrejše preusmerjanje blagovnih in potniških tokov na železnico, za kar 
pa železniške zmogljivosti po minimalni razvojni varianti ne bodo zadosto- 
vale. 

Stabilizacija ne pomeni samo omejevanje, temveč pomeni tudi usklajeva- 
nje tokov družbene reprodukcije, ki naj -zagotovijo nemoteno in stabilno rast 
in razvoj. Zato je v skladu tudi s tem izhodiščem, da je potrebno v nadaljnjem 
postopku usklajevanja in sprejemanja dokumentov novega srednjeročnega 
plana poiskati v okviru našega skupnega razvoja možnosti za smelejši razvoj 
železniških zmogljivosti. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Milan Podkrižnik, pred- 
stavnik Samoupravne interesne skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Milan Podkrižnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji 13. seji, 
dne 9. 7. obravnavala osnutelk dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—*1985 in sprejela naslednja stališča in pripombe, ki 
jih bom na kratko povzel: 

V IV. poglavju, o zaposlovanju bi bilo po mnenju Skupščine Skupnosti 
socialnega ^ varstva potrebno določneje opredeliti usposabljanje in zaposlova- 
nje invalidnih oseb. Ta problematika je omenjena, le v 4, alinei 42. člena os- 
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nutka, vendar le primeroma. Skupščina je mnenja, da je usposabljanje in za- 
poslovanje invalidnih oseb izredno pomembna naloga tako s stališča aktivi- 
ranja kadrovskih virov Slovenije, kot s stališča zagotavljanja socialne var- 
nosti. 

Na področju stanovanjsko-komunalnega gospodarstva, bi po mnenju 
Skupščine kazalo v točki, ki opredeljuje, kako se bodo uporabila sredstva 
za zagotavljanje družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, dodati še 
sofinanciranje izgradnje splošnih zavodov, to je domov za upokojence. 

Skupščina prav tako ugotavlja, da so v osnutku dogovora, v nekaterih 
členih, ki opredeljujejo posamezne družbene dejavnosti, opredeljena le sred- 
stva, ki jih bodo združevale samoupravne interesne skupnosti, da pa bi mo- 
rale biti podane tudi opredelitve glede poglavitnih usmeritev in aktivnosti za 
naslednje srednjeročno obdobje. 

Dalje, vprašanje s področja otroškega varstva. Tu gre za pripombo k 
105. členu, kjer naj bi bilo opredeljeno, za kolikšen delež predšolskih otrok 
bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotovili varstvo v vzgojnovar- 
stvenih organizacijah. 

Izpostavljeno je vprašanje financiranja društev na republiškem nivoju, 
oskrba oseb neznanega bivališča in socialnih zavodov, za katere bodo združe- 
vale sredstva občinske skupnosti. 

Skupščina predlaga, da se pred 109. členom uvrsti nov člen, v katerem 
bi opredelili obveznosti in pristojnosti republiških skupnosti, zagotovitev po- 
gojev za usposabljanje invalidnih oseb ter ustanovitev in razvoj zavodov za 
usposabljanje invalidnih oseb. 

Dalje skupščina tudi predlaga, da se konkretizira zadnji odstavek 109. 
člena, ki opredeljuje naloge socialnega varstva Slovenije. Naš projekt, »živ- 
ljenjski stroški«, na osnovi katerega se bomo lahko dogovorili o minimalnih 
življenjskih stroških kot podlaga za uveljavitev enot in nekaterih meril za 
upravičenost do socialnih dajatev, se izvaja, vendar še ne v celoti, tako da bi 
lahko ta skupnost zagotovila kompleksen pregled šele v sredini naslednjega 
planskega obdobja. 

Dalje skupščina predlaga, da se v 113. členu seznam prednostnih investi- 
cij dopolni še z izgradnjo zavoda za usposabljanje invalidnih oseb. Potrebna 
sredstva za izgradnjo tega zavoda znašajo 75 milijonov dinarjev, ta zavod bi 
bil dokončan v letu 1985. 

V 116. členu je potrebno ustrezneje formulirati kriterije in merila za ugo- 
tavljanje upravičenosti do socialnih dajatev, zlasti pa višino teh dajatev ni 
mogoče popolnoma fiksirati za celotno 5-letno obdobje. Kriteriji in merila se 
bodo morala nujno prilagajati vsakodnevnim družbenim razmeram tako, da v 
kolikor kakšna od teh socialnih pravic odmre, se lahko potem odpre druga s 
tem, da se ne bi povečal obseg skupne in splošne porabe. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Marjan Marki, delegat Zbo- 
ra združenega dela za področje gospodarstva, 23. okoliš, Krško. 

Marjan Marki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O omenjenem dokumentu je potekala široka razprava v vseh zborih Skupščine 
občine Krško, Brežice in Sevnica. Na podlagi teh razprav so zbori zavzeli na- 
slednja stališča in pripombe. 
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1. Podpiramo osnutek, posebno pa izpostavljamo kriterij za prestruktu- 
riranje, ki pomenijo gotovo novo kvaliteto v našem sprejemanju planskih do- 
kumentov. Prav gotovo bo potrebno te kriterije preveriti in jih korigirati na 
podlagi konkretnih podatkov temeljnih nosilcev planiranja. 

Prav talko dajemo podporo in soglašamo s predlogi sklepov, ki naj bi jih 
sprejeli vsi trije zbori skupščine. 

2. Na področju energetike izpostavljamo predvsem naslednja vprašanja. 
Pri izgradnji Nuklearne elektrarne Krško sta v osnutku navedena dva 

roka, dograditev objekta oziroma začetek obratovanja. Podpiramo težnjo ko- 
lektiva NE Krško, da dokončni rok začetka obratovanja v letu 1081 tudi sprej- 
memo. Glede na pomanjkanje električne energije je to zelo pomembno. 

Pod b). V gradivu »bilance premoga« nastopajo nesorazmerja med pora- 
bo in zagotovljenimi količinami. Menimo, da je nevzdržno, da predvideva- 
mo preorientacijo že obstoječih porabnikov na nekatere sicer neustrezne vr- 
ste premoga iz drugih republik. 

Pod c). Pri izgradnji hidroelektrarn je iz gradiva razvidno, da se odre- 
kamo izgradnji hitdroelektrarne na Soči. Glede na akutno pomanjkanje elek- 
trične energije, menimo, da bi bilo potrebno v SR Sloveniji ta izpad nadome- 
stiti z objekti na drugih lokacijah, kjer so za to dani pogoji. Tu mislimo pred- 
vsem na izgradnjo verige hidroelektrarn na Savi. 

pod d). Menimo, da bi morala biti za srednjeročno obdobje pripravljena 
energetska bilanca za našo republiko. Le-ta bi morala biti v funkciji pre- 
strukturiranja in stabilizacijskih prizadevanj naše družbe. 

3. »Kompleks surovinske osnove«. Iz tega poglavja želimo izpostaviti pred- 
vsem problem izkoriščanja in gospodarjenja z gozdovi. Menimo, da bo treba 
najti sistemske rešitve, ki bodo omogočale večjo izkoriščenost v danih pogojih. 
Prav tako se moramo dogovoriti za ekvivalentno vlaganje vseh uporabnikov 
v te strateške surovine. 

Kot odraz takšnega stanja je prav gotovo dejstvo, da smo predvideli zelo 
skromne površine za pogozdovanje, kot na primer 50 ha za hitro rastoče listav- 
ce in tisoč ha za pogozdovanje nekvalitetnih kmetijskih površin. 

4. Ekološka sanacija reke Save bi glede na pomen morala najti mesto v 
srednjeročnih planih. To utemeljujemo s tem, da je že večina občin iz porečja 
Save podpisala družbeni dogovor o sanaciji reke Save. 

5. Na področju infrastrukture menimo, da bi bilo potrebno v tem srednje- 
ročnem obdobju minimalno realizirati že zastavljeno nalogo, da bomo zgradili 
vsaj 25 km dvopasovnice na trasi avtoceste Ljubljana — Zagreb. 

Gotovo ni potrebno posebej izpostavljati, da so razmere na tej cesti zelo 
kritične, saj ima cesta že zelo glasno ime »cesta smrti«. Ta problem je bil 
obravnavan na medobčinskem posvetovanju v Posavju, kakor tudi na med- 
regijskem posvetovanju skupno z Dolenjsko, kjer je bilo povzeto stališče, da 
se ta naloga vključi v srednjeročni plan za leto 1981—1985. 

6. V poglavju, ki govori o medrepubliškem sodelovanju, moramo poleg 
predvidevanj o sovlaganju naše republike oziroma nosilcev planiranja, pred- 
videti tudi obratno smer, to je sovlaganje in povezovanje posameznih delov- 
nih organizacij z organizacijami iz drugih republik in v Sloveniji, saj takšne 
oblike že obstajajo, kot na primer sovlaganje v Nuklearno elektrarno Krško. 
Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Rajko Orešnik, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Rajko Orešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutku dogovora so razpravlj ali. vsi zbori Skupščine občine Maribor, ka- 
kor tudi Svet podravskih občin. Konkretne ocene in pripombe posredujemo 
v pismeni obliki na 22. straneh. S to razpravo pa želim opozoriti le na neka- 
tere načelne ugotovitve, pripombe in stališča iz razprav. 

1. Podpiramo 1. točko predloženega sklepa. Menimo pa tudi, da bi že ob 
predložitvi tega dokumenta morale biti hkrati predložene strokovno ekonom- 
ske podlage, materialne in vrednostne bilance, da ne bi prihajalo v dokumentu 
do nasprotujočih opredelitev, neenakopravnega obravnavanja in podobno. 

2. Gradivo je objavljeno v času, ko so na vseh nivojih prisotna ustalitve- 
na prizadevanja. V dogovoru pa so ta prizadevanja navedena le v globalnih 
opredelitvah, konkretne opredelitve pa kažejo prav obratno. 

Iz osnutka izhaja, da se predvidevajo v novem srednjeročnem obdobju 
dodatne obremenitve združenega dela in prebivalstva za letališča, PTT, pro- 
met, vodno gospodarstvo, nove proračunske obveznosti in tako dalje. Obvez- 
nosti za te nove naloge niso grajene na prestrukturiranju porabe, temveč po- 
menijo povsem dodatne obveznosti. Menimo, da je potrebno v planske akte 
vgraditi nove naloge, vendar pa je potrebno pri tem opuščati nekatere seda- 
nje naloge, kajti le na osnovi prestrukturiranj^ je mogoče sprejeti nove naloge. 

Predlagatelji, ki opredeljujejo vire sredstev za posamezne namene, ki so V 
dokajšnji meri domači ali tuji krediti, so popolnoma pozabili na obveznosti, 
ki jih že imamo v združenem delu ali pa so odkrili nov vir pri bankah. 

3. Glede opredelitve združevanja sredstev za nekatere naloge na področ- 
ju infrastrukture, moramo povedati, da je razprava ponovno opozorila na 
nesprejemljivo situacijo, ki je v tem, da morajo temeljne organizacije zdru- 
ževati sredstva ne glede na to, ali so ustvarjena sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove dela ali niso. Prav tako ni sprejemljiv opredeljen način združe- 
vanja sredstev, to je nepovratno združevanje sredstev in osnova, ki velja 
sedaj, to je davčna osnova. 

V mariborskem združenem delu je bilo posebej opozorjeno na neustre- 
zen dosedanji način združevanja sredstev, ko je v te namene odtekalo iz Ma- 
ribora več kot 40 odstotkov ustvarjenega poslovnega sklada in je gospodar- 
stvo do skrajnosti izčrpano. Ob tem pa je potrebno še dodati, da ima maribor- 
ska industrija pretežno predelovalni značaj in se tako zaveda obveznosti zdru- 
ževanja sredstev za zagotovitev surovin in reprodukcijskega materiala. 

V novem srednjeročnem obdobju moramo opozoriti tudi na vse večje po- 
trebe, ki jih bodo morale reševati družbenopolitične skupnosti. V občini Mari- 
bor nas čakajo izredni materialni napori pri reševanju komunalne energetike, 
javnega prometa, nerazvitih obmejnih področij in tako dalje. 

Razprava je nadalje opozorila na načelno vprašanje kaj pomeni za pano- 
go oziroma za posamezno organizacijo združenega dela, če je v dogovoru 
navedena ali če ni navedena. In nadalje, ali ne bi kazalo opredeliti le priori- 
tetne programe, ne pa navajati posamezno organizacijo združenega dela. Ta 
vprašanja se porajajo predvsem zaradi tega, ker so v osnutku dogovora kon- 
kretizacije obveznosti nosilcev različno podane. Tako je na primer delovna 
organizacija EMO navedena, ni pa navedena ZIV, TAM Boris Kidrič, ki na 
tem področju pomeni 60 odstotkov jugoslovanske proizvodnje. V elektronski 
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grupaciji so navedene le tri organizacije, kljub temu, da bo ELKOM pomem- 
ben proizvajalec tudi na tem programskem področju. 

Nadalje se na tem področju izpostavlja še več vprašanj. Ali naj dogovor 
resnično vsebuje samo panoge, ki večajo kapacitete ter panoge oziroma orga- 
nizacije združenega dela z novimi programi? Kaj je z uveljavljenimi progra- 
mi, predvsem s takimi, ki ne večajo obsega proizvodnje ampak vseeno načrtu- 
jejo modernizacijo obstoječe tehnologije in pomembno prispevajo k izvozu, 
na primer tekstilna industrija, ki sploh ni omenjena v osnutku dogovora, 
pa je pomemben ustvarjalec dohodka v SR Sloveniji in tudi pomemben iz- 
'voznik? 

4. Glede kriterijev prestrukturiranja gospodarstva se je kot prva v raz- 
pravi pojavila dilema, ali veljajo ti kriteriji le pri odločitvah o novih investi- 
cijskih in proizvodnih programih, ali pa veljajo tudi za modernizacijo obsto- 
ječe industrije? Druga dilema pa je v tem, ali lahko tako posplošimo te krite- 
rije za vse panoge? 

5. Na področju prometa in zvez je bilo v razpravi poudarjeno, da se ne 
moremo strinjati z naštevanjem nalog, ki v največjem obsegu nimajo kritja 
v virih financiranja. Na področju prometa pa je potrebno razčistiti tudi nekaj 
najbolj osnovnih dilem, in sicer, kaj naj ima prednost, ali ceste ali železnica 
ali letališča, luke in tako dalje. 

6. Nadalje je razprava pokazala še na problem pri oblikovanju planskih 
dokumentov v temeljnih organizacijah in skupnostih, kakor tudi na oprede- 
ljevanje do tega osnutka, in sicer na odsotnost konkretnejše opredelitve glede 
dogovarjanja o temeljih družbenega plana SFR Jugoslavije ter sodelovanja s 
posameznimi republikami in pokrajinama. Tako se na primer ZIV, TAM, ki 
predstavlja kovinsko-predelovalno industrijo in tudi strojegradnja in drugi 
uporabniki jekel, ne morejo strinjati z opredelitvijo, da bodo slovenske žele- 
zarne proizvajale več kot 50 odstotkov proizvodnje plemenitega jekla ne 
da bi vedeli, kdo in v kakšni količini bo proizvajal manj plemenita jekla. 

Temeljne organizacije bi prav tako na osnovi tega dokumenta morale 
poznati svoje obveznosti do manj razvitih republik in pokrajin. 

Nasprotujemo temu, da bi z dogovorom parcialno oproščali nekatere de- 
javnosti kot na primer turizem, PTT obveznosti do nerazvitih republik in po- 
krajin ali pa jim zniževali obveznosti. Odločno stojimo na stališču, da mora 
biti ta obveznost v novem srednjeročnem obdobju razdeljena enakopravno, 
bolj kot je bila v tem obdobju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Božo Pančur, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 12. okoliš, Jesenice. 

Božo Pančur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija me je pooblastila, da seznanim ta zbor s problemi, ki smo jim 
posvetili posebno pozornost in so vsebovani v osnutku dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 leta. Nanašajo se na 
razvoj črne metalurgije — 52. člen, gradnjo ceste od karavanškega predora do 
Vrbe — 83. člen in razvoj turističnih centrov — 88. člen. Razprava temelji na 
stališčih, ki so jih oblikovale delegacije za Zbor združenega dela Skupščine 
občine Jesenice in na razpravah, ki so bile podane na zasedanjih Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine občine Jesenice. 
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V 52. členu osnutka je predviden predlog za razvoj slovenskih železarn v 
naslednjem srednjeročnem obdobju, konkretno izgradnja elektrojeklarne na 
Jesenicah, z letno zmogljivostjo 450 000 ton jekla. Izgradnja takšne elektro- 
jeklarne je bila na Jesenicah predvidena že v tekočem srednjeročnem plan- 
skem obdobju, ker pa ni bila realizirana, je načrtovana za naslednje srednje- 
ročno obdobje s pričetkom del konec leta 1980, po izdelanem investicijskem 
programu. 

V besedilu 52. člena je predviden začetek gradnje nove elektrojeklarne 
v času od leta 1983 do 1987, kar pa je tak časovni odmik, da postavlja jeseni- 
ške železarje pred nepremagljive ovire. Ne spominjamo se, da bi se o takem 
odmiku karkoli razpravljalo, pa je kljub temu vključen v besedilo obravna- 
vanega osnutka. V obrazložitvi tega osnutka pa je v poglavju o črni metalur- 
giji omenjena potreba po gradnji novih elektroenergetskih kapacitet za elek- 
trojeklarno. Pri drugih investicijah, ki so enako velik, ali pa še večji potroš- 
nik električne energije, pa ni omenjena potreba po izgradnji elektroenerget- 
skih objektov. Menim, da je tak način obravnavanja dveh velikih potrošnikov 
nesprejemljiv. 

V istem pojasnilu je navedeno, da bo treba v letu 1980 in postopoma do 
leta 1985 uvoziti od 140 000 do 200 000 ton jekla letno, kar pomeni v letu 1985 
že 200 000 ton jekla. Uvoz take količine jekla pa je približno enako drag, ali 
pa celo nekoliko dražji, kot uvozni del vse obravnave investicije in vendar 
načrtujemo za dobo 5 let tak uvoz, namesto da bi načrtovali samo za eno 
leto petino tega uvoza. Z drugimi besedami, v planskih dokumentih republi- 
ke raje načrtujemo uvoz polizdelkov, ki so mnogo dražji za predelovalno in- 
dustrijo, namesto da bi potreben uvoz načrtovali v nižji kvaliteti, to je suro- 
vino za izdelavo kvalitetnih jekel, kvalitetna jekla pa bi izdelovali doma. Ce 
to navežem na besede mojega predgovornika, potem tudi tako jeklo, ki ga 
potrebuje TAM in podobna industrija. 

V kolektivu Železarne Jesenice so pripravljene osnove razvoja v obdob- 
ju 1981—1985. Razvoj je ozko vezan na dograditev nove elektrojeklarne v 
letih 1980—1984. Prav zaradi planirane izgradnje elektrojeklarne je Železarna 
Jesenice malo manj vlagala v stare tehnološke naprave, to je v plavže in 
Siemens-Martinove peči. Računali smo, da bodo te naprave ob povečani skrbi 
in vestnemu delu le vzdržale do zaključka leta 1984, ko je predviden začetek 
del nove elektrojeklarne. Premaknitev začetka izgradnje pa pomeni, da bodo 
morali jeklarji na Jesenicah obnoviti stare plavže in stare SM peči in da bo- 
do morale te naprave vzdržati mnogo dlje, kot je bilo predvideno. Posledica 
tega pa bi bila mnogo večja vlaganja oziroma rekonstrukcija plavžev in uspo- 
sobitev SM peči in usposobitev vlivališča v sedanji jeklarni. Ta vlaganja niso 
bila predvidena v naših planih, zaradi tega tudi ni bilo v zvezi s tem ničesar 
pripravljenega. Ocenjujemo, da bi v stare naprave morali vlagati, da bi vzdr- 
žale do obdobja, ki je predvideno z novim srednjeročnim razvojnim načrtom, 
najmanj 2 milijardi novih dinarjev, to pa je tudi 1/3 načrtovane investicije. 
Jekla zaradi tega ne bi bilo več, le te stare naprave bi nekoliko dalj vzdr- 
žale. Vprašanje pa je, če bi s tako popravljenimi starimi napravami lahko pri- 
dobili še toliko sredstev, da bi se ta zbirala za izgradnjo novih naprav. 

Podaljševanje obratovanja plavžev in sedanje jeklarne, bi imelo za po- 
sledico sprejemanje dolgoročnih sporazumov za oskrbovanje z železovo rudo, 
koksom in mazutom, to pa pomeni tudi dogovarjanje o uvozu tistih surovin, 
ki sem jih navedel. Vsako podaljševanje obratovanja starih naprav pomeni 
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tudi odmikanje od reševanja ekološke problematike, ki je na Jesenicah do- 
volj pereča. Delovni pogoji železarjev pri takih napravah silijo delavce v 
fluktuacijo. Poudarjam, da je na ključnih mestih v jeklarni in plavžih pri- 
bližno 30 do 35 % letne fluktuacije. Tisti, ki se ukvarjate z organizacijo dela, 
dobro veste, kaj pomeni 35% fluktuacija. Človeka še ne naučiš dobro delati, 
ko moraš že iskati drugega. Potem ni čudno, da nam stalno primanjkuje de- 
lavcev za težka fizična dela. Cim prej moramo posodobiti delo, da bomo iz- 
boljšali delovne pogoje železarjev in dali na tržišče načrtovane količine kvali- 
tetnih jekl. 

Na Jesenicah je s predvideno izgradnjo nove elektrojeklarne že veliko 
narejenega. Opravljen je bil razpis, razpolagajo s predlogom dobavitelja po- 
trebne opreme. Dobavitelj je pripravljen podpisati pogodbo o dobavi potreb- 
ne opreme po sedanjih pogojih, če bo pogodba sklenjena do konca leta 1980. 
Ce v tem čaisu ne bodo podpisali pogodbe, bo potrebno ponoviti razpis in ce- 
loten postopek, ker bi spet odložilo reševanje problema najmanj za eno leto 
če ne za več, kar izhaja iz zakonodaje, ki predvideva take roke v izgradnji. 

V zaključni fazi je tudi dogovor s slovensko strojegradnjo, ki bi dobavila 
velik del tehnološke opreme ter kompletno pomožno opremo. Tudi dogovar- 
janje s porabniki jekla, ki naj bi sovlagali pri pokrivanju dinarskih in deviz- 
nih sredstev za uresničitev projekta nove jeklarne, že teče. Glavni del ponud- 
be železarne pri teh dogovorih je bistveno boljše oskrbovanje domačih po- 
rabnikov jekla. 

Ob predvideni odmaknitvi začetka gradnje, bo oskrba domačih porabni- 
kov jekla slabša in bo potrebno načrtovati uvoz potrebnih količin jekla. Z 
uvozom jekla pa so že sedaj hude težave in bodo verjetno še večje. Oskrbova- 
nje predelovalne industrije ne bi smeli vezati na uvoz repromateriala v času, 
ko si visi delovni ljudje Jugoslavije prizadevamo za stabilizacijo gospodarstva 
in izravnavo zunanjetrgovinskega primanjkljaja. 

Vise kar smo navedli, nas opravičuje, da vztrajamo pri zahtevi po spre- 
membi besedila v 52. členu, in sicer tako, da bi se predvideni čas izgradnje od 
sedanjega obdobja 1981—1985 spremenil in se glasil: »od 1981,—1984. leta.« 

Pri besedilu 83. člena, smo v delegaciji razpravljali o tem, da bi morala 
biti v plan vključena tudi cestna povezava od karavanškega predora do Vrbe. 
Moram namreč poudariti, da tak objekt, kot je karavanški predor, ne bo mogel 
služiti svojemu namenu, če bo na poti do naših turističnih centrov talko ozko 
grlo in tak prometni zamašek kot so to Jesenice. Na Jesenicah je v času tu- 
ristične sezone že sedaj težko priti z enega na drugi kraj ceste. 

Po mnenju prometnih strokovnjakov se bo število osebnih vozil po iz- 
gradnji karavanškega predora povečalo še za 8 do 9 tisoč. Pri tem pa niso 
upoštevani tovornjaki, ki bodo prihrumeli skozi ta tunel. Tako bodo Jesenice 
predstavljale popoln prometni zamašek. Če nam je torej do tega, da bo kara- 
vanški tunel zgrajen, potem se moramo tudi prizadevati, da bo dograjen pri- 
ključek od karavanškega predora do Vrbe, ker je to edini kraj na tej cesti, 
kjer teče glavna cestna povezava do izgradnje nove ceste skozi strnjeno na- 
selje. Vse ostalo je odmaknjeno. Kranjska obvoznica pa je že v izgradnji. Tudi 
obvoznica Ljubljana—Naklo je predvidena v tem srednjeročnem načrtu, ni pa 
predviden ta del. Zato bi prosil, da ta Skupščina, ne glede na to, da smo se 
uvodoma po predsednikovih priporočilih in tudi po nekaterih drugih pripo- 
ročilih članov izvršnega sveta dogovarjali, da bo treba nekatere negospodar- 
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ske investicije tudi črtati, upošteva, da taikšna cestna povezava ni negospo- 
darska investicija, ker bo prinašala devizni dohodek. 

Ob razpravi o določilih 88. člena pa smo si bili enotni in podpiramo bese- 
dilo osnutka. Pri tem pa smo menili, da je potrebno zimske turistične centre 
še bolj razviti in opremiti. Mnenja smo bili, da je potrebno z zimskim turi- 
stičnim centrom dograditi še visokogorska smučišča in visokogorske žičnice. 
To bi ugodno vplivalo na boljšo ponudbo turističnih centrov, predvsem pa 
bi podaljševalo zimsko turistično sezono, kar bi omogočilo realizacijo deviz- 
nega priliva, ki je predviden v 87. členu tega osnutka. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo dajem tovarišu Vojku Turelu, 
delegatu Zbora združenega dela za področje gospodarstva 7. okoliš, Nova 
Gorica. 

Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vključitev kriterijev prestrukturiranja gospodarstva v dogovor o temeljih 
družbenega plana ter njihova kvantifikacija, predstavlja pomemben napredek 
pri izdelavi planskih dokumentov. Po drugi strani pa je vprašljivo navajanje 
konkretnih nalog prestrukturiranja, zlasti naloge, navedene v poglavju »indu- 
strija brez energetike«. Zato predlagamo, naj se iz tega dogovora črtajo kon- 
kretne naloge prestrukturiranja. To poudarjamo zaradi tega, ker menimo, da 
ta zahteva ni sprejemljiva. Hkrati opozarjamo, da je tudi sicer pregled teh 
konkretnih nalog pomanjkljiv, predvsem v industriji. V pregledu niso vklju- 
čene investicije v industrijo gradbenega materiala, katerih nosilec je na primer 
Salonit Anhovo. Obrazložitev je Salonit Anhovo poslal odboru udeležencem do- 
govora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v ju- 
niju 1980. Zato predlagamo, da se v 55. člen ustrezno vključi tudi nosilec ce- 
mentne industrije in industrije gradbenega materiala, Salonit Anhovo in tako 
dalje. 

Imamo tudi več konkretnih pripomb, v kolikor bo to konkretno prestruk- 
turiranje vsebovano za industrijo brez energetike, potem menimo, da je treba 
vključiti tudi tiste zadeve, ki so sedaj izpuščene. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Draga Žagar, de- 
legatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana- 
Bežigrad. 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za gospodarstvo, 35. okoliša, Ljubljana-Bežigrad je razpravljala 
tudi o osnutku dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje 
1981—1985. 

Delegati menijo, da bi bilo potrebno kot podpisnike osnutka dogovora med 
nosilci družbenega planiranja, pred 2. členom, vključiti tudi predstavnike orga- 
nizacij združenega dela, predvsem materialne proizvodnje, saj kriteriji pre- 
strukturiranja gospodarstva zadevajo predvsem nje. 

Delegati se ne strinjajo s 7. točko, 3. člena, da se koristi zemljišče prve 
kategorije za zidavo, predvsem v tistem delu, kjer so navedene izjeme, kate- 
rih je preveč. Vsekakor bi morali vztrajati na iskanju drugih površin, v koli- 
kor pa je to res nemogoče, pa naj bi se zemljišče prve kategorije ne odkupo- 
valo, ampak nadomestilo s kmetijskimi zemljišči iste kategorije. 

12* 
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Zaskrbljujoč je tudi podatek, naveden v 98. členu, da bo kar 5800 ha zem- 
ljišč na razpolago za komunalno opremljanje. Delegati so mnenja, da bi bilo 
v 62. členu vsekakor potrebno med kmetijsko proizvodnjo, kot vrsto proiz- 
voda, uvrstiti tudi povrtnine, saj so le-te sestavni del naše prehrane. 

Delegati se strinjajo z nalogami, navedenimi v 5. in 6. točki, vprašanje pa 
je, ali so finančna sredstva za tako obširen plan zagotovljena oziroma ali je 
združeno delo sposobno zagotoviti tak dohodek, da bo to realizirano. Republi- 
ški dogovor ne upošteva določila 10. člena republiškega zakona, ki navaja, da 
je dohodek temeljna kategorija planiranja. Republiški dogovor še vedno pla- 
nira družbeni bruto proizvod. 

114. člen predvideva posebna proračunska sredstva za pokrivanje sloven- 
skega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi signali, vendar ni 
določeno, koliko sredstev odpade na posamezno družbenopolitično skupnost. 

Geološki zavod naj se uvrsti med nosilce razvoja energetsko surovinskega 
področja ter med podpisnike šestega poglavja dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za leto 1981—1985. 

1. Geološki zavod se v tem srednjeročnem obdobju pojavlja že po svoji 
funkciji kot iniciator geološko-rudarskih in rudarsko-tehnoloških raziskav, 
energetskih, kovinskih, nekovinskih, mineralnih surovin ter raziskav tehno- 
loških pitnih ter termalnih voda. Kolektiv s skoraj 3000 zaposlenimi si je v 
svojem razvojnem programu, s še posebnim ozirom na naraščajočo energetsko 
krizo v naslednjem planskem obdobju, zadal intenziven nadaljnji razvoj in- 
terdisciplinarnega fundamentalnega in aplikativnega raziskovanja energet- 
skih in surovinskih virov, še posebej na področju premoga in urana kot tudi 
na področju geomehanskega raziskovanja hribin pri gradnji hidroelektrarn in 
drugih infrastrukturnih objektov. Vse to vodi k dopolnitvi 6. poglavja. 

2. Geološki zavod si je z 20-letnim delom na raziskovalnih surovinskih 
projektih v tujini, predvsem V deželah v razvoju v Tanzaniji, Gvineji, Alžiriji, 
Iranu, Iraku, Egiptu, Burundiju in tako dalje, v okviru poslovne skupnosti 
Rudis, pridobil pomembne izkušnje pri izvajanju investicijskih del v tujini. 

Ta dela predstavljajo višjo obliko sodelovanja s tujino ter pomenijo dolgo- 
ročen prenos znanja in opreme v tujino, na tista področja, ki so tudi s stališča 
dežel v razvoju najbolj pomembna, kot so to energija, surovine, voda in hrana. 
S tem pa se seveda neposredno izboljšuje tako domača oskrba z deficitarnimi 
surovinami kot tudi naša devizno-plačilna bilanca. 

Geološki zavod si tudi ves čas prizadeva za skupen nastop gospodarstva 
v tujini. 

3. Poizkus kriterijskega prestrukturiranja industrije predstavlja pomemben 
korak k urejanju miselnosti pri izbiri investicij, saj prehajamo od deklarativ- 
nega zapisa prioritet h konkretnim parametrom. Menimo, da bi bilo smotrno 
razdeliti kriterije tudi za druge dejavnosti, ki prav tako pomembno prispevajo 
k prestrukturiranju gospodarstva. 

Dejavnosti geološkega raziskovanja, vrtanja, odpiranja rudnikov, mini- 
ranja, izdelave specialne opreme za rudarstvo in geologijo predstavlja specifi- 
čen, a za razvoj rudarstva, gradbeništva, infrastrukture pa tudi prometa ter 
industrije pomemben sklop del, ki morajo biti opravljena, če hočemo na to 
graditi bazično in predelovalno industrijo. 

4. Dodelano tudi ni meidrepubliško sodelovanje v 18. poglavju. Gre za 
vprašanje geoloških raziskav in odpiranje rudnikov, pridobivanje rudnin in 
gradnjo elektroenergetskih objektov v drugih republikah. Geološki zavod je 
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že pred časom, ob razpravi o republiških in zveznih smernicah za pripravo druž- 
benih planov, predlagal, da bi morali v SFRJ sprejeti poseben medrepubliški 
dogovor o temeljih plana za področje energetike, saj je to eno od bistvenih 
vprašanj nadaljnjega razvoja celotne družbe. 

Glede na navedeno široko problematiko, ki jo intenzivno razrešujemo tudi 
v okviru planskih dokumentov občine Ljubljana-Bežigrad in mesta Ljubljane 
ter po predlogu Mestne konference SZDL, predlagamo, da se Geološki zavod 
Ljubljana uvrsti med nosilce in podpisnike 6. poglavja. 

Delegati so mnenja, da je osnutek dogovora ustrezno pripravljen in zrel 
za javno razpravo. Pri tem bi želela povedati tudi to, da je bil ta osnutek ob- 
ravnavan tudi na koordinaciji občin na nivoju mesta Ljubljane in da so pri- 
pombe že posredovane v pismeni obliki. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivan Lehner, dele- 
gat Zbora združenega dela s področja gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska 
Bistrica. 

Ivan Lehner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 18. okoliša za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije, je razpravljala dne 23. 7. 1980 o predlogih pripomb in dopolnitev k 
osnutku dogovora in sprejela naslednja stališča. 

1. Podpiramo pripombe in stališča k osnutku dogovora, katere je izobli- 
koval Izvršni svet naše občine na seji dne 15. 7. 1980 in jih kot mnenja naše 
delegacije posredujemo v pismeni obliki za današnjo sejo. 

2. Podpiramo pripombe k osnutku dogovora in ugovore k pojasnilu, ki se 
nanašajo na razvoj proizvodnje in predelave aluminija in smo jih sprejeli v 
sozd Unial. Te pripombe in obrazložitev se kot mnenje naše delegacije posre- 
dujejo v pismeni obliki za današnjo sejo oziroma se strinjamo, da jih na tej 
seji kot naše skupno mnenje predložijo delegati iz občine Ptuj. 

3. Podpiramo za regijo skupne pripombe k osnutku dogovora, ki so se iz- 
oblikovale v skupnih samoupravnih in političnih organih naše podravske re- 
gije in so bile dokončno usklajene na seji Sveta skupnosti podravskih občin, dne 
25. 7. 1980. Te pripombe se kot mnenje naše delegacije prav tako posredujejo 
v pismeni obliki za današnjo sejo in jih je kot skupno mnenje že navedel tudi 
delegat iz Maribora. 

Pričakujemo, da bodo sestavljalci družbenega plana SR Slovenije upošte- 
vali naša pismeno podana mnenja in dopolnila, pri čemer želimo posebej iz- 
postaviti potrebo po nadaljnjem razvoju in modernizaciji proizvodnje ter 
predelave aluminija, ki temelji na domači surovini, upoševajoč, da potrošnja 
aluminija v svetu in doma nenehno narašča. Precejšnji del finalne proizvodnje 
iz te kovijne pa je že sedaj usmerjen v izvoz, kar odtehta za pridobivanje po- 
rabljeno energijo. Kvantificiranje razvoja, ki bo usmerjen na področje, z za- 
konom opredeljenih manj razvitih območij v višinskih območjih naše repu- 
blike, se mora vsebinsko, vrednostno in lokacijsko bolj opredeliti v posamez- 
nih poglavjih družbenega plana. Hvala lepa! 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ladislav Palfi, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 19. okoliš, Lendava. 

Ladislav Palfi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
gospodarstva, 19. okoliš, Lendava, je na seji 25. 7. 1980 obravnavala osnutek 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 1985 in 
daje k osnutku dogovora naslednje pripombe. 

1. V 54. členu osnutka dogovora predlagamo, da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije Skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije zahteva od planskih orga- 
nov, da uskladijo kapacitete in obveznosti glede izgradnje novih petrokemičnih 
zmogljivosti, ker bo na osnovi obveznosti iz tega člena dogovora prišlo do do- 
ločenega podvajanja, na primer, naj se prouči, ali je potrebno v sozd Bivet, 
delovna organizacija Belinka Ljubljana, zgraditi nove zmogljivosti za 50 000 
ton formaldehida, če je za načrtovano proizvodnjo pentaeritritola predvideno 
20 tisoč ton formalina. Nadalje naj se prouči potreba po gradnji zmogljivosti za 
50 tisoč ton umetnih smol pri Polikem Ljubljana, ker še od INA Nafta Lendava 
obstoječe zmogljivosti niso izkoriščene. 

2. V 61. členu dogovora je zajeta izgradnja druge faze rafinerije v Len- 
davi. Vendar moramo kljub temu opozoriti na nekatere zadeve v zvezi z iz- 
gradnjo te rafinerije. V času, ko teče javna razprava o osnutku dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 se je ponovno 
načelo vprašanje nadaljnje izgradnje rafinerije v Lendavi. Delegati zbora ob- 
činske skupščine so v razpravi izražali veliko zaskrbljenosti, če do nadaljeva- 
nja gradnje ne bo prišlo, saj je hitrejši družbenoekonomski razvoj občine in 
celotne pomufske regije odvisen od realizacije te investicije. Zaskrbljenost 
je toliko večja, ker je krak jugoslovanskega naftovoda do Lendave že zgrajen, 
ker so bila vložena že velika sredstva za spremljajoče objekte rafinerije, in 
sicer v višini okoli 2,7 milijarde dinarjev in ker je obveznost jugoslovanskega 
naftovoda, tudi če do nadaljnje izgradnje rafinerije ne bo prišlo, okoli 3 mili- 
jarde dinarjev v 13 letih. Zbori republiške Skupščine so v preteklih letih ne- 
kajkrat poslušali poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob akcijah 
in realizaciji izgradnje rafinerije. Vsa dosedanja poročila in stališča glede iz- 
gradnje te rafinerije so bila pozitivna. 

Ce želimo nadalje razvijati petrokemijo in kemijo nasploh, moramo za to 
ustvariti lastne surovinske vire, sicer ise ob tem, če ise odpovemo nadaljnji iz- 
gradnji rafinerije, takoj postavi vprašanje uvoza, predragih surovin za kemijo, 
ki so mnogokrat dražje od surove nafte. 

Na lendavski rafineriji temeljijo tudi nekateri drugi programi, ki jih na- 
črtujejo v Sloveniji, konkretno proizvodnja kaprolaktana v Ljutomeru. Delo na 
tem projektu poteka po predvideni dinamiki tako, da bodo lahko že leta 1984 
začeli z realizacijo tega projekta za proizvodnjo kaprolaktana. Ta problematika 
je neposredno vezana na oblikovanje predloga dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. Zato predlagamo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da čim prej reši odprta vprašanja glede nadaljevanja izgradnje te rafinerije, iker 
vsako zavlačevanje prinaša samo večje materialne posledice. 

3. V Sloveniji bo prišlo do določenega izpada pri izgradnji objektov za 
proizvodnjo električne energije. Zato predlagamo, da se ponovno prouči, ali ne 
bi bilo mogoče poleg izdelave projektne dokumentacije za elektrarne na Muri 
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v naslednjem srednjeročnem obdobju začeti z izgradnjo hidroelektrarn na 
Muri. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Sergej Šešerko, dele- 
gat Zbora združenega dela, s področja gospodarstva, 3. okoliš, Šentjur. 

Sergej Šešerko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da danes še ni bilo razprave s področja manj razvitih območij, 
bom svoja izvajanja v celoti podal, sicer pa bi jih iskrajšal, če bi razprava o tem 
že bila. 

^ O osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije je v obeh 
občinah, kjer je delegacija za Zbor združenega dela skupna za občini Šmarje in 
Šentjur, bila izvedena obsežna in poglobljena razprava. 

Tako so se sestale delegacije v temeljnih organizacijah združenega dela, 
izvršni sveti, razširjeni s predstavniki družbenopolitičnih organizacij ter pred- 
stavniki samoupravnih in poslovodnih organov temeljnih organizacij. Na 
skupni seji delegacije pa smo delegati iz stališč posameznih sredin oblikovali 
skupne predloge in pripombe k predloženemu osnutku. Tako temeljit pristop 
je razumljiv glede na to, da gre za gradivo, ki predstavlja temeljni razvojni 
dokument SR Slovenije, ki bo osnova za nadaljnji proces samoupravnega do- 
govarjanja. Ker sodita naši občini Šmarje in Šentjur v skupino manj razvitih 
občin in bosta glede na kriterije ostali v tej skupini tudi naprej, menimo, da 
je glede na zastavljeno vsebino dogovora izredno pomembno, da sodelujemo 
pri ustvarjanju še boljših pogojev za hitrejši in skladnejši razvoj obeh občin in 
območja Kozjanskega v celoti. 

Dosedanji sistem Ukrepov za skladnejši regionalni razvoj v Sloveniji oce- 
njujemo pozitivno, čeprav je pogojeval različno intenziven razvoj področij. Tako 
so bili v naših občinah doseženi dobri rezultati na področju izgradnje družbe- 
nih dejavnosti, nekoliko manj na področju gospodarskih samoupravnih inte- 
resnih dejavnosti in najmanj na področju razvoja gospodarskih dejavnosti ozi- 
roma materialne proizvodnje. 

Od leta^ 1971 odkar imamo zakonodajo s področja manj razvitih, ko je zna- 
šal naš družbeni proizvod 35 % slovenskega povprečja, smo v letu 1978 dosegli 
45 % slovenskega poprečja družbenega proizvoda. 

Področje gospodarske rasti in vprašanje v zvezi z odpiranjem novih de- 
lovnih mest smo obravnavali zelo podrobno že v lanskoletni analizi v tej 
Skupščini 23. julija, kjer smo nakazali nekatere konkretne probleme in slabosti 
ter predlagali tudi nekatere rešitve. Ugotavljali smo, da spremljajo gospodar- 
stvo na naših območjih vse značilnosti zaostalega področja, in sicer, da pre- 
vladuje delovno intenzivna proizvodnja z nizko akumulativnostjo, da so sko- 
raj vsa manj razvita območja hkrati tudi agrarna, sistem cen kmetijskih pro- 
izvodov pa precej nestimulativen, tako da ne uspevamo pridobiti večjih učin- 
kov od kmetijstva. 

Se vedno je pristop k manj razvitim naravnan v eksploatacijo območja, 
tako njegovih surovinskih kot populacijskih zmogljivosti. Kako bi si sicer 
lahko razlagali nekatere predloge po ukinjanju nekaterih predelovalnih kapa- 
citet, za katere se surovina pripravlja doma v okviru iste organizacije združe- 
nega dela in na podlagi urejenih medsebojnih odnosov. 

Ugotovili smo, da sedanji sistem stimuliranja gospodarstva za naložbe na 
manj razvitih območjih ni dovolj dodelan in ugotovil, da je sedanji razvoj ba- 
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ziral predvisem na lastnih silah, kar pa ne zagotavlja potrebne gospodarske 
dinamike razvoja. Tako smo predlagali ukrepe v dveh smereh, in sicer za 
usposabljanje združenega dela na manj razvitem območju za lastni hitrejši raz- 
voj in pa dodatni sistem ukrepov za tiste, ki bi se odločili za dislokacijo pro- 
izvodnje in zagotovili nova delovna mesta na manj razvitem območju. 

Vemo, da osnutek dogovora o temeljih družbenega plana ne more vsebo- 
vati vseh podrobnosti, vendar menimo, da bi v nekaterih ukrepih moral biti 
konkretnejši. Končni cilj prizadevanj za skladnejši razvoj v SR Sloveniji je, 
da se manj razvita območja približajo republiškemu poprečju in da se usposo- 
bijo za zagotavljanje materialnih pogojev za splošne in skupne potrebe. Me- 
nimo, da bi predlagani osnovni cilj lahko bil tudi materializiran in bi moral 
dobiti mesto v dogovoru o temeljih plana SR Slovenije. 

Nekaj konkretnih pripomb k posameznim poglavjem. Z osnovnimi opre- 
delitvami, ki jih vsebuje poglavje o skladnejšem regionalnem razvoju, ki ga je 
potrebno dopolniti z že predloženim v zgornjem odstavku, se strinjamo. Vloga 
bank in zbornic je bila že sedaj podrobno opredeljena, vendar je nismo dovolj 
zavzeto izvajali. Banke bi se morale čim prej dogovoriti za kreditno politiko 
na manj razvitem območju; posebno z vidika zagotavljanja višine lastne ude- 
ležbe investitorja, obrestne mere, dolžine odplačila, večjega angažiranja zdru- 
ženih sredstev, ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranja in povezave inte- 
resov posameznih organizacij združenega dela za naložbe na manj razvitih 
območjih. 

Posebno vprašanje velja kreditiranju pospeševanja kmetijiske proizvodnje 
in naložbam za pridobivanje novih kmetijskih površin na manj razvitih ob- 
močjih, čemur daje osnutek dogovora podporo, ki bi jo bilo potrebno za manj 
razvita območja poudariti. 

Ukrepi s področja davčne politike so veljali že dosedaj, vendar niso imeli 
pravega učinka in zadostnega vpliva na investicijske odločitve. Zato bi kazalo 
proučiti že večkrat predlagano možnost zmanjšanja obveznosti iz pristojnosti 
SR Slovenije, kot je oprostitev posojila za manj razvite republike in pokrajine 
in delno zmanjšanje prispevkov za republiške gospodarske samoupravne in- 
teresne skupnosti. To bi pomenilo direktno krepitev reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva na manj razvitih območjih in pogoj za nadaljnji hitrejši razvoj. 
Lansko leto je bilo izločenih sredstev, konkretno v občini Šentjur, za ta dva 
namena prek 15 milijonov novih dinarjev, celotna akumulacija pa je znašala 
52 milijonov din. 

Proračunska sredstva, ki so se dosedaj namenjala za financiranje idejnih 
razvojnih programov in študij, naj bi se namenila za financiranje konkretnih 
projektov na manj razvitih območij, da se ne bi v načelnih študijah ugotav- 
ljala že znana dejstva. 

Pomembna odstranitev ovir za še hitrejši razvoj bi predstavljala spre- 
memba sistema zbiranja sredstev za posamezne samoupravne interesne skup- 
nosti in to v popolni domicilni princip, ker bi na ta način posebno občine z 
veliko dnevno migracijo, uspele pridobiti vsaj del presežnega dela svojih de- 
lavcev, ki združujejo delo v drugih občinah, vse ostale družbene storitve pa 
koristijo v kraju, kjer prebivajo. 

V zvezi z ostalimi poglavji dogovora, kjer so vključene posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti gospodarstva, ugotavljamo, da niso dovolj upo- 
števana načela skladnejšega razvoja in konkretne naloge in obveznosti posa- 
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meznih SIS v manj razvitih območjih, ki so bile v dosedanjem družbenem do- 
govoru veliko bolj konkretne. 

Ob ugotovitvah, ki smo jih že posredovali ob najrazličnejših priložnostih 
Skupščini, vodstvom družbenopolitičnih organizacij in ob nekaterih strokov- 
nih razpravah, ki so na voljo, bi bilo potrebno s skupno akcijo iskati se dopol- 
nilne rešitve za pospeševanje skladnejšega razvoja, kajti kljub raznim sistem- 
skim rešitvam, ki naj bi privedle do zaželjenega cilja, se vedno drzi pregovor, 
da denar dela denar in da obstaja za nekatera območja resna nevarnost da v 
razvoju zaostajajo, namesto da bi se približevali poprečju SR Slovenije. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Vitomil Dekleva, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 24. okoliš, Postojna. 

Vitomil Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Da ne bi izgubljali časa in ker se razprava ponavlja, predvsem v načel- 
nem delu prispevka naše delegacije, bom gradivo k tej točki predložil, hkrati 
pa izkoristil to priložnost, da bi tudi k 10. točki oddal pismeni prispeve . 
Obenem ugotavljam, da v bistvu podpiramo rešitve in prizadevanja Izvršnega 
sveta, kot jih je danes obrazložil tovariš Razdevšek. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Imre Varju, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zbor 
združenega dela Skupščine občine Ptuj je na svoji seji dne 28^ julija 1980 ob- 
ravnaval osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985. Sprejel je prva stališča in ocene, ki jih po sklepu zbora po 
sređujem republiški Skupščini. 

Splošnih pripomb, ki so podobne ali enake tistim, ki jih je podal delegat iz 
Maribora, ne bom prebral, bom pa podal konkretne pripombe. 

V V. poglavju »Konkretne naloge prestrukturiranja«, je v 53. členu ob- 
ravnavana proizvodnja primarnega aluminija, ki je v skladu s potrebami pre- 
delovalcev aluminija v Sloveniji. 

Temu ustrezno pa ni podano pojasnilo o aluminiju v obrazložitvi osnutka 
dogovora o temeljih plana SR Slovenije 1981-1985, ki je bilo objavljeno v 
prilogi Poročevalca na 47. strani, z dne 30. 6. 1980. 

V tem pojasnilu je aluminij izjemno kritično obravnavan za razliko od 
pojasnil drugih panog, kar bi lahko pomenilo, da je dano negativno stalisce 
do razvoja sozd Unial v celotni panogi brez metalurgije. Sozd Unial je na 
neustrezno pojasnilo reagiral z odgovorom, ki ga je posredoval določenim struk- 
turam v republiki in občini. Iz njegovega ugovora izhaja, da navedbe v po- 
jasnilu niso točne, zato argumentirano oporeka posamezne trditve v pojasnilu 
k osnutku dogovora. 

Oporeka tudi raznolikemu pristopu k obravnavanju posamezne panoge. 
Zbor združenega dela Skupščine občine Ptuj ugotavlja, da je prizadetost sozd 
Unial ki izhaja iz podanega ugovora, razumljiva in upravičena. Skupščina 
občine Ptuj, kot podpisnica republiškega dogovora o temeljih plana, v celoti 
podpira zahtevo sozd Unial, da predlagatelji besedila osnutka dogovora o te- 
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rneljih. družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 spremenijo po- 
jasnilo o aluminiju. 

Kot bistveno ocenjuje Unial potrebo, da se med kriterije uvrsti ne samo 
kriterije racionalne porabe surovin, temveč tudi dokazilo o ustrezni surovinski 
preskrbljenosti. Brez teh je namreč gospodarska rast panog prestrukturiranja 
močno dvomljiva, prav tako pa rezultati o njihovi pričakovani uspešnosti. Ta 
kriterij so sestavljalci verjetno opustili, izhajajoč iz idealnih predpostavk o do- 
hodkovni povezanosti reprodukcijskih celot, ki pa je žal v konkretnih razmerah 
taka, da je omenjeni kriterij nujen. 

Sozd Unial je v konkretnih razpravah za oblikovanje finančne konstruk- 
cije dosegla dogovore, ki omogočajo nekoliko drugačno besedilo drugega od- 
stavka 53. člena dogovora. Zato predlagamo spremembo omenjenega besedila, ki 
naj se glasi: »Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Unial Ma- 
ribor in samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev med proizvajalci 
in porabniki aluminija, so se proizvajalci in porabniki dogovorili za izgradnjo 
nove elektrolize primarnega alumnija v Kidričevem z zmogljivostjo 50 000 ton. 

Ker se ukinja proizvodnja stare elektrolize, se bo skupna proizvodnja do 
leta 1985 povečala od 45 000 na 75 000 ton. Članice sozd Unial, nosilke investi- 
cije, bodo v obliki lastnih oziroma združenih sredstev združile 42 %, združe- 
valci, uporabniki aluminija izven SOZD pa 22%, preostala tretjina'sredstev 
bo zagotovljena iz tujih in domačih blagovnih in drugih kreditov.« 

Prvi in tietji odstavek 53. člena osnutka dogovora naj ostaneta nespre- 
menjena. 

V nadaljevanju dajemo pripombe tudi k podrobni obrazložitvi osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, in 
sicer k pojasnilu o aluminiju. Na osnovi primerjave pojasnil za posamezne 
panoge ugotavljamo, da so navedbe v pojasnilu o aluminiju netočne in dokaj 
subjektivne. Ni se mogoče znebiti vtisa, da je avtor pojasnila skušal zavzeti 
izjemno negativna stališča do razvoja naše sozd in celotne panoge. Pri tem 
želimo posebej poudariti, da smo za kritičen pristop pri ocenjevanju posamez- 
nih investicijskih namer, vendar na osnovo objektivnih, družbeno priznanih 
kriterijev, ki slonijo na strokovno neoporečnih podatkih in interpretacijah. Le 
tako bodo lahko odločitve o razvoju v SR Sloveniji in o mestu posameznih 
panog v njem pravilne in tudi z družbenega vidika sprejemljive. 

Pripombe k posameznim točkam obrazložitve bom oddal pismeno, z željo 
da jih zbor vključi v zapisnik, predlagatelji dogovora o temeljih plana pa 
upoštevajo v naslednjih fazah oblikovanja dogovora. 

Ob zaključku želim zastaviti še vprašanje, ki sem ga že oddal pred začet- 
kom današnjega zasedanja. Besedilo se glasi: »V VI. poglavju o energiji je 
omenjena 3,4% letna rast porabe električne energije pri posebnih odjemalcih. 
Zanima nas, če je s to predvideno rastjo zagotovljena električna energija tudi 
za povečano proizvodnjo aluminija v Kidričevem?« Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Mermal, de- 
legat Zbora združenega dela za področje kulture, prvi okoliš, Ljubljana-Center. 

Franc Mermal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na 35. seji obravnavala tudi pripombe k osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1S81—1985, ki 
so bile poslane naši skupini z 10. skupščine RTV Ljubljana, 10. 7. 1980. 
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Skupščina RTV Ljubljana je bila na svoji seji informirana, da so določene 
naloge srednjeročnega razvoja RTV Ljubljana, ki so širšega družbenega po- 
mena, Vključene v osnutek dogovora o temeljih plana SR Slovenije. 

Na seji, dne 10. 7. 1980 pa je ob obravnavi programskih izhodišč RTV 
Ljubljana za leto 1981, kot prvem letu novega srednjeročnega plana, proučila 
tudi tisti del osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 198)1—1985, ki se nanašajo na razvoj RTV Ljubljana. Pri tem se je 
skupščina zlasti zavzela, da se podobno, kot za druge družbene dejavnosti, v 
dogovoru o temeljih plana SR Slovenije zagotovi ustrezen način letne valori- 
zacije naročnine kot bistveni materialni pogoj uresničevanja programskih na- 
log RTV Ljubljana, da se v dogovoru opredelijo skupne naloge RTV Ljubljana in 
republiških SIS glede bogatitve programov in da se v dogovoru opredeli ustre- 
zen način združevanja sredstev za razvoj tehnične baze RTV Ljubljana. Ob tem 
skupščina predlaga: 

1. Da se prouči možnost, da bi se v XIV. poglavju »Družbene dejavnosti«, 
uvrstila med podpisnike tega dela dogovora tudi RTV Ljubljana. Pri tem skup- 
ščina opozarja, da je organ družbenega upravljanja, to je Skupščina RTV Ljub- 
ljana, organizirana podobno kot skupščine SIS z družbenim zborom in delav- 
skim svetom kot zborom izvajalcev programa. 

2. Skupščina je mnenja, da je potrebno v 114. členu v okviru realnih ma- 
terialnih možnosti v republiki in v investicijskih načrtih RTV Ljubljana, tako 
za republiko kot za občine, definirati ustrezen sistemski način združevanja 
sredstev za del modernizacije in razvoja tehnične baze za proizvodnjo in pred- 
vajanje radijskih in TV programov nacionalnega pomena ter za izgradnjo 
mreže za celovito pokrivanje nacionalnega prostora z RTV programi. Pri tem 
je nujno opredeliti za to namenjena sredstva republike in občin. Le tako bo 
dana realna osnova za uresničevanje tega dela srednjeročnega plana in zago- 
tovljen pogoj, da lahko RTV Ljubljana sprejme svoje planske dokumente. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Vinko Strgar, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva 11. okoliš, Kranj. 

Vinko Strgar: Tovariš predsednik, tovarišice m tovariši delegati! 
Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 je vzpodbudil široke in poglobljene razprave v delovnih organizacijah 
in v vseh zborih Skupščine občine Kranj. Delegati pa smo izoblikovali sta- 
lišča s pomočjo Izvršnega sveta, ki jih bom oddal kasneje v pismeni obliki. Ne- 
katera se že pokrivajo z ugotovitvami delegatov, ki so razpravljali pied menoj 
in se z njimi strinjam. Poudaril bi samo naslednje. 

Pri kriterijih za prestrukturiranje gospodarstva opozarjamo, da priliv do- 
ločenih vrst kadrov iz šol ni usklajen z zahtevami prestrukturiranja. Nadalje 
opozarjamo na neskladje med strokovno izobrazbo in stopnjo avtomatizacije, 
ki jo zahtevajo kriteriji na eni strani in teorije na drugi strani. V tej zvezi 
imamo določene predloge. 

Pri obravnavi ekonomskih odnosov s tujino smo ugotovili, da povečanje 
izvoza blaga in storitev za 105 odstotkov v prihodnjem petletnem obdobju za 
Slovenijo verjetno ni neuresničljiva naloga. Zavzemali se bomo, da bo tolikšen 
izvoz realiziran na občinski ravni. 
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Prestrukturiranje gospodarstva teži k realizaciji tistih ključnih proizvodnih 
programov, ki so pomembni za usmeritev industrije v tehnološko intenzivno 
proizvodnjo. Nosilci nekaterih ključnih proizvodnih programov na območju 
občine Kranj so Iskra-Elektromehanika, Sava in Creina. 

Predlagamo spremembo 51. člena. Drugi odstavek se črta, in sicer besedilo, 
ki govori, da se bodo zaradi racionalnejšega izkoriščanja računalniških enot 
veliki sistemi PTT, ŽTP, EGS in drugi vključili v plansko poslovno skupnost 
računalništva. Menimo, da je predlagana sprememba potrebna zaradi tega, 
ker je v sedanjem položaju vključevanje uporabnikov v plansko poslovno 
skupnost prezgodnje. To bi bistveno otežilo povezovanje delovnih organizacij 
za proizvodnjo opreme za obdelavo informacij v skupnost za medsebojno plan- 
sko in poslovno sodelovanje in otežila razvoj domačega računalniškega sistema. 
Vključevanje uporabnikov v plansko poslovno skupnost bo upravičeno šele v 
kasnejši fazi, ki bo že ustanovljena skupnost za plansko in poslovno sodelo- 
vanje organizacij združenega dela, proizvajalk opreme za obdelavo informacij. 

Imamo pa tudi konkreten predlog k 51. členu, ki naj se dopolni z bese- 
dilom: »z razdelitvijo programa na področju elektronike in ostale elektroindu- 
strije ...« Treba je določiti, kaj bo izdelovala SOZD Islkra v povezavi z Gore- 
njem, kaj Gorenje in Elektrotehna, kaj Iskra gorenje, kaj sozd Tego in kaj 
sozd Elkom. 2e delegat iz Maribora je poudaril, da je treba dati enakopravno 
težo vsem v dokumentu zajetim predlogom, če ne, naj se te delitve opustijo, in 
navedejo samo posamezne panoge. 

Nasprotno takemu predlogu je kemična industrija podrobno razdelana. 
Slišali smo že, da tudi aluminijska industrija in elektroindustrija nista pravilno 
obdelani. Verjetno bi bila pravilna tista obrazložitev oziroma utemeljitev, ki 
je v prilogi »Elektronika«. Podrobna obrazložitev osnutka dogovora naj se 
prenese v besedilo, ker brez konkretnih navedb organizacij združenega dela 
ni mogoče določiti pravic in obveznosti za naloge, ki bodo izhajale iz dogovora 
o temeljih plana SR Slovenije. 

Nadalje smo delegati na občinski skupščini obravnavali področje kmetij- 
stva. Poseben poudarek smo dali ohranitvi gorskih kmetij, na področju živino- 
reje pa smo se zavzeli za razvoj konjereje. Tej naj se določi določeno mesto 
glede na potrebe SLO in za vzdrževanje boljših življenjskih razmer na gor- 
skih kmetijah. 

V posebnem poglavju bi bilo treba dati več poudarka razvoju gospodar- 
stva, tako da bi se povečala gozdna proizvodnja deficitarnih surovin, dalje 
izgradnji gozdnih prometnic, sodobnejši mehanizaciji ter povečanju gozdnega 
fonda z zagotovitvijo plantaž in pogozdovanja. To področje je nekoliko v za- 
ostanku! Poudariti je treba, da je to prednostna naloga v temeljih plana SFR 
Jugoslavije. Tudi v sedanjem planskem obdobju naj se združuje 2,5 odstotka 
od nabavne cene lesa za vlaganja v gozdove, kar v tem osnutku ni konkreti- 
zirano. Zato predlagamo, da se osnova za združevanje sredstev vključi v 
dogovor. 

Tudi na področju družbenih dejavnosti dajemo določene predloge, sicer pa 
se strinjamo, da je treba upoštevati možnosti gospodarstva. 

Nazadnje bi samo še podprl predlog samoupravne interesne sikupnosti in 
združenega dela za gradnjo Visoke šole za organizacijo dela v Kranju. Ta iz- 
obražuje kadre za vso Slovenijo. V centru usmerjenega izobraževanja v Kra- 
nju že tečejo pripravljalna dela. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Vilma 
Manček, delegat za gospodarsko področje, 21. okoliš, Novo mesto. Prosim! 

Vilma Manček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi naša skupina delegatov je na podlagi razprave v zborih Skupščine občine 
Novo mesto predlagala dve konkretni spremembi. 

Ker sem gradivo že oddala skupini delegatov za pripravo stališč na da- 
našnji seji, bom prebrala samo konkretne pripombe. 

1. K V. poglavju, prestrukturiranje v industriji, predlagamo na 17. strani 
naslednje besedilo: »IMV Novo mesto se opredeli kot nosilec proizvodnje avto- 
mobilskih prikolic, ki temelji na domačih surovinah in lastnem znanju ter 
je prvenstveno usmerjena v izvoz na konvertibilno tržišče«. 

2. Besedilo 6. točke 83. člena, naj se spremeni in glasi: »Prioritetno se bodo 
gradili odseki oziroma objekti, ki so bili že vključeni v temelje plana za ob- 
dobje 1976—1980 in tisti odseki, ki izhajajo iz že sklenjenih dogovorov, spora- 
zumov in pogodb«. Opusti naj se navajanje mest in cestnih odsekov. Hvala lepa. 

Odstopam od razprave v zvezi z 10. točko, ker je v predlogu stališč že 
zaobsežen naš predlog. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Besedo ima tovariš Giorgio Mi- 
ani, delegat za Zbor združenega dela, s področja gospodarstva, 29. okoliš, Ko- 
per. Prosim! 

Giorgio Miani: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na regijskem posvetovanju smo na pobudo obalne skupščine oblikovali nekaj 
pripomb, ki jih bom prebral. 

Motorna industrija, ki jo danes tvorijo pomembni proizvajalci, IMV, Ci- 
mos, TAM in Tomos, snujejo in načrtujejo svoj razvoj na relativno majhnem 
gospodarskem prostoru in se s svojimi številnimi kooperanti v glavnem nepo- 
vezano in neusklajeno vključujejo v mednarodno sodelovanje in kooperacije. 
Hkrati pa ugotavljamo, da je relativno malo pobud za samoupravno sporazu- 
mevanje, tako da mora celo družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slo- 
venije intervenirati zaradi realizacije sprejetih obveznosti iz dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih tekočega plana. Ob tem ugotavljamo, da 
vsebuje predloženi osnutek dogovora malo ali nič konkretnih nalog in obvez- 
nosti, ki bi zagotavljali na tem in verjetno tudi na katerem drugem področju 
bolj usklajene in enotnejše razvojne koncepte. 

Take naloge ne bi smele biti zgolj deklaracije in želje glede bodočega 
sporazumevanja, ki so jih posamezniki sicer pripravljeni podpisati, ne pa tudi 
izvajati, kot je to primer z nalogami v tem srednjeročnem obdobju. V fazi 
priprave dogovora o temeljih plana naj ponudita Izvršni svet in Gospodarska 
zbornica konkretne predloge, ki naj spodbujajo procese samoupravnega spora- 
zumevanja in dogovarjanja, ki se sicer nočejo ali ne morejo premakniti z 
mrtve točke. 

Na področju gospodarstva so opredelitve aktivnosti Luke-Koper, elektro- 
industrijske ocene in Iplasa zadovoljivo vključene v osnutek dogovora o te- 
meljih plana SR Slovenije, vendar pa je v dogovor o razvoju organizacije 
Iplas potrebno vključiti še projekt kontinuitete, to je proizvodnjo propilen- 
oksida, ki v osnutku ni definiran. 
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Razprava je potekala tudi glede tovarne soli HP Droge. Predlagamo dopol- 
nitev 55. člena dogovora, ki naj bi se glasil: »V HP Droga Portorož proizvodnja 
soli 100 000 ton letno«. Kvaliteto soli bo HP Droga prilagajala zahtevam porabni- 
kov, ki združujejo okoli 50 % potrebnih investicijskih sredstev. K osnutku na- 
vodil o kriterijih za prestrukturiranje gospodarstva, naj se korigira kriterij za 
bazično industrijo, ker je sedanji izredno visok. V seznam vključenih proizvod- 
nih programov pa naj se uvrsti tudi morska sol. Glede sedanje nerentabilnosti 
pridelovanja morske soli grozi zaprtje solin, tako da bi potem Slovenija lahko 
pokrivala svoje potrebe samo s sovlaganjem v podobne objekte drugih repu- 
blik. Zato je bolj smotrno, da sami zgradimo tovarno soli. 

Dalj časa smo obravnavali tudi problem infrastrukture, in sicer prometne 
infrastrukture. Zavzemamo se za nadaljevanje gradnje avtoceste od Razdrtega 
proti Divači, in izgradnjo novega cestnega odseka, ki bi obšel sedanji plazovit 
teren ob Črnem kalu. V primeru večjega plazu obstaja namreč nevarnost pro- 
metne izolacije obale. Dalje se zavzemamo za gradnjo 4-pasovne ceste od kri- 
žišča Ankaran-Koper do križišča v Bertokih. Zgrajena deteljica v križišču pri 
Ankaranu ne more prepustiti vseh vozil, tako da nastaja velik prometni za- 
mašek v smeri proti Kopru in v obratni smeri. Cesta je nujna, kajti nepreki- 
njene kolone povzročajo zastoj v prometu. 

Na področju oskrbe z vodo je iz predhodnega osnutka dogovora popol- 
noma izpuščena gradnja primorskega vodovoda, z obrazložitvijo, da v komu- 
nali ni sistemsko rešeno solidarnostno zbiranje sredstev; zato tovrstnih ob- 
jektov ne bi mogli vključiti v dogovor o temeljih plana republike. 

Razprave so pokazale, da je potrebno ostati pri že sprejetih stališčih, da 
je primorski vodovod še vedno temelj oskrbe z vodo obale in Krasa. Ne glede 
na dokončno odločitev glede primorskega vodovoda, Skupščina občine Koper 
meni, da je potrebno predvidena sredstva po samoupravnem sporazumu Zveze 
vodnih skupnosti v višini 120 milijonov din nameniti kot sredstva soudeležbe 
za razreševanja problematike oskrbe z vodo obale in Krasa, to je industrijske 
cone v Sežani, in sicer v okviru naložb SIS za vodno oskrbo. 

Nadalje Skupščina občine Koper ugotavlja, da so sredstva na področju 
družbenih dejavnosti usmerjena le v glavne centre, to je v objekte republi- 
škega značaja. S tem se odpravlja sistem združevanja sredstev za investicije 
v občinah. Posledica tega je, da so tiste občine, ki doslej niso mogle koristiti 
združenih sredstev, postavljene v neenakopraven položaj. Zato Skupščina občine 
Koper zahteva, da se ohrani dosedanji sistem združevanja sredstev za inve- 
sticije v občinah, ali pa zmanjša obveznosti teh občin do združevanja sred- 
stev za objekte republiškega značaja do take višine, kot so jih v preteklem 
obdobju združile za te namene. V nasprotnem primeru bi to pomenilo še na- 
daljnje poglabljanje razkoraka v razvoju družbenega standarda delavcev v 
teh občinah, ki so sredstva združevali za skladnejši razvoj tega področja, ter v 
zvezi s tem tudi popolno odtujitev že zbranih sredstev. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Sonja 
Kovačič, delegat Zbora združenega dela, za področje gospodarstva 26. okoliš, 
Sežana. 

Sonja Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Sežana je na skupnem zasedanju vseh treh zborov obravna- 
vala tudi to točko dnevnega reda, ter je ob upoštevanju stališč in razprav Iz- 
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vršnega sveta Skupščine občine Sežana, Medobčinskega sveta kraško-obalne re- 
gije, kakor tudi stališč skupnega zasedanja skupin delegatov obalno-kraške 
regije, sprejela naslednje pripombe: 

V devetem poglavju, torej v poglavju o vodnem gospodarstvu, predlagamo, 
da se konkretno navede obveznost saniranja reke Reke v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. Ta najbolj onesnažena in mrtva reka v Sloveniji onemogoča 
nadaljnji razvoj kmetijske dejavnosti v dolini reke Reke, razvoj turistične de- 
javnosti v okviru Škocjanskih jam, hkrati- pa močno otežuje življenje ljudi 
ob njej. 

10. poglavje, prometne zveze: Predlagamo, da se 80. člen dopolni tako, da 
se doda: »modernizacija železniškege postaje v Sežani«. Naloga je bila pla- 
nirana že v tem srednjeročnem obdobju, vendar ni bila realizirana. Železni- 
ška postaja v Sežani postaja iz dneva v dan ožje prometno grlo ter ovira nor- 
malen transport blagovnih tokov v Italijo in zahodno Evropo ter obratno. 

Sprejeti sporazumi bodo omogočali večji promet blaga. Zato je neobhodna 
rekonstrukcija te železniške postaje, ker bomo le-tako zagotovili racionalen 
in ekspeditiven transport, kar seveda neposredno koristi gospodarstvu Slove- 
nije in Jugoslavije. 

Pri teh vlaganjih mora v tem dokumentu dobiti ustrezno mesto tudi suho- 
zemni terminal v Sežani, saj je to gospodarski objekt, ki omogoča smotrno iz- 
koriščanje tako cestnega kot železniškega transporta ter zagotavlja ekspedi- 
tivnost pri izvozu in uvozu blaga. Ta gospodarski objekt je z ustrezno infra- 
strukturo povezan z enakim na drugi strani meje. 

Glede cestne infrastrukture in primorskega vodovoda podpiramo pripombe 
delegata iz Kopra. Obravnavale so jih skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
kraško-obalne regije na skupnem zasedanju in delegacije kraško-obalne regije, 
25. julija v Kopru. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Huber, delegat za Zbor združenega dela, področje kulture in prosvete, 8. 
okoliš, Ljutomer. 

Franc Huber: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati pomurskih občin smo na predhodnih razpravah v občinskih skup- 
ščinah in v izvršnih svetih uskladili pripombe k dokumentu, o katerem teče 
razprava. Uskladitev je bila izvedena tudi v predsedstvu skupščine pomurskih 
skupnosti. 

Kot delegat za današnjo sejo zbora sem zadolžen, da se vključim v raz- 
pravo samo glede tistih poglavij osnutka, ki se nanašajo na uresničevanje po- 
litike skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji. Ker je delegat iz občine 
Šmarje pri Jelšah o teh stvareh že govoril, jih ne bom ponavljal. Zadržal se 
bom samo pri tistih, ki so aktualne za naše območje. 

Skladni regionalni razvoj Slovenije mora tudi v naslednjem planskem 
obdobju postati temeljna razvojna usmeritev, da bi tako do konca naslednjega 
planskega obdobja dosegli spodnjo mejo razvitosti manj razvitih občin na ni- 
voju dvetretjinskega poprečja SR Slovenije. Sedanji 50% nivo dolgoročno 
ni sprejemljiv, še posebej, ker imamo v Sloveniji znotraj povprečja velike 
razlike med posameznimi območji oziroma občinami. 
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Mnenja smo, da 16. poglavje osnutka premalo konkretno opredeljuje na- 
loge podpisnikov, posebej še obveznosti združenega dela za vlaganja na manj 
razvitih območjih na podlagi združevanja dela in sredstev. 

Potrebno bi bilo opredeliti, katere projekte, predvidene v osnutku dogo- 
vora, ki so pomembni za Slovenijo kot celoto, bomo uresničevali na teh ob- 
močjih, upoštevajoč pri tem lokacijske pogoje in druge že sprejete dokumente 
glede politike zaposlovanja in zagotavljanja ustreznih delovnih in bivalnih 
pogojev delavcev. 

Ža Pomurje sta na primer pomembna, kot je bilo že danes tudi rečeno, 
razvojna projekta Ine Nafte Lendava in projekt Kaprolakta v Ljutomeru ter 
celotno področje proizvodnje in predelave hrane, energetika in turizem. 

V razvoju družbenih dejavnosti je bil v zadnjih letih tudi na manj razvitih 
območjih, ob lastnih prispevkih občanov in delovnih ljudi ter širše solidar- 
nosti, dosežen večji napredek. Osnutek dogovora se za področje družbenih de- 
javnosti omejuje predvsem na naloge iz obveznega programa in naloge, ki so 
skupnega pomena za republiko. Obseg nalog je prevelik glede na možnosti. 
Zato jih je potrebno ponovno preveriti z gledišča in spoštovanja enotnih iz- 
hodišč delitve dohodka. 

Prve ocene namreč kažejo, da bi morali za realizacijo predvidenih progra- 
mov, pomembnih za SR Slovenijo, zbrati na nivoju republike znatno več 
sredstev. To pa bi ogrozilo dejavnosti v posameznih občinah ter bistveno 
zmanjšalo možnost za nadaljnje izboljšanje pogojev dela, še posebej v zdrav- 
stvu ter v osnovnem in usmerjenem izobraževanju. 

V fazi priprave predloga dogovora je potrebno ponovno preveriti realnost 
in upravičenost nekaterih naložb v SR Sloveniji kot celoti in jih predhodno 
opredeliti v samoupravnih sporazumih SIS, po vsebini in predvidenih sred- 
stvih, kar še posebej velja za področje kulture in telesne kulture. Zavzemamo 
se za enotno ureditev višine otroških dodatkov v vsej Sloveniji, ne pa za di- 
ferenciacijo glede na ekonomsko moč posameznih občin. 

Sprejeto zakonodajo na področju družbenih dejavnosti je potrebno po- 
stopno uresničevati, in sicer v skladu z usmeritvami iz 40. člena dogovora in 
v skladu z ekonomskimi možnostmi združenega dela. V tej zvezi je potrebno 
ugotoviti, kaj pomeni zagotavljanje zajamčenih programov. Ti predstavljajo 
70% celotnih programov, in sicer po skupnih bilancah skupne porabe v ob- 
činah. 

Kriteriji pri usmerjanju gospodarstva pomenijo, pozitivni prispevek k ures- 
ničitvi globalnih ciljev predvidenega družbenega razvoja SR Slovenije, vendar 
so strogo matematični in premalo upoštevajo razmerja v posameznih proiz- 
vodnih panogah; zato jih je potrebno razdelati po posameznih panogah. 

Predvidena vlaganja v gospodarsko infrastrukturo v celoti še niso uskla- 
jena z dohodkovnimi možnostmi, predvidene naloge pa so pomembne za celotni 
družbeni razvoj Slovenije. Iz programa ni dovolj podrobno razvidno, ali bo 
leta 1985 zmanjšana sedanja prometna izoliranost Pomurja v cestnem, želez- 
niškem in PTT prometu in ali bo realizirana že večkrat omenjena železniška 
povezava s sosednjo Madžarsko in boljša cestna povezava na mednarodnih in 
meddržavnih mejnih prehodih v Pomurju, z osrednjimi prometnimi tokovi 
Slovenije. 

Glede na dosedanji gospodarski razvoj se v Pomurju zavzemamo tudi za 
hitrejšo izgradnjo industrijskih tirov in cestnih obveznic v vseh štirih po- 
murskih občinah. 
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Za Slovenijo kot celoto je pomembno povečanje naložb za usposabljanje 
plodnih zemljišč, za povečanje proizvodnje hrane in predelovanje kultur za 
industrijsko predelavo, na primer sladkorno peso. V tej zvezi predlagamo po- 
večano združevanje sredstev za vodnogospodarska dela in za izgradnjo pre- 
skrbovalnih objektov z vodo. 

Preskrba s pitno vodo vse bolj zaostaja za potrebami tudi v Pomurju, po- 
sebej problematično je območje Slovenskih Goric in Goriškega. Glede na to, 
da ni predviden sprejem posebnega družbenega dogovora o pospeševanju 
skladnejšega razvoja manj razvitih območij, je v samoupravnih sporazumih 
potrebno konkretizirati posamezne naloge in njihove nosilce, v predlogu druž- 
benega dogovora pa opredeliti temeljne smeri razvoja manj razvitih območij 
in cilje, ki jih želimo doseči ter hkrati predvideti ukrepe, če podpisniki družbe- 
nega dogovora ugotovijo, da se začrtani razvoj ne uresničuje. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jelka 
Tušar, delegatka za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 30. okoliš, 
Kamnik. 

Jelka Tušar: Tovarišice in tovariši delegati! Tudi v -Kamniku smo 
obravnavali osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—19&5 in pripravili več pripomb. Ker so njihovo bistvo posredovali 
že delegati pred mojo razpravo, bom opozorila le še na naslednje: 

1. Iz pripomb, ki nam jih je posredovalo industrijsko podjetje Alprem 
Kamnik, je razvidno, da je praktično povsem prezrta panoga gradbeništva, če- 
prav predstavlja zelo pomembno gospodarsko panogo. 

2. Skupini menita, da je potrebno natančneje konkretizirati 44. člen in 
opredeliti sistem mreže šol na področju usmerjenega izobraževanja. Znano nam 
je, da vsaka občina oziroma regija ne bo mogla ustanavljati centrov in izobra- 
ževati za vse poklice. Zato bi ta sistem kazalo urediti že v dogovoru. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Andrej 
Kržič, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 6. okoliš, Ve- 
lenje. 

Andrej Kržič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina je 27. 7. 1980 obravnavala osnutek dogovora o temeljih plana in v 
zvezi z njim oblikovala nekaj pripomb in stališč. Izpostavil bom samo nekatere, 
tistih, ki so bile več ali manj že obravnavane, ne bi ponavljal. 

1. V zvezi s predlaganim konceptom razvoja energetike ter nadomeščanjem 
uvožene energije z domačimi viri, je nujna nadaljnja modernizacija rudarske 
tehnologije z večjo udeležbo domačih proizvajalcev rudarske opreme. Ko se v 
osnutku dogovora na primer opredeljuje naloga, da bo REK Velenje zagotovil 
poprečno 4 milijone 700 ton lignita letno, je potrebno vzporedno opozoriti tudi 
na naloge domače strojegradnje. Glede na to, da REK Velenje v svoji delovni 
organizaciji »Elektrostrojna oprema« pospešeno razvija proizvodnjo rudarske 
opreme, predlagamo, da se v V. poglavju temeljev plana omeni REK Velenje, 
delovna organizacija »Elektrostrojna oprema« s proizvodnim programom: raz- 
vijanje proizvodnje rudarske opreme, in podrobno obrazloži v 7. točki ob- 
razložitve. 
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2. V planskem obdobju 1981—1985 je potrebno sedanji princip oblikovanja 
cene električne energije bistveno dopolniti oziroma spremeniti. Elektrogospo- 
darstvo kot dejavnost posebnega družbenega pomena namreč že vrsto let po- 
sluje z izpadom dohodka. Za uveljavljanje večje vloge delavcev v procesih 
reprodukcije kot vzpodbude k dobremu gospodarjenju, je potrebno omogočiti 
organizacijam združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva obli- 
kovanje sredstev za potrebe enostavne in dela razširjene reprodukcije ter 
ustrezno fomulacijo vnesti v VI. poglavje osnutka temeljev plana. Ta pripomba 
se nanaša konkretno na 59. in 60. člen, v katerih se govori o ustreznem deležu 
lastnih sredstev organizacij združenega dela s tega področja pri investiranju. 
S sedanjim sistemom dohodkovnih odnosov, ko prihaja že vrsto let do izpada 
dohodka, je verjetno nesmiselno govoriti o lastnih sredstvih za investicije. 

In pa še zadnja naša ugotovitev. V poglavju XVII, ki obravnava urejanje 
prostora in varstvo okolja, je treba opozoriti na vprašanje sanacije poškodb 
zemljišč kot posledice izkoriščanja rudnih rezerv v SR Sloveniji. Po veljav- 
nih predpisih je po končanem rudarjenju potrebno vzpostaviti prvotno stanje 
v prostoru. To vprašanje ni pereče samo pri premogovnikih, ampak tudi pri 
izkoriščanju drugih naravnih bogastev (kamnolomov, gramoznic in tako dalje.) 
Zato je to vprašanje potrebno ustrezno opredeliti v poglavju o varstvu okolja. 
Ostalih stvari pa, kot sem že rekel, ne bi ponavljal. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Bri- 
gita Gobec, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 13. oko- 
liš, Radovljica. Prosim! 

Brigita Gobec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naše pripombe in predlogi k osnutku dogovora o temeljih plana SR Slovenije 
so naslednji. 

K 76. členu imamo dve pripombi. V smernicah, ki jih je občinska skup- 
ščina sprejela v juliju 1979 leta, smo sprejeli stališče, da v nobenem primeru 
ni sprejemljiva zajezitev Save pod Radovljico. Zajezitev Save bi povzročila 
neugodne posledice na več področjih, zlasti pa bi bile nepopravljive na pod- 
ročju turističnega gospodarstva, v kmetijstvu in v infrastrukturi, sprememba 
mikroklimatskih razmer pa bi verjetno povzročila še druge posledice, ki jih 
sedaj še ni mogoče natančno predvideti. 

2. Določilo o preprečevanju in onesnaževanju Blejskega jezera in ukrepih 
za sanacijo je potrebno dopolniti z ovrednotenjem najnujnejših sanacijskih 
ukrepov, poleg tega pa je potrebno dodati še določilo, da bodo podpisniki pre- 
vzemali konkretne obveznosti na podlagi dogovora o sanaciji Blejskega jezera. 
Ocenjena vrednost najnujneših posegov v obdobju 1981—1985 za sanacijo je- 
zera znaša 326 milijonov dinarjev, in sicer po cenah iz leta d'979. 

Pripomba k 77. členu: V točki d) je predvideno, da bodo v občinskih in 
medobčinskih dogovorih določene kapacitete zasebnih avtoprevoznikov. Do- 
voljenja za opravljanje avtoprevozniške dejavnosti izdajajo upravni organi, ki 
so pristojni za gospodarstvo, in sicer na osnovi obrtnega zakona. Glede na to 
je potrebno določilo dogovora opredeliti tako, da bo iz njega razvidno, da bo 
najprej spremenjen obrtni zakon, ki bo dal podlago za usklajevanje z občin- 
skimi in medobčinskimi dogovori. 

K 94. členu predlagamo, da se besedilo dopolni z naslednjim besedilom: 
»Gospodarska zbornica bo pripravila normativne dejavnosti, ki sodijo v drob- 
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no gospodarstvo za potrebe prebivalstva. Na podlagi števila izvajalcev na 10 
tisoč prebivalcev bodo občine izdelale sezname deficitiranih dejavnosti.« 

K XIV. poglavju »Družbene dejavnosti«, od 99. do 118. člena. Programi 
družbenih dejavnosti so obsežni zlasti glede investicije. Vprašanje je, če so 
izvedljivi oziroma realni glede na materialne možnosti. Določila o investici- 
skih vlaganjih je potrebno zaradi tega v tem smislu dopolniti. Se bolje pa je, 
da predlagatelj ali strokovne službe pripravijo izračun možnih stopenj obre- 
menitve dohodka in osebnih dohodkov, nato pa po odbitku nujnih funkcio- 
nalnih izdatkov določijo možnosti za investicije. 

V 114. členu je predlagana dodatna obremenitev občinskih proračunov in 
s tem tudi posredna obremenitev občanov in združenega dela. Ugotavljamo, 
da to ni sprejemljivo, zaradi prizadevanj za zmanjšanje obremenitev. 

V 118. členu je predvideno povečanje dohodkov v SIS zaradi povečanja 
rasti cen na drobno. To določilo je preveč enostransko. Zato ga je treba do- 
polniti, in sicer glede na materialne možnosti združenega dela. Ne bo mogoče 
povečevati sredstev za SIS, če se dohodek uporabnikov ne bo povečeval. 

Splošen predlog k IX. in X. poglavju: Pri vsakem večjem načrtovanem po- 
segu v prostor so investitorji dolžni, poleg izpolnjevanja z zakonom določenih 
obveznosti, predložiti prizadetim občinam strokovne analize, ki jih izdelajo 
ustrezne strokovne institucije na osnovi pogodbe, katere podpisniki so tudi 
izvršni sveti skupščin občin. 

K 93. členu: V predzadnji alinei je predvideno znižanje prometnega dav- 
ka na alkoholne in brezalkoholne pijače, ki jih bodo kupili tujci. Ugotavlja- 
mo, da bi dvojne cene povzročile več administrativnega dela in diskrimina- 
cijo domačih gostov, zato predlagamo, da se to besedilo črta. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaži č: Besedo ima tovariš Tomislav Majer, dele- 
gat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva 1. okoliš, Celje. 

Tomislav Majer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pripombe k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana naše delega- 
cije so naslednje: 

1. Kriteriji prestrukturiranja gospodarstva so preveč matematično defi- 
nirali predvsem za proizvodno sfero, za druga področja pa se po 4. členu ti 
kriteriji uporabljajo smiselno in po posebnem postopku. Prav gotovo je po- 
trebno tudi za to področje opredeliti najosnovnejše minimalne zahteve in 
skrčiti manevrski prostor za smiselno uporabo kriterijev. 

2. V osnutku dogovora ni opredeljeno mesto in vloga trgovine kot nada- 
ljevanja reprodukcijskega procesa in izpostavljena nujnost in pomembnost 
povezovanja s proizvodnjo. 

3. V kriterijih nimajo ustreznega mesta napori in prizadevanja tistih 
organizacij združenega dela, ki bodo s svojo sedanjo in bodočo proizvodnjo 
zmanjševale ali odpravile našo odvisnost od uvoza, tudi reprodukcijskega 
materiala, zunaj seznama 26. surovin in reprodukcijskega materiala, to je člen 
3. točka 3. 

4. K poglavju, »Konkretne naloge prestrukturiranja«. Po našem mnenju 
mora biti 52. člen konkretneje opredeljen z nosilci posameznih nalog ter upo- 
števane tudi pripombe splošnega združenja, ker so navedene tudi druge plan- 
ske potrebe, predvsem pri surovinski predelavi jekel. 

13» 
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Prav talko se modernizacija slovenskih železarn ne bi smela nadaljevati 
v okviru razpoložljivih finančnih možnosti, kot piše, temveč glede na nujnost 
programov nosilcev zagotavljanja sredstev in tako dalje. Znano je, da so pro- 
blemi v proizvodnji in razvoju jeklarstva v vseh treh železarnah, ki so izred- 
no pomemben žig surovin za razvoj predelovalne industrije v Sloveniji in 
Jugoslaviji. Prav oskrba z jeklom, ki ga Jugoslavija uvaža v velikih količinah 
in daje zanj ogromna konvertibilna sredstva, močno ovira kovinsko predelo- 
valno elektroindustrijo. V obrazložitvah osnutka dogovora so pri razčlembi 
razvojnih elementov črne metalurgije nakazani večji problemi potrebnega 
uvoza polizdelkov iz drugih republik in tujine. Po navedbah v teh pojasnilih, 
bi morale v letu 1985 slovenske železarne uvoziti veliko več polizdelkov kot v 
letu 1980. 

V zadnjih letih so vše slabše možnosti za pridobivanje oziroma nakup 
gredic in slabov iz tujine, ker je to polizdelek, ki ga jdklarne zaradi substance 
in energije nerade prodajajo. Prav zaradi tega ugotavljamo, da je potrebno 
dati razvojnim konceptom slovenskih železarn, predvsem surovinski dejav- 
nosti, to je proizvodnji jekla in valjanih proizvodov, večji poudarek in ustrez- 
nejše mesto v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Pripominjamo, da je izvršilni odbor Splošnega združenja črne in barvne 
metalurgije ter livarn Slovenije v obdobju nastajanja tega dokumenta večkrat 
razpravljal o formulacijah, ki bi bile primerne in potrebne, da se vključijo v 
ta dogovor. Vendar smo po objavi osnutka dogovora ugotovili, da predlog iz- 
vršilnega odbora ni bil upoštevan. Zato menimo, da je potrebno v nadaljnjem 
postopku razčiščevanja in usklajevanja besedila dogovora upoštevati mnenje 
izvršilnega odbora našega splošnega združenja. 

Zaradi širše verifikacije v samem združenem delu pa bo prav gotovo po- 
trebno na osnovi bolj konkretne določitve družbenih kriterijev uskladiti in 
potrditi razvojne koncepte slovenske črne metalurgije v planski poslovni sku- 
nosti za proizvodnjo in predelavo jekla, kakor tudi z ostalimi splošnimi zdru- 
ženji, porabniki naših materialov, tu mislim na splošno združenje kovinske in- 
dustrije in splošno združenje elektroindustrije. 

Predlagamo tudi, da se v 54. člen uvrsti tudi izgradnja obrata železooksid- 
nih pigmentov s kapaciteto 3000 ton na leto, Cinkarno Celje, tozd Kemija. 

Obrazložitev: Proizvodnja sintetskih železooksidnih pigmentov omogoča 
zmanjšanje uvoza v vrednosti približno 5 milijonov nemških mark. Železook- 
sidnih pigmentov, primernih za industrijo premaznih sredstev, SFRJ danes 
ne proizvaja. Zelezooksidni pigmenti predstavljajo surovino oziroma repro- 
material za proizvodnjo posameznih antikorozijskih sredstev. Surovine, po- 
trebne za proizvodnjo železodksidnih pigmentov, so vse domačega izvora. Kot 
surovina se uporabljajo sekundarne odpadne surovine, ki nastopajo pri pro- 
izvodnji titanovega belila, sicer pa predstavljajo občuten ekološki problem. 

Oprema za obrat, železooksidnih pigmentov je pretežno domača. Vrednost 
uvožene opreme in ostali stroški plačljivi v tuji valuti, znašajo samo 14 % ce- 
lotne investicijske vrednosti. Obrat bo ob visoki stopnji avtomatizacije zapo- 
sloval skupno 17 neposrednih in nadzornih delavcev. Na osnovi navedenega 
menimo, da bo izgradnja obrata železooksidnih pigmentov občutno prispevala k 
zapolnjevanju vrzeli v reprodukcijski verigi izdelave premazov za kovinsko 
in elektroindustrijo, pomembno prispevala k reševanju ekoloških problemov 
ob ekonomsko visoko učinkoviti predelavi sekundarnih surovin in hkrati pri- 



41. seja 197 

spevala k izboljšanju deviznega položaja republike, pri čemer bo dodatno za- 
poslovanje minimalno. 

5. V poglavju VI. »Energija«, povezano tudi s členom 100, predlaga Izvršni 
svet, da se prouči možnost še večje udeležbe sredstev v republiške raziskovalne 
skupnosti za geološka raziskovanja nahajališč premoga. 

6. V poglavju X. to je promet in zveze, ni med prioritetne naložbe v 83. 
členu 6. točke uvrščena južna magistrala, to je Celje, ki je sicer v programu 
Republiške skupnosti za ceste. V obrazložitvi ni naveden vzrok opustitve. 
Prosimo, da se utemelji oziroma uvrsti izgradnja južne magistrale med prio- 
ritetne naloge. 

7. V usmeritvah na področju stanovanjske izgradnje, člen 97, se opozarja 
na nizejk odstotek udeležbe družbene gradnje, saj jo v Celju planiramo za 
isto obdobje v razmerju 77 : 23 v korist družbenih gradenj. Prav tako naj se 
konkretno opredeli 3. točka, če iz nje izhajajo tudi določene finančne obvez- 
nosti. 

8. Pripomba k poglavju XVII. »Urejanje prostora in varstva okolja«. 
Potrebno je izpostaviti nujnost sanacije ekoloških žarišč starih industrijskih 
centrov in v ta namen urediti sistemsko zbiranje potrebnih sredstev. V tem 
smislu je bila sprejeta vrsta dogovorov na ravni republike. 

9. Ocenjujemo, da je v zadnjem poglavju dogovora področje sodelovanja 
z drugimi republikami, predvsem na področju skupnih vlaganj, glede na po- 
membnost, preskromno opredeljeno. Predlagamo, da se v družbenem dogo- 
voru konkretno opredelijo nosilci in področja skupnih vlaganj ter obseg na 
teh osnovah pridobljenih surovin. Konkretno pa bi morala biti opredeljena 
politika bank do naložb v surovinsko osnovo na drugih področjih. 

Nazadnje, mednarodni iti drugi večji specializirani sejmi, ki jih prirejamo 
v Sloveniji, so vsekakor sestavni del gospodarske aktvnosti ter mednarodne 
blagovne menjave. 

Neurejenost na področju usmeritve in stalnosti sejmov je ena izmed dol- 
goletnih slabosti, zlasti pa povzročajo gospodarstvu nepotrebne stroške. Zato 
menimo, da je dogovor o temeljih plana dokument, ki naj bi zavezoval zbor- 
nico, gospodarska združenja, občine in prireditelje sejmov, da s posebnim 
sporazumom opredelijo vlogo, usmeritev in obseg posameznih, za gospodar- 
stvo Slovenije in Jugoslavije pomembnih sejmov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prijavjenih razpravljalcev 
ni več, vendar je še pripravljenost delegatov za razpravo. Prosim! Besedo ima 
tovariš Drago Sila, delegat za Zbor združenega dela, področje kmetijstva, 
9. okoliš, Trebnje. 

Drago Sila: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skup- 
ščina občine Trebnje je na seji vseh zborov razpravljala o osnutku dogovora 
o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in sprejela naslednja 
stališča. 

Skupščina občine Trebnje podpira prestrukturiranje gospodarstva, čeprav 
meni, da se morata dva obravnavana vidika dopolniti. Dohodek na zaposlene- 
ga je precej pomanjkljiv faktor z vidika ocenjevanja investicijskih naložb 
zaradi različnosti! panog in dejavnosti. Zato se mora dopolniti še s kazalcem 
tehnične opremljenosti. Drugi vidik pa je bil že obravnavan. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 2eli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Jože Udovič, delegat za Zbor združenega dela, pod- 
ročje gospodarstva, 24. okoliš, Postojna. 

Jože Udovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi na seji naše skupine delegatov smo imeli določene pripombe k gradivu. 
Ker pa so bile večinoma obravnavane, bi prebral samo eno pripombo. 

Vprašanje namenske izrabe prostora je premalo opredeljeno. Kot primer 
navajamo zavarovanje kraških območij, predvsem Cerkniškega jezera in Pla- 
ninskega polja. Dati je potrebno odgovor, ali bosta obe polji ostali zavaro- 
vani kot naravno-varstveni znamenitosti, ali pa bosta izkoriščeni za namene 
vodnih akumulacij. V vsakem primeru pomeni to za to področje veliko iz- 
gubo. 

Odločitev o tem moramo sprejeti čim prej, da bomo znali programirati 
svoj razvoj. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim razprav- 
ljati? Doslej se je namreč prijavilo 30 razpravljalcev, nekateri pa so od raz- 
prave odstopili. 

K besedi se javlja tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Bogata razprava 30 razpravljalcev je potrdila tudi misli, ki so podane v 
predloženem sklepu, obenem pa je opozorila, da je potrebno v končno bese- 
dilo dogovora in druge planske akte, vgraditi misli iz današnje razprave. 

Gre namreč za naslednje. Tudi današnja razprava dokazuje, da osnutek 
dogovora vsebuje določila, ki sodijo v ta dogovor in tudi določila, ki vanj ne 
sodijo. Prav zaradi tega je vzpodbudil razpravo v dveh smereh. Del razprave 
je bil zelo kritičen, zlasti glede realnosti planskih aktov, del razprave pa je 
stremel na tem, da se povzamejo v dogovoru še dodatne obveznosti oziroma 
želje. Ob tem se seveda ni ločevalo, kaj sodi v dogovor in kaj v posamezne 
samoupravne sporazume o temeljih planov družbenopolitičnih in drugih skup- 
nosti, ali v samoupravne sporazume med nosilci planiranja. 

Predlagane sklepe bo Izvršni svet, kot eden od akterjev pri pripravi na- 
daljnjega teksta dogovora, upošteval, ko naj bi nastopal kot iniciator, skupaj 
z drugimi podpisniki, pri oblikovanju samoupravnih sporazumov, ki so pogoj 
za sklenitev samega dogovora. 

Nadalje bi želel podčrtati vprašanje rokov. V uvodnem ekspozeju smo 
slišali, da bomo roke upoštevali. Zato pa morajo povečati aktivnost vsi no- 
silci planiranja, kakor tudi vse subjektivne sile. To ne zahteva le hitrejše pri- 
prave planskih aktov, ampak tudi večjo pripravljenost za usklajevanje in do- 
govarjanje. 

Tretja stvar, ki bi jo želel podčrtati, je naslednja. Osnutek tega dogovora 
je gotovo že vzpodbudil veliko razprav in tudi precejšnjo aktivnost pri pri- 
pravi drugih potrebnih planskih aktov. Da bi ta proces pospešili, so poleg 
danes obravnavanega dokumenta potrebne tudi bilance razpoložljivih sred- 
stev in možnosti. Ko jih bomo ugotovili na osnovi trenutne situacije in ocen 
ukrepov, ki so pred nami, jih bomo takoj objavili. Te bilance bodo objav- 
ljene meseca avgusta in tako dane v uporabo vsem nosilcem planiranja. Hkra- 
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ti s temi bilancami želimo objaviti vse pripravljene samoupravne sporazume 
interesnih skupnosti, da bi jih lahko nosilci hkrati obravnavali. 

V zvezi z razpoložljivimi sredstvi in v zvezi z naravnanostjo samouprav- 
nih sporazumov, zlasti v sferi infrastrukturnih naložb, moramo ugotoviti, da 
ostajajo smernice glede deleža naložb v infrastrukturo, ob upoštevanju stopnje 
rasti, odprto vprašanje. To vprašanje je treba zelo hitro rešiti in se dogovo- 
riti za limite, ki jih je tudi tem dejavnostim potrebno postaviti. Znotraj teh 
limitov pa bi se dogovorili za določen prioritetni red, ne le znotraj posamezne 
interesne skupnosti, ampak tudi med njimi. Mislim, da današnja razprava 
potrjuje nujnost postavitve takšnih okvirov in pospešenega dogovarjanja na 
tem področju. To dogovarjanje bi moralo steči tako, da bi vsak udeleženec 
dal predlog za uskladitev programov z materialnimi možnostmi, na primer 
za skrčitev določenih programov, da bi lahko realizirali prioritetne. 

Razprava je tudi pokazala, da pomenijo kriteriji pozitiven prispevek na 
področju planiranja, s tem da moramo takoj dodati, da potrebujemo več po- 
datkov in usmeritev še v poglavju dogovora o ustvarjanju in pa razporejanja 
dohodka. S tem bi bil proces planiranja pospešen. 

Na dileme, ki so bile danes postavljene ob posameznih vprašanjih, sedaj 
ne bi odgovarjal. Ce pa kdo od delegatov pri svojih vprašanjih vztraja, pa 
prosim predstavnike Zavoda za plan, da nanje odgovorijo. 

Na nekaj načelnih vprašanj bi pa vseeno odgovoril. Ko govorimo o tem, 
v kakšnem obsegu naj navajamo nosilce planiranja, mislim, da je treba pod- 
črtati rešitev, naj bi se v dogovoru našel vsak, ki bo prevzel določene naloge, 
ki so v interesu vse Slovenije oziroma v širšem družbenem interesu. Seveda 
pa mora hkrati s prevzemom naloge imeti sklenjen tudi samoupravni spora- 
zum, s katerim bodo razčiščene kapacitete in plasma in tudi sredstva, s ka- 
terimi bodo programi realizirani. 

iDogovor, ki je pred nami, je tudi odraz določene faze sočasnega plani- 
ranja. Mislim, da to sočanost kaže posebej izpeljati, zlasti v prihodnjih mese- 
cih, da bi nadoknadili izgubljeni čas. Hkrati bi morali podčrtati, da so dana- 
šnji sklepi ustrezno zavezujoči za vse nosilce planske aktivnosti, v nadaljnji 
fazi pa še posebej za Izvršni svet, Gospodarsko zbornico zlasti pa za banke. 
Ti bodo morali vzpodbujati dogovarjanje tistih nosilcev, ki sami do takšnih 
iniciativ ne prihajajo. 

Naj ponovno ugotovim, da bo Izvršni svet na osnovi teh sklepov in mo- 
rebitnih dopolnil nadaljeval delo in vztrajal pri dogovorjenih rokih. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Samo trenutek še! Zdi se mi, da je de- 
legat iz Ptuja postavil konkretno vprašanje, ki zadeva energetiko! 

Milivoj Samar: V projekciji je upoštevana kapaciteta dodatnih 60 
megavatov. Ta kapaciteta pomeni možnost izrabe te energije bodisi za pro- 
jekt železarn ali pa za projekt Uniala oziroma aluminija. Takšna je bilanca, 
ki je upoštevana v tem dogovoru. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da lahko prekine- 
mo tudi to točko dnevnega reda. Zeli morda še kdo razpravljati? (Ne.) Pre- 
kinjam to točko dnevnega reda! 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona, tki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog za iz- 
dajo z osnutkom zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 13. Prejeli ste pred- 
log sklepa k predlogu za izdajo z osnutkom zakona in danes na klop predlog 
stališč Družbenopolitičnega zbora, ki je obravnaval predlog za izdajo zakona, 
z osnutkom zakona na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Danes ste prejeli tudi mnenje Republiškega sekretariata za ljudsko ob- 
rambo v zvezi z nekaterimi predlogi in pripombami k predloženemu zakonu. 

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 
obravnava in sprejema predlog za izdajo in osnutek zakona. 

Mislim, da moramo sklepati najprej o tem predlogu. Želi kdo o predlogu 
Izvršnega sveta o združitvi faz razpravljati? (Ne:) Ce ne želi nihče, predlagam, 
da glasujemo. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj prosim 
glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je :kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta o združitvi faz sprejet z večino 
glasov. To pomeni, da bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za iz- 
dajo zakona in osnutek zakona. 

Želijo poročevalci odborov in komisije besedo? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Jože Žalec, delegat za Zbor zdru- 

ženega dela, področje gospodarstva, 25." okoliš, Cerknica. Prosim! 

Jože Žalec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija občine Cerknica — Ribnica daje k osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR 
Slovenije naslednje pripombe in predloge. 

1. K 2. členu osnutka zakona, ki govori o krajevnih skupnostih, ki se- 
stavljajo geografsko zaokroženo območje in ki po številu prebivalstva in po 
površini presegajo 50 odstotkov povprečne velikosti občine v SR Sloveniji, 
imamo naslednje pripombe in predloge: ta člen bi bilo potrebno spremeniti 
tako, da bi zmanjšali delež potrebnega števila prebivalcev od 50 odstotkov na 
25 odstotkov oziroma 30 odstotkov. Ostane pa naj kriterij 50 odstotkov površine 
povprečne občine. 

Predlog utemeljujemo s tem, da je ena od glavnih značilnosti teh območij 
geografsko velika površina z relativno manjšim številom prebivalcev, kar je 
posledica odseljevanja prebivalstva iz teh območij v preteklih letih. 

2. Tudi drugo pripombo imamo k 2. členu, in sicer k besedilu: ».Krajev- 
ne skupnosti, ki ležijo v geografsko zaokroženem območju, povezanem z manj 
razvitim območjem iz prejšnjega člena tega zakona.« 

Menimo, da bi pri opredeljevanju nerazvitih območij morali obvezno 
upoštevati tudi nerazvita območja SR Hrvatske in ne le nerazvita območja v 
SR Sloveniji, kot to določa osnutek sprememb zakona. To utemeljujemo tudi 
s tem, da predlagatelj sam v obrazložitvi sprememb navaja, da je bilo eno od 
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osnovnih vodil pri pripravi sprememb to, da občinske meje ne smejo pred- 
stavljati ovire pri opredeljevanju nerazvitih območij. Smatramo, da tudi re- 
publiška meja ne sme predstavljati plotu, prek katerega se ne vidi. 

3. V osnutku sprememb bi bilo po našem mnenju potrebno vgraditi še 
dva kriterija, ki bi vplivala na opredelitev manj razvitih območij. 

a) Lega takega območja glede na nadmorsko višino: Menimo, da vpliva 
na življenje in delo poleg ostalih pogojev tudi nadmorska višina, saj sta živ- 
ljenje na sploh in gradnja infrastrukture v nižinskih predelih enostavnejša 
in cenejša kot v višinskih predelih z nadmorsko višino od 600 do 1000 m. Me- 
in prosim tovariša Zelenška, da še toliko časa počaka. Slišali smo torej poročilo 
skupine delegatov s spremembami oziroma dopolnitvami sklepov. Predlagam, 
nimo, da bi morali imeti predeli, na primer nad 600 m nadmorske višine, pri 
opredelitvi prednost pred predeli, ki leže pod to nadmorsko višino. 

b) Pomembnost takega območja za splošni ljudski odpor — bazno ob- 
močje. Mislimo, da bi morali pri opredeljevanju nerazvitih območij upošte- 
vati tudi ta pomen in to ne glede na to, če tako območje v celoti ne izpolnjuje 
vseh kriterijev, predpisanih z zakonom. 

Verjetno je naš skupen interes, da naša območja ohranimo vsaj v takem 
obsegu in s takim številom prebivalcev, kot jih imajo sedaj, to pa ne bo za- 
gotovljeno, če taka območja ne bodo deležna skrbi širše družbene skup- 
nosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Anton 
Stefanič, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 122. oko- 
liš, Črnomelj. Prosim! 

Anton Stefanič (iz klopi): Odstopam od razprave. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. 
Besedo ima tovariš Ivan Lehnar, delegat za Zbor združenega dela, področ- 

je gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Ivan Lehnar: Odstopam od razprave. Pismeni prispevek bom oddal. 

Predsednik Emil Tomažič: Naslednji razpravljalec je tovariš Vito- 
mil Dekleva, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 24. oko- 
liš, Postojna. 

Vitomil Dekleva: Tudi jaz odstopam od razprave. Oddal bom pis- 
meni prispevek. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Sonja Kovačič, 
delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 26. okoliš, Sežana. 
Prosim! 

Sonja Kovačič: Na kratko! Tudi to točko so obravnavali vsi trije 
zbori občinske skupščine in ob upoštevanju skupnega zasedanja skupin dele- 
gatov obalno kraške regije sprejeli ustrezne pripombe k navedenemu osnutku 
zakona. 
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Ker so te pripombe vsebinsko enake predlogu sklepa, ki naj bi ga zbor 
sprejel, podpiramo v celoti predlog sklepa, ki smo ga v dodatnem gradivu 
prejeli k tej točki dnevnega reda. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Drago 
Sila, delegat za Zbor združenega drela, področje kmetijstva, 9. okoliš, Treb- 
nje. Prosim! 

Drago Sila: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji so razpravljali Svet za družbe- 
noekonomske odnose pri Občinski konferenci SZDL in Izvršni svet ter vsi zbori 
Skupščine občine Trebnje in sprejeli naslednje ugotovitve in stališča: 

Ugotavljamo, da se je občina Trebnje v času veljavnosti zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji pospešeno razvijala 
in dosegla ugodne rezultate, ki so delno tudi rezultat statusa manj razvite 
občine, ki ga je v tem obdobju imela. 

Seveda ne smemo ob teh rezultatih pozabiti tudi lastnih prizadevanj, saj 
vemo, da smo med prvimi izvedli samoprispevek in da je imelo združeno delo 
osebne dohodke vedno pod slovenskim poprečjem itd. Kljub določenemu na- 
predku, ki ga ugotavljamo, pa niso še ustvarjeni pogoji za samostojen gospo- 
darski in družbeni razvoj, saj naše gospodarstvo takega bremena ne bo pre- 
neslo. 

Vemo, da je prav v starejših organizacijah združenega dela v manj raz- 
vitih občinah tehnologija zastarela, za nove investicije pa morajo organiza- 
cije združenega dela odplačevati zelo visoke anuitete. Prav tako tudi na pod- 
ročju družbenih dejavnosti na nekaterih področjih močno zaostajamo za slo- 
venskim poprečjem, na primer na področju otroškega varstva, saj imamo le 
15 % otrok vključenih v vzgojnovarstvene ustanove, dalje na področju kul- 
ture, telesne-kulture, stanovanjske gradnje, prometa, turizma, gostinstva itd. 

2. Zaradi tega predlagamo, da se za vse občine, ki bodo po predloženih 
kriterijih v prihodnjem planskem obdobju izpadle iz skupine manj razvitih, 
nujno predvidi status predhodnega obdobja, v katerem bi bile te občine de- 
ležne posameznih ukrepov pospešenega razvoja, predvsem na tistih področjih, 
kjer zaostajajo za slovenskim povprečjem. 

Hkrati predlagamo, da se občini v prihodnjem obdobju zagotovi za reali- 
zacijo nalog, predvsem investicij, ki so bile planirane v dobi 1976—1980 pa 
zaradi objektivnih razlogov niso bile realizirane, solidarnostna pomoč v smi- 
slu statusa manj razvite občine. 

Skupščina in ostali organi predlagajo, da se v 1. členu sprejme varianta, 
da se ta kazalec izračunava glede na število vseh, in ne le za delo sposobne 
prebivalce. 

Skupščina predlaga, da se ponovno oceni primernost uporabe 10. kazalca, 
to je števila zdravnikov na prebivalstvo. Ta kazalec ne kaže ustreznega stanja 
družbenega standarda v občini, in sicer zaradi velike razdrobljenosti naselij, 
stalne fluktuacije zdravnikov in želje po specializaciji, dela v nepopolnem 
delovnem času itd. 

Prav tako ni ustrezen tudi kazalec deleža študentov višjih in visokih šol, 
saj ugotavljamo, da se jih po končanem šolanju le malo vrne. Po sprejemu za- 
kona je potrebno oceniti vse kriterije. 
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Skupščina občine Trebnje podpira stališče Izvršnega sveta Skupščine 
občine Novo mesto glede opredelitve območja Suhe Krajine kot geografsko 
zaokroženega manj razvitega območja, ne glede na to, v kateri občini se na- 
haja. Da bi dosegli celovit in kompleksen razvoj območja Suhe Krajine, ga 
je potrebno obravnavati kot zaključen geografski kompleks, ki mora biti de- 
ležen enotne skupne podpore. 

Skupščina občine Trebnje podpira tudi predloge, ugotovitve in stališča 
Skupščine občine Črnomelj. 

Na koncu bi lahko poudaril tudi to, da je kmetijstvo na tem območju na 
začetku razvoja in slabo razvito. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, pre- 
kinjam tudi to točko dnevnega reda. 

Prosim skupino delegatov, ki smo jo imenovali k tretji točki dnevnega 
reda, to so tovariši Ivan Zelenšek, Francka Herga, Franc Vičar, Vitomil De- 
kleva in Aljoša Uršič, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. Predlagam 
tudi, da sodeluje s skupino tudi predstavnik Izvršnega sveta in seveda tisti 
delegati, ki to želijo. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pravicah in dolžnostih organov družbenopolitičnih skupnosti na področju 
družbene kontrole cen in skupnostih za cene, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 25. 7. 1980 ste prejeli popravke predloga zakona, ki jih 
je posredoval Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Vprašujem poročevalce 
odborov in komisije, ali želijo besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo. 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 6. in 17. členu, ki sta razvidna iz njenega poročila. Pred- 
lagatelj in odbori se z amandmajema strinjajo. Kdor je torej za amandma- 
ja Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 17. 
členu predloga zakona sprejeta z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o pravicah in dolžnostih organov 
družbenopolitičnih skupnosti na področju družbene kontrole cen in o skup- 
nostih za cene v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (108 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o pravicah in dolžnostih organov druž- 
benopolitičnih skupnosti na področju družbene kontrole cen in o skupnostih 
za cene sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek za- 
kona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvrš- 
ni svet. 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. 
Marjan Premik, namestnik predsednice Republiškega komiteja za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

Dr. Marjan Premik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SRS sta na sejah v 
aprilu letošnjega leta sprejela predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva 
pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in na- 
prav ter naložila predlagatelju, naj pri pripravi osnutka upošteva mnenja de- 
lovnih teles obeh zborov in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije. Predlagatelj je upošteval priporočilo obeh zborov in predlaga sprejem 
predloženega osnutka zakona. 

Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o uprepih za 
varnost jedrskih objektov in naprav ureja tista vprašanja, ki jih morajo v 
skladu z zveznim zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji urediti re- 
publike, zato je predloženi osnutek zakona po svoji vsebini izvedbeni zakon. 

Posebno pozornost je predlagatelj posvetil oblikovanju komisije za jedrsko 
varnost, katere ustanovitev izhaja iz določb zveznega zakona ter opredelitvi 
njene pristojnosti. Posebne pozornosti so bila deležena tudi vprašanja koordi- 
nacije dela med upravnimi organi v republiki in pristojnosti upravnih orga- 
nov na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in ukrepih za varstvo 
jedrskih objektov in naprav, ki jih opredeljuje ta zakon, izdaja podzakonskih 
predpisov, opredelitev ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in var- 
nostjo jedrskih objektov in naprav ter način zagotavljanja sredstev za izvaja- 
nje ukrepov, ki imajo pomen za vso republiko. 

O osnutku zakona so razpravljali tudi Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije, Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za 
družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela ter Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem Zbora občin in nanj niso imeli pripomb, razen, 
da naj predlagatelj do priprave predloga zakona natančneje opredeli finančna 
sredstva, ki so potrebna za izvedbo Ukrepov, ki imajo pomen za vso repu- 
bliko. 

S sprejetjem tega, in že sprejetega zveznega zakona, bo ustvarjena logič- 
na celota sistema izvajanja varstva pred ionizirajočimi sevanji in ukrepov za 
varnost jedrskih objektov in naprav. 

Predlagatelj bo proučil še eventualne pripombe in predloge tega zbora in 
jih uskladil ob-pripravi predloga zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov in 
komisije besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo! Želi kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

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

1. Osnutek zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega pred- 

loga sklepa? (Nihče.) 
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Ce ne, prosim da o njem glasujemo! Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosiin glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na sklenitev dogo- 
vorov o oblikovanju republiških družbenih svetov za mednarodne odnose, za 
vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložil Izvrš- 
ni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? i(Da.) Besedo ima tovariš Lojze 
Janko, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo. 

Lojze Janko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Po sistemski zakonski ureditvi je mogoče pripraviti zakone o posameznih re- 
publiških družbenih svetih le na podlagi poprej sklenjenega dogovora med 
udeleženci, ki bodo delali v teh družbenih svetih. 

Pred vami so osnutki takih dogovorov, ki jih predvideva omenjeni zakon. 
Ti dogovori bodo podlaga za zakone o ustanovitvi posameznih družbenih sve- 
tov SR Slovenije. 

Izvršni svet jih je, kot pobudnik za ustanovitev teh družbenih svetov, 
predlagal ustreznim organom in organizacijam, ki jih določa zakon o druž- 
benih svetih in ki so našteti v uvodnem delu vsakega osnutka dogovora. 

V dosedanjih razpravah o osnutkih dogovorov so predvideni udeleženci 
soglašali z njimi, nekateri pa so dali tudi konkretne pripombe in sugestije. 
Tako je Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije mne- 
nja, naj Gospodarska zbornica in Zveza socialistične mladine Slovenije pre- 
sodita, ali ne bi kazalo, da bi s svojimi delegati sodelovale v vseh štirih druž- 
benih svetih in v njihovih koordinacijskih odborih. Zveza združenj borcev 
NOV Slovenije je bila mnenja, naj bi ona sodelovala tudi v koordinacijskem 
odboru družbenega sveta za vprašanje družbene ureditve. Gospodarska zbor- 
nica Slovenije pa naj bi po njenem mnenju delegirala enega člana tudi v ko- 
ordinacijski odbor družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje. 

Tu je treba poudariti, da Izvršni svet kot predlagatelj dogovorov in kot 
eden od udeležencev dogovorov ne nasprotuje tem mnenjem o sestavi druž- 
benih svetov in njihovih koordinacijskih odborov in da jih bo uvrstil v do- 
končne predloge dogovorov, ki jih bo predložil udeležencem v podpis, uskla- 
jene s stališči oziroma s pripombami predvidenih udeležencev. 

Nadalje bo predlagatelj skušal v dokončnih predlogih dogovorov bolj 
konkretizirati naloge družbenih svetov, ki so izražene v zakonu o družbenih 
svetih. V obrazložitvi predlogov dogovorov pa bo poudaril in povzel določbe 
zakona o družbenih svetih, na podlagi katerih se ti dogovori Sklepajo. 

Na današnjem zasedanju Skupščine SR Slovenije obravnava navedene 
dogovore kot ena izmed bodočih udeleženk pri oblikovanju in ustanavljanju 
svetov ter se bo o teh dogovorih izrekla. Pri tem je treba upoštevati zlasti po- 
men in vlogo, ki jo bodo morali odigrati družbeni sveti za popolnejše uresni- 
čevanje organiziranega družbenega vpliva pri demokratičnem samoupravnem 
družbenem odločanju na republiški ravni in presoditi, ali osnutki dogovorov 
tem zahtevam ustrezajo. 
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V tem smislu so dogovore že obravnavali skupščinski odbori in so jih v 
celoti podprli. Tu naj še omenimo, da dogovori ne obsegajo načina delegiranja 
delegatov udeležencev v posamezni svet in njihovo delo svetu, ker je to po 
zakonu o družbenih svetih naloga vsakega udeleženca, da to uredi v svojih 
splošnih aktih. 

Konkretno bo Skupščina SR Slovenije uredila ta vprašanja s svojim 
poslovnikom. Po razpravi o teh dogovorih pri vseh predvidenih udeležencih 
bo Izvršni svet kot pobudnik za sklenitev teh dogovorov na podlagi rezultatov 
vseh razprav oblikoval dokončne predloge dogovorov, v katerih bo upošteval 
rezultate vseh razprav in predložil dogovore v podpis udeležencem, med dru- 
gim tudi Skupščini SR Slovenije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci odbora 
in komisije besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo! Želi kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije pristopa k dogovorom o oblikovanju repu- 

bliških družbenih svetov za mednarodne odnose, za vprašanja družbene ure- 
ditve, za vzgojo in izobraževanje, za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko. 

2. Skupščina SR Slovenije kot udeleženec v družbenih svetih delegira v 
koordinacijske odbore družbenih svetov naslednje delegate: za mednarodne 
odnose tovariša Bojana Lubeja,. za vprašanja družbene ureditve tovariša Lud- 
vika Goloba, za vzgojo in izobraževanje tovariša Marka Bulca, za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko tovariša Jožeta Globačnika. 

3. Dogovore o oblikovanju republiških družbenih svetov za mednarodne od- 
nose, za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko politiko podpiše v imenu Skupščine SR Slovenije 
tovariš Milan Kučan, predsednik Skupščine SR Slovenije. 

Predlaga kdo spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega predloga sklepa? 
(Nihče.) 

Če ne, prosim, da o njih glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na ,14. točko dnevnega reda, to je na predlog dogovora 
republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in sprejemanju 
ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spodbujane organizacije združe- 
nega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, da gradijo gospodar- 
ske objekte z združevanjem dela in sredstev, da bi se pospešil razvoj Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Kosova, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Z dopisom z dne 23. 7. 1980 ste prejeli k predlogu dogovora predlog od- 
loka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora in spremembe in dopolnitve 
Medrepubliškega komiteja za družbeno planiranje in razvoj Zveznega izvrš- 
nega sveta. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poro- 
čevalce odborov in komisije, ali želijo besedo? (Ne želijo.) Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora republik in avto- 
nomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi 
bodo ustvarjeni pogoji in vzpodbujane organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z zdru- 
ževanjem dela in sredstev, da bi se pospešil razvoj Socialistične avtonomne po- 
krajine Kosova. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (105 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi do- 
govora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in spre- 
jemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spodbujane organiza- 
cije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, da gra- 
dijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sredstev, da bi se pospešil 
razvoj Socialistične avtonomne pokrajine Kosova, sprejet z večino glasov. 

Ker je Skupščina SR Slovenije podpisnik tega dogovora, predlagam, da zbor 
sprejme še tale sklep. 

Skupščina SR Slovenije pooblašča tovariša Antona Slapernika, člana Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega sekretarja za finance, 
da v njenem imenu podpiše dogovor republik in avtonomnih pokrajin o prevze- 
manju obveznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in 
vzpodbujane organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sredstev, 
da bi se pospešil razvoj Socialistične avtonomne pokrajine Kosova. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prosim, da o njem 
glasujemo! Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (107 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na soglasje k sta- 
tutom oziroma k spremembam in dopolnitvam statutov visokošolskih orga- 
nizacij. 

Pri tej točki obravnava naš zbor statut Visoke šole za telesno kulturo v 
Ljubljani, statut oziroma spremembe statuta Pedagoške akademije v Mariboru, 
spremembe statuta Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani in spremembe 
statuta Visokošolske temeljne organizacije matematika in mehanika Fakultete 
za naravoslovje in tehnologijo. Na klop ste prejeli predlog odloka o soglasju 
k statutom oziroma k spremembam in dopolnitvam statutov navedenih visoko- 
šolskih organizacij in poročila k vsem tem aktom, kar vse je predložila sku- 
pina delegatov za proučevanje oziroma za proučitev aktov visokošolskih orga- 
nizacij. 

Prejeli ste tudi mnenje Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo k vsem aktom. Želijo predstavniki posameznih visokošol- 
skih organizacij besedo? (Ne želijo.) Vprašujem tudi predstavnika Izvršnega 
sveta, ali želi besedo? (Ne želi.) 

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

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k statutom oziroma k spre- 
membam in dopolnitvam statutov visokošolskih organizacij. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k statutom oziroma k spre- 
membam in dopolnitvam statutov visokošolskih organizacij, sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na potrditev fi- 
nančnega načrta Narodne banke Slovenije za leto 1980. 

Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1980 je Zbor združenega 
dela obravnaval na 37. seji dne 28. maja letos, ko je sklepanje o finančnem na- 
črtu odložil. S sklepom je zbor zadolžil Narodno banko Slovenije, da pripravi 
spremembe in dopolnitve finančnega načrta za leto 1980. Popravke finančnega 
načrta ste prejeli s sklicem za današnjo sejo. Z dopisom z dne 23. 7. 1980 ste 
prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Z istim dopisom ste 
prejeli tudi odlok o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov Na- 
rodne banke Slovenije za leto 1980. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne želi.) Poročevalec odbora? (Ne želi.) Želi kdo razpravljati? (Nihče) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zakjučujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o potrditvi finančnega načrta pri- 
hodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1980. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo> proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi finančnega načrta prihod- 
kov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1980 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi člana Komisije Skupščine SR 
Slovenje za pravosodje, je Skupščini SR Slovenije predložila Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi in o izvolitvi predsednika 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi člana 
Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) 
Se je kdo vzdržal? i(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in o izvolitvi predsednika 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi člana 
Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje, sprejet z večino glasov. 

S tem sta razrešena tovariš dr. Lojze Ude, dolžnosti predsednika Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, mgr. Milan Gaspari pa dolž- 
nosti člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Za predsednika 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije je izvoljen mgr. Milan 
Gaspari, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v 
Ljubljani sprejet z večino glasov. 

S tem so za sodnike Višjega sodišča v Ljubljani izvoljeni Sonja Ogrin-Rape, 
Dušan Ogrizek in Anton Pavliha. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani je Skup- 
ščini SR Slovenije prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine' SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Prehajamo na razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča 
v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (110 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? i(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v 
Ljubljani sprejet z večino glasov. S tem se Anica Rajič s 1. septembrom 1980 
razreši dolžnosti sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 

Predlog odloka o izvolitvi dveh sodnic za prekrške Republiškega senata 
za prekrške v Ljubljani je predložila prav tako Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve naše Skupščine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje! Na glasovanje dajem 
predlog odloka o izvolitvi dveh sodnic za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (108 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnic za prekrške Republi- 
škega senata za prekrške sprejet z večino glasov. 

S tem sta za sodnici za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljub- 
ljani ponovno izvoljeni M<aja Pruša in Alojzija Strašek-Kocijan. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

So delegati s področja kmetijske dejavnosti 7. okoliša Murska Sobota pri- 
sotni? (Ne.) Zboru predlagam, da jim damo odgovor na delegatsko vprašanje 
pismeno in ga objavimo v Poročevalcu. Se zbor s tem strinja? (Da.) Hvala lepa. 

Prav tako vprašujem, ali so delegati 30. okoliša, gospodarsko področje 
Kamnik navzoči? (Da.) Na delegatsko vprašanje te skupine delegatov glede 
kršenja dogovorov o rasti cen, surovin oziroma repromateriala bo odgovoril 
tovariš Andrej Flajs, samostojni svetovalec Republiškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve. Prosim! 

Andrej Flajs: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko področje 30. okoliša, Kamnik, je na seji 
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Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije postavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

V zadnjem času se v gospodarskih organizacijah združenega dela sreču- 
jemo z že kar množičnim pojavom samoupravnih sporazumov o soudeležbi na 
dohodku, ki jih pošiljajo predelovalnim organizacijam združenega dela, zlasti 
dobavitelji surovin in repromateriala. Ti zneski večkrat obsegajo 60 do 70 % 
normalne prodajne cene določene surovine oziroma repromateriala. Organi- 
zacije združenega dela so pogosto prisiljene pristati na take zahteve, če ho- 
čejo zagotoviti normalni potek proizvodnje. V bistvu pa to pomeni prikrito 
podražitev, ki lahko resno ogrozi rezultate naših stabilizacijskih prizadevanj. 

S tem v zvezi sprašujemo Izvršni svet, kako ocenjuje omenjeni pojav, ki 
nima nobene zveze z dohodkovnimi odnosi? 

Kaj lahko Izvršni svet in njegovi organi storijo, da bi tak način kršenja 
dogovorov o rasti cen, ki smo ga zapisali v letošnji republiški resolucij, pre- 
prečili in onemogočili? 

Odgovor: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so negativni 
pojavi, o katerih govori tovariš Franc Sikošek, vodja skupine delegatov, za 
gospodarsko področje 30. okoliša, Kamnik, v zvezi iz oblikovanjem cen, vedno 
bolj pogosti. Razlogi so zelo različni in izvirajo predvsem iz neusklajenih raz- 
merij med ponudbo in povpraševanjem, iz težav pri uvozu, iz hitre rasti cen 
energije in cen uvoznih surovin in reprodukcijskih materialov, iz dejstva, da se 
zahtevki organizacij združenega dela za povečanje cen največkrat ne morejo 
vključiti v izvajanje politike cen, iz izjemnega položaja, ki ga imajo nekateri 
proizvajalci surovin in reprodukcijskih materialov na domačem trgu in ne- 
nazadnje tudi iz poslovne nemorale, ki vse bolj postaja sestavni del poslovnih 
odnosov med organizacijami združenega dela. 

O teh pojavih je že in bo še tekla razprava v Gospodarski zbornici Slove- 
nije, v ustreznih organih družbenopolitičnih organizacij, s problematiko pa se 
ukvarjajo tudi družbeni pravobranilci samoupravljanja in pristojni upravni 
organi. Pojav ni specifičen samo za Slovenijo, temveč je razširjen po vsej državi 
in je zato predmet obravnave tudi v ustreznih organih na zvezni ravni. 

Po dosedanjih informacijah, ki jih ima Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
se za oblikovanje cen mimo pristojnega organa za cene sklepajo razni samo- 
upravni sporazumi, kot na primer samoupravni sporazumi o dohodkovnem po- 
vezovanju, samoupravni sporazumi o udeležbi v skupnem prihodku, samouprav- 
ni sporazumi o trajnem poslovno-tehničnem sodelovanju na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev, in sicer za povečanje in gradnjo novih zmogljivosti za 
zagotavljanje obratnih sredstev, za pokrivanje izpada dohodka oziroma za kom- 
penzacijo izgub, o združevanju deviznih pravic ter o raznih drugih dodatkih, 
samoupravni sporazumi o proizvodnji skupnega proizvoda in delitvi skupnega 
prihodka, samoupravni sporazumi o udeležbi v skupnem dohodku in sporazumi 
o posebnem naročilu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je treba pospeševati samo- 
upravne sporazume, ki so v celoti zasnovani na zakonu o združenem delu in ki 
vsebuje vse elemente, ki jih po zakonu takšni sporazumi morajo vsebovati. 
Urejanje cen s samoupravnimi sporazumi, predvidenimi z zakonom o združenem 
delu, je zaželjeno. Pri tem tudi novi zakon o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen daje prednost urejanju cen s samoupravnimi sporazumi o ugotav- 
ljanju in razporejanju skupnega prihodka, ustvarjenega s prodajo končnega iz- 
delka oziroma s samoupravnimi sporazumi o cenah, v skladu s samoupravnimi 
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sporazumi o združitvi, ali pa s samoupravnimi sporazumi o trajnem poslov- 
nem sodelovanju oziroma s samoupravnimi sporazumi o združevanju dela in 
sredstev. Drugače pa je, če se s temi samoupravnimi siporazumi urejajo izključno 
cene, ne pa tudi drugi elementi, iki jih morajo samoupravni sporazumi vse- 
bovati, v skladu z zakonom o združenem delu, in se ti sporazumi uporabljajo 
le za oblikovanje višjih cen, ne da bi k njim dal soglasje pristojni organ za 
cene in ne da bi te cene registrirala uradna statistika in jih vključila v indeks 
cen proizvajalcev industrijskih izdelkov. 

Pri tem gre pogosto za pojav, ko tisti, ki imajo v medsebojnih razmerjih 
močnejši položaj, diktirajo drugim prevzemanje najrazličnejših obveznosti, tako 
da pride do sklenitve aktov, po katerih so obveznosti samo na eni strani. V takš- 
nih primerih ne gre le za sklepanje sporazumov v nasprotju s predpisi s pod- 
ročja družbene kontrole cen, za izogibanje ukrepom neposredne kontrole cen 
in za povečanje cen mimo organov iza cene, temveč tudi za razvrednotenje 
celotnega samoupravnega urejanja medsebojnih razmerij na osnovah novih 
družbenoekonomskih odnosov, zlasti pa še za razvrednotenje samoupravnega 
urejanja cen v okviru dohodkovnih in prihadkovnih odnosov, ki izhaja iz zakona 
o združenem delu in iz zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Zato so takšni pojavi škodljivi in jih je trelba energično zatirati. V tem 
smislu daje Izvršni svet Skupščine iSR Slovenije vso podporo ukrepom Zveznega 
izvršnega sveta, ki je na seji dne 5. junija obvezal organe tržne inšpekcije in 
druge pristojne organe, da morajo preprečiti sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov, ki niso sklenjeni v skladu z zakonom. 

Aktivnosti na tem področju morajo v SR Sloveniji povečati vsi dejavniki, 
ki so po zakonu o združenem delu in po drugih predpisih pristojni za nadzorstvo 
nad zakonitostjo dela v organizacijah združenega dela in zlasti za ugotavljanje 
skladnosti samoupravnih aktov, z ustavo in z zakonom o združenem delu. 

Pri tem pa velja povedati, da je za učinkovito preprečevanje navedenih 
negativnih pojavov potrebna širša družbena aktivnost na vseh ravneh in v vsej 
državi, ker gre za proizvode, ki so glede urejanja cen v pristojnosti organov 
federacije in so predmet medrepubliških tokov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlagam, tovarišice in to- 
variši delegati, da bi vendarle še vztrajali na seji. Pred seboj imamo še štiri 
zelo pomembne točke današnjega dnevnega reda, ki jih lahko zaključimo le, 
če smo sklepčni. Zato prosim, da ne bi odhajali. 

So delegati 31. okoliša, gospodarsko področje, iz Domžal prisotni? (Da.) 
Na vprašanje te skupine delegatov bo odgovoril tovariš Franc Hočevar, na- 
mestnik predsednice Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Franc Hočevar: Vprašanje se nanaša na pojasnitev in utemeljitev 
vzrokov, ki onemogočajo združevanje vseh sredstev za otroško varstvo v ob- 
čini po domicilnem principu. 

Osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih temeljih planov družbenega 
varstva otrok v Sloveniji za obdobje 1981—1985 namreč predvideva združe- 
vanje sredstev po domicilnem in sedežnem principu. S tem se pa delegati ne 
strinjajo in menijo, da je potrebno uveljaviti samo domicilni princip, po kate- 
rem bi se sredstva za otroško varstvo združevala v občinskih samoupravnih 
interesnih skupnostih otroškega varstva na območju tiste občine, v kateri ima 
občan stalno prebivališče. 

14* 
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Predlagatelj samoupravnega sporazuma, to je Republiška skupnost otro- 
škega varstva, za obdobje 1981—'1985 je pri pripravi tega sporazuma morala 
upoštevati 12. člen zveznega zakona o uporabi predpisov in reševanju kolizij 
med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispev- 
kov in taks, ki določa, da se prispevki iz osebnih dohodkov oziroma iz dohod- 
kov delavcev in občanov za otroški dodatek plačujejo po sklepu v tisti samo- 
upravni interesni skupnosti, ki je na območju družbenopolitične skupnosti, v 
kateri ima delavec kraj stalne zaposlitve oziroma v kateri delovni človek 
trajno opravlja dejavnost. 

Ker je z omenjenim kolizijskim zakonom poenoten sistem plačevanja pri- 
spevkov za nekatere naloge s področja družbenih dejavnosti v Jugoslaviji, se 
ne more brez predhodne uskladitve in v dogovoru z ostalimi republikami in 
pokrajinami spreminjati način zbiranja sredstev za družbeno varstvo otrok, 
ki je določeno z zveznimi predpisi. 

Delegate pa lahko obvestimo, da v okviru zveznega sveta za vprašanja 
družbene ureditve in zveznega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko deluje posebna komisija za izdelavo dokumentov o skupnih osnovah si- 
stemov združevanja dela in sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v druž- 
benih dejavnostih. 

Naloga te komisije je, da skladno z ustavo in z zakonom o združenem delu 
najde skupne osnove in ustrezne rešitve in odgovore na odprta vprašanja v 
uresničevanju odnosov v svobodni menjavi dela. 

Pripomogla naj bi k hitrejšemu premagovanju parafiskalnega značaja pla- 
čevanja prispevkov in z ustreznejšimi rešitvami odpravila nekatere druge pro- 
bleme v zagotavljanju sredstev za družbene dejavnosti. 

Torej, lahko pričakujemo, da bodo v prihodnjih mesecih razprave v zvezi 
z zagotavljanjem sredstev za družbenen dejavnosti živahneje, ne le pri nas, 
temveč tudi v drugih republikah in pokrajinah. Ker v navedeni zvezni komisiji 
aktivno sodelujejo tudi predstavniki Slovenije, bomo lahko s svojimi konkret- 
nimi predlogi prispevali h kvalitetnejšim in ustreznejšim rešitvam na tem pod- 
ročju tudi v okviru federacije. Tako obstaja možnost, da se bo tudi to vpra- 
šanje združevanja sredstev za družbeno varstvo otrok uredilo tako, kot pred- 
lagajo delegati iz Domžal. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se zadovoljujete z odgovo- 
rom? (Da.) Ali so delegati 14. okoliša gospodarsko področje Tržič, prisotni? (Ne.) 
Ce ne, predlagam, da delegatom pošljemo pismeni odgovor, objavili pa ga bomo 
tudi v našem Poročevalcu. Se zbor strinja s tem? (Da.) 

Na delegatska vprašanja, ki so jih danes zastavili delegati iz Laškega, de- 
legati 36. okoliša, Ljubljana-Center in pa Novega mesta, bodo odgovori dani na 
naslednji seji zbora, po počitnicah. 

Vprašujem, ali želi še kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Nihče.) 
Ce ne, potem zaključujem to točko dnevnega reda. Prosim vas, da počakate 

na zaključek dela skupine delegatov. 
Predlagam krajši odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.15 in se je nadaljevala ob 16.20.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da se vrnemo na 3. točko 
dnevnega reda. Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina, ki je bila danes imenovana, da spremlja razpravo o vseh točkah dnev- 
nega reda, je končala svoje delo k 3., 9. in 10. točki. Z Zborom občin pa uskla- 
juje še 4. točko. Da bi to delo hitreje končali, bi v imenu skupine podal pred- 
loge dopolnil k 3., 9. in 10. točki. 

K 3. točki: Skupina delegatov je proučila ugotovitve in sklepe k poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o Izvajanju družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in s prvo oceno možnosti razvoja v 
letu 1981 ter na podlagi razprav predlaga naslednje dopolnitve. 

V 1. točki se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: »vendar pa je Izvršni svet v uvodni besedi na skupnem 
zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije te ukrepe jasno opredelil«. 

V drugem odstavku je potrebno besedilo v šesti vrsti »s selektivnim ome- 
jevanjem« nadomestiti z besedilom: »selektivnem omejevanju«. 

Prvi odstavek druge točke je potrebno v tretji vrsti za besedo: »plana« 
dopolniti z naslednjim besedilom: »upošteva stališča, mnenja in pripombe in 
stališča iz razprav delegatov na seji zbora, posebej pa naj opredeli politiko in 
ukrepe«. 

Predsednik Emil Tomažič: Najprej predlagam, da to točko končamo 
in prosim tovariša Zelenška, da še toliko časa počaka. Slišali smo torej poro- 
čilo skupine delegatov s spremembami oziroma dopolnitvami sklepov. Predla- 
gam, da o tem razpravljamo. Dokument imate pred seboj, talko da ste lahko 
sledili predlogom tovariša Zelenška. 

Zeli kdo razpravljati o poročilu komisije oziroma o spremembah in dopol- 
nitvah tega sklepa? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glaso- 
vanje. 

Na glasovanje dajem predlog ugotovitev in sklepov z dopolnitvami. Kdor je 
za predlog ugotovitev in sklepov z dopolnitvami, naj prosim glasuje! (104 de- 
legati glasujejo za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva dele- 
gata.) 

Ugotavljam, da je predlog ugotovitev in sklepov z dopolnitvami sprejet z 
večino glasov. 

Sedaj prehajamo na 9. t o č.k o dnevnega reda. Prosim tovariša Ze- 
lenška, da poroča zboru. 

Ivan Zelenšek: Delovna skupina je obravnavala spremembe in do- 
polnitve stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije k osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Sovenije za obdobje 19fil—1985. Sta- 
lišče Družbenopolitičnega zbora ste danes prejeli na klop. Spremembe in dopol- 
nitve, ki jih Zbor združenega dela povzema, so naslednje: 

V 1. točki se v 3. vrsti črtata besedi: »za pripravo« in nadomestita z bese- 
dilom, ki se glasi: »oziroma delovno osnovo za širšo razpravo«. 

V 1. točki se doda nov odstavek, ki se glasi: »Družbenopolitični zbor sprej- 
me usmeritve, ugotovitve in ocene iz ekspozeja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki bodo s svojimi vsebinskimi dopolnitvami in razčlenitvami v 
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oporo vsem nosilcem planiranja pri usklajevanju njihove aktivnosti v pripravi 
planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. Družbenopolitični 
zbor meni, naj se Izvršni svet in pristojni upravni organi še aiktivneje vklju- 
čijo v usmerjanje in ustvarjanje pogojev za samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje v procesu samoupravnega družbenega planiranja.« 

V 4. točki se na koncu predzadnjega odstavka črta pika in doda besedilo, 
ki se glasi: »in to predvsem s konkretnimi opredelitvami nalog ter odgovor- 
nosti dejavnikov, kot so gospodarske zbornice, splošna združenja, samouprav- 
ne interesne skupnosti in drugi«. 

Na koncu 4. točke se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: 
»ki mora biti usklajen z realnimi materialnimi možnostmi.« 

V 5. točki sklepa se v tretji vrsti za besedo: »Družbenopolitičnega zbora« 
doda naslednje besedilo: »ter preuči in ustrezno upošteva razpravo delegatov 
na seji zbora in pripombe, predloge in stališča skupine delegatov, družbeno- 
političnih organizacij ter drugih organov in organizacij, ki so bili posredovani 
pismeno, v skladu z usmeritvami iz tega sklepa«. 

K osnutku dogovora o temeljih družbenega plana so bili na seji Zbora 
združenega dela oddani pismeni prispevki iz Postojne, Ilirske Bistrice, Celja, 
Logatca, Vrhnike, Litije, Idrije, Gornje Radgone, Dravograda in Maribora. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Slišali smo poročilo, ki ga je 
posredoval tovariš Zelenšek. Seznanil nas je s spremembami v stališčih Druž- 
benopolitičnega zbora in s konkretnim predlogom za dopolnitev našega skle- 
pa, in sicer v 5. točki. 

Dajem v razpravo predlog skupine delegatov! Kdo želi prosim razpravlja- 
ti? (Nihče.) Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
sklepa, skupaj s to dopolnitvijo, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep skupaj z dopolnitvijo sprejet z večino 
glasov. 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog sklepa k osnutku dogovora o te- 
melju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v skladu s sta- 
lišči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora obvestil. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda. 
Prosim tovariša Zelenška, da poroča zboru. 

Ivan Zelenšek: Skupina delegatov Zbora združenega dela je na 
svoji seji dne 30. julija proučila razpravo delegatov k predlogu za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zalkona o pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Sloveniji, z osnutkom zakona. 

Skupina je obravnavala tudi spremembe in dopolnitve stališč Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

V 4. vrsti 3. točke se beseda: »cestnega« nadomesti z besedo: »celotnega 
območja.« Na koncu besede: »območja« se postavi vejica in besedilo nadalju- 
je: »le na ta način bo mogoče realno ocenjevati produkcijske faktorje raz- 
voja«. 

K predlogu za izdajo zakona z osnutkom so dali pismene prispevke: de- 
legacije za Zbor združenega dela in Zbor občin iz občin Litija in Grosuplje, 
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delegacija 12. okoliša gospodarsko področje Črnomelj; delegacija 24. okoliša, 
Postojna in Slovenska Bistrica. 

Ker je razprava vključena v predlog sklepa, je skupina delegatov ocenila, 
da predlaganega sklepa ni potrebno spreminjati ali dopolnjevati. Zato predlaga, 
da zbor sprejme sfklep v predloženem besedilu, ki ga imate na klopi. 

Predsednik Emil Tomaž i č: Dajem tudi predlog skupine delegatov 
v razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem 
prehajamo na glasovanje. 

Predlagam le to, da bi v 3. točki sklepa izpustili olklepaja. 
Na glasovanje dajem torej predlog sklepa v danem besedilu s tem, da 

oklepaj črtamo. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (110 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Tudi v tem primeru ugotavljam, da je zbor sprejel predlog sklepa k pred- 

logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije z osnutkom zakona v skladu 
s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico obvestil. 

Preostane nam še, da počakamo na poročilo v zvezi s 4. točko dnevnega 
reda. Tovariš Zelenšek pravi, da bo usklajevanje kmalu končano. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.35 in se je nadaljevala ob 16.55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Vračamo se na 4. točko dnevne- 
ga reda. Besedo ima tovarišica Francka Herga. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
je proučila predlagane pripombe k predlogu sprememb in dopolnitev resolu- 
cije in je sikupaj s skupino delegatov Zbora občin ugotovila, da je potrebno 
sprejeti k predlaganemu, prečiščenemu besedilu sprememb in dopolnitev 
resolucije naslednji amandma. Gre torej za prečiščeno besedilo sprememb reso- 
lucije za letošnje leto. 

Pri četrti zaporedni številki prečiščenega besedila predloga sprememb bi 
na koncu za letnico 1979 dodali naslednje besedilo: »in da ne bodo razvred- 
noteni pričakovani učinki devalvacije.« To je edini amandma, ki naj bi ga k 
temu predlogu sprejeli. 

V skladu z razpravo v obeh zborih pa skupina predlaga zboru, da sprejme 
še naslednji sklep: 

Vsi pristojni organi, predvsem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije in družbeni pravobranilec samoupravljanja Slo- 
venije, naj Skupščini SR Slovenije poročajo o svojih ukrepih, Iki so jih spre- 
jeli, da bi preprečili pojave samoupravnih sporazumov, ki po svoji vsebini 
in postopku sprejemanja niso v skladu z zakonom in pomenijo le povečevanje 
cen.« 

Ker je bilo dosti razprave o teh sporazumih, naj bi vsi pristojni organi 
poročali Skupščini, kakšne ukrepe so sprejeli za njihovo odpravo oziroma raz- 
veljavitev. To bi bil dodatni sklep. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo skupine 
delegatov in predvidevam, da je usklajeno s skupino delegatov v Zboru občin. 

Vprašujem, ali želi kdo o poročilu in predlogu skupine delegatov razprav- 
ljati? (Nihče.) 

Potem predlagam, da glasujemo o predloženem prečiščenem besedilu spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 s predlaganim amandmajem, ki se 
glasi: »V četrti točki se za besedami v letu 1979 doda: in da ne bodo razvred- 
noteni pričakovani učinlki devalvacije.« 

Dajem torej predložene spremembe in dopolnitve resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana, vključno z amandmajem, na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so spremembe in dopolnitve z amandmajem v 4. točki spre- 
jete z večino glasov. Razen tega je skupina delegatov predlagala, da bi spre- 
jel zbor še naslednji siklep: 

Vsi pristojni organi, predvsem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije in družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenije 
naj Skupščini SR Slovenije poročajo o svojih ukrepih, ki so jih sprejeli, da bi 
preprečili pojave samoupravnih sporazumov, ki po svoji vsebini in postopku 
sprejemanja niso v skladu z zakonom in pomenijo le povečanje cen. 

Želi kdo razpravljati o tem predlogu sklepa? (Ne želi.) 
Potem prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 

prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Obveščam vas, da smo pri toč- 

kah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom 
občin in Družbenopolitičnim zborom. 

S tem zaključujem 41. sejo Zbora združenega dela. Zahvaljujem se vam 
za udeležbo in sodelovanje na seji in vam želim prijetne počitnice. 

(Seja zbora je bila končana ob 17. uri.) 



zbor občin 

37. seja 

(25. junija 1980) 

Predsedovala Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.50. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
37. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. Po 15. členu poslovnika našega 
zbora moramo na začetku vsake seje preden določimo dnevni red izvoliti Ko- 
misijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda poobla- 
stila delegatov in potem pripravi tudi poročilo z zbor. 

V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: za 
predsednika tovariša Maksa Kurenta, delegata iz občine Trebnje, za člana pa 
tovariša Karla Erjavca, delegata iz občine Vrhnika in Pavla Ažbeta, delegata iz 
občine Velenje. 

Kdor se s takim predlogom strinja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 37. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš Maks 
Kurent za predsednika, za člana pa tovariš Karel Erjavec in Pavle Ažbe. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila dele- 
gatov ter pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svo- 
jih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor bo to mogoče, na delegatska vpra- 
šanja odgovoril že na koncu današnje seje, prosim vse tiste, ki imate morda 
pripravljena pismena delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora. Po- 
sredovali jih bomo Izvršnemu svetu ali drugim morebitnim naslovnikom z željo, 
da odgovorijo na tej ali pa na naslednji seji. 

Poleg tega prosim vse tiste, ki imate namen razpravljati o posameznih toč- 
kah dnevnega reda, da, v kolikor tega še niste storili, opravite prijavo sedaj, ko 
čakamo na poročilo komisije. Kaže pa, in sami ste na to že opozarjali, da imamo 



218 Zbor občin 

zelo veliko pripomb iz občin in da bo torej veliko razprave. Prav gotovo ste za- 
interesirani, da bi ta razprava potekala čim bolj smotrno in da ne bi ponavljali 
stvari, o katerih smo brali bodisi že v poročilih naših delovnih teles, ali pa tiste, 
ki so vsebovane v predlogu sklepov, ki ste jih dobili danes na klop. Več ali manj 
ste svoja delegatska poročila oddali pismeno. Pri tem vam je znan naš dogovor, 
da je že zaradi drugih delegatov in zaradi predstavnika predlagatelja, pa tudi 
zaradi poročevalcev naših delovnih teles, iki ne morejo vedeti, kako se stvari 
obračajo, in ne nazadnje denimo tudi ,za nas, pomembno vedeti, kaj vse ste pri- 
nesli iz občin s seboj. Velikokrat smo na .naših sejah že kar uspešno rešili prob- 
lem na ta način, da ste .prišli na govornico in povedali le, s katerimi od pred- 
govornikov se strinjate in kaj je v vaši razpravi takega o čemer ni še nihče go- 
voril. Na ta način prispevate za javnost tudi tisto novo, kar ste prinesli s seboj 
in na nek način poudarite enako mišljenje s tistimi, iki so govorili pred vami. 

Vidim, da je verifikacijska komisija končala delo in prosim predsednika, 
da poroča zboru! 

Maks Kurent: Poročilo o pregledu pooblastil za 37. sejo Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je bila sklicana za 25. 6. 1980 ob 9. uri, v mali dvorani 
poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se udele- 
žujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Lju- 
tomer, Slovenske Konjice in Tržič. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena po- 
slovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 37. sejo Zbora občin. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu. Zeli 
kdo besdo? (Ne želi.) Če ne, potem prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 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 37. sejo Zbora občin. 

Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta po- 
vabljeni še predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konference Zveze socialistične 
mladine Slovenije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega 
reda in Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije k 3., 4., 5., 6. in 7. točki dnev- 
nega reda, Skupnosti socialnega varstva Slovenije k 3. in 4. točki dnevnega reda, 
Časopisnega zavoda »Uradni list SR Slovenije« k 11. točki dnevnega reda ter 
Skupščine občine Radlje ob Dravi k 12. točki dnevnega reda. 
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Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije pri posameznih točkah dnevnega reda; tovariš Marjan Jelen 
za Republiško konferenco SZDL, tovariš Marlko Premk, za Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, tovariš Geza Farkaš, za Republiško konferenco Zveze 
socialistične mladine Slovenije, tovariš Tomaž Bertoncelj za Skupnost sloven- 
skih občin, tovariš Bojan Furlan za Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
tovarišica Vainda Dejan za Skupnost socialnega varstva Slovenije, tovariš Milan 
Biber iza časopisni zavod »Uradni list SR Slovenije«, tovarišica Cilka Mužič, 
za Skupščino občine Radlje ob Dravi. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine naslednji tovariši: Tomaž Vuga, predsednik Odbora 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Peter He- 
džet, podpredsednik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, Franc 
Taler, član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Viljem Petek, član 
Odbora za finance, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije in 
član Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, Franjo Turk, 
predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Gian- 
franco Sillian, član Komisije za narodnosti, Vida Vidovič, članica Komisije za 
pravosodje in Peter Hlastec, član Komisije za vprašanja borcev NOV. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 37. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 11. in 13. 6. 1980 je bil dnevni red današnje seje razširjen 
še z naslednjimi točkami: 

— z osnutkom zakona o spremembah zakona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen, 

— z osnutkom sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1980 in s 
predlogom odloka o izvolitvi članov Sveta republike. 

Ker nas je Skupščina občine Maribor z dopisom, z dne 23. 6. 1980 obvestila 
oziroma nam poslala stališče vseh treh zborov, da se vsebinsko predlog za 
izdajo zakona o ustanovitvi šestih občin in posebne družbenopolitične skupnosti 
na območju sedanje občine Maribor vključi v osnutek zakona o pogojih in po- 
stopkih za ustanovitev, združitev oziroma spremembo občin, ki je pravkar tudi 
v proceduri, v skladu z opravljenimi posveti in s poročili naših delovnih teles, 
umikam z dnevnega reda predlog za izdajo zakona o ustanovitvi šestih občin 
in posebne družbenopolitične skupnosti na območju sedanje občine Maribor. 
Tega naj bi obravnavali pod točko 8. b. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 37. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 36. seje Zbora občin, 
3. osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 

slovnih stavbah in poslovnih prostorih, 
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6. osnutek zakona o urejanju prostora, 
7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in 

amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, 
8. osnutek zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ozi- 

roma spremembo območja občine ter o območjih občin in območij posebnih 
družbenpo-litičnih skupnosti, 

9. osnutek zaokna o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb 
v Sloveniji v letu 1981, 

10. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov, 

11. predlog za izdajo zakona o objavljanju zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov ter o časopisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni list SR Slo- 
venije«, 

12. predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka orga- 
nizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, z osnutkom 
zakona, 

13. osnutek sprememb in dopolnitev (resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, 

14. osnutek zakona o spremembah zakona o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen, 

15. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1801), 

16. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, 
17. volitve in imenovanja, 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ali bi o takem dnevnem redu želel kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, 

potem prosim, da glasujete! Kdor je za tak dnevni red, naj prosim dvigne roko! 
(47 delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno določen tako kot sem ga danes 
predlagala in takega ste dobili tudi na klop. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas obve- 
ščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora 
na skupnem zasedanju poslušali uvodno obrazložitev predstavnice Izvršnega 
sveta k 3., 4., 5., 6. in 7. točki dnevnega reda, to je k osnutku izakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu, k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskih razmerjih, k predlogu za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, k osnutku za- 
kona o urejanju prostora in k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini, ki jo bo podala tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvrš- 
nega sveta in predsednica Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje 
prostora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 36. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda k zapisniku kdo kak popravek 
oziroma pripombo? (Nihče.) 
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Če ne, potem prosim, da o zapisniku glasujete! Kdor je za to, da odobrimo 
zapisnik, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje iza.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 36. seje Zbora občin. 
Prekinjam sejo in vas vabim na skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovarišico Eriko Peterca, pomočnico predsednice Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali. Osnutek zakona je bil objavljen 
v Prilogi VI Poročevalca. V isti prilogi Poročevalca so bila objavljena tudi 
skupna izhodišča Koordinacijskega odbora Republiške konference SZDL Slo- 
venije za nadaljnjo krepitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu, s poudarkom na utrjevanju hišne samouprave in 
mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve o neka- 
terih vprašanjih v zvezi s pripravo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor iza družbenoekonomske odnose in raz- 
voj, Komisija za vprašanja borcev NOV, Komisija za pravosodje in Zakonodaj- 
no-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila in Odbor za finance, 
ki je zboru predložil mnenje, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja pa tudi dodatno iporočilo. 

Želijo morda poročevalci besedo? (Da.) Prosim! Besedo ima tovariš Tomaž 
Vuga, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja! 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da ste dobili na klop naše poročilo, ki vsebuje nekaj bistvenih 
stališč, bi skušal povzeti bistvo tega poročila. 

Najprej bi moral poudariti, da Odbor ugotavlja, da je predlagatelj v osnut- 
ku zakona sicer poenoteno uredil področje stanovanjskega gosipodarstva, ven- 
dar je ob tem premalo upošteval ustavne norme, prav tako pa tudi skupščinsko 
razpravo k predlogu za izdajo zakona, premalo pa je upošteval tudi usmeritve, 
ki izhajajo iz stališč, sklepov in priporočil o nadaljnjem razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, ki jih je sprejela 
Skupščina novembra 1979. leta. 

Poglobljene razprave v delovnih telesih Skupščine in njenih zborov ter 
v svetih in na Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze, kot tudi 
v delegatski bazi, so ponovno opozorile na nekatera vprašanja, ki niso ustrezno 
rešena, kljub temu, da ije o njih zavzel mnenje in stališča Republiški svet za 
vprašanja družbene ureditve. V zvezi s temi vprašanji predlaga odbor zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteva predvsem naslednje usmeritve, ki se nanašajo: 

1) na neusklajenost osnutka zakona z določbami 65. člena ustave SR Slo- 
venije, 

2) na opredelitev vzajemnosti in solidarnosti — o tem je dovolj govorila 
tovarišica Vičarjeva v svojem ekspozeju, 

3) na samoupravno organiziranost, ki je podana v novem zakonu drugače 
kot smo jo imeli doslej in bi jo bilo po našem mnenju potrebno bolj podrobno 
obdelati, predvsem pa utemeljiti in definirati vlogo skupnosti stanovalcev, ki 
je nova oblika, 

4) predlagamo, da naj se črta 27. člen, ki govori o lastninski pravici na 
idealnem delu stanovanja, 

5) predlagamo, da naj bi se vprašanje investitorstva, ki v tem zakonu ni 
obdelano, podrobneje obdelalo, in sicer v skladu s stališčem kot ga je o tem 
zavzel Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Danes ste na klop dobili tudi predlog sta- 
lišč Družbenopolitičnega zbora. Ta zbor obravnava zakon v smislu 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da o njem daje pristojnima zboroma 
svoja stališča. 

Prav tako ste dobili na klop predlog sklepa, ki ga j-e pravkar obrazložil 
tovariš Vuga in ki ga je Odbor pripravil na osnovi razprav v delovnih telesih 
Skupščine in zbora. 

Ker ste to dodatno poročilo odbora, v katerem je predlog vsebinskega skle- 
pa, prejeli danes na klop in ker bomo tudi največ pripomb iz občin v bistvu 
slišali ali pa v pismeni obliki dobili šele danes, predlagam zboru, da v smislu 
47. člena poslovnika Zbora občin imenuje skupino delegatov, ki bo proučila 
razpravo in predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga skle- 
pa, ki ga imate v rokah in ki ga je pravkar obrazložil tovariš Vuga. 

Dovolite mi, da v to skupino delegatov predlagam za predsednika tovariša 
Tomaža Vugo, predsednika našega Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, tovariša Franca Talerja, člana Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in poročevalca na današnji seji — tudi ta 
odbor je obravnaval gradiva — tovariša Iva Miklavčiča, delegata iz Kranja 
in tovariša Rafaela Razpeta, delegata iz Maribora. 

Ima morda kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Če ne, potem prosim, da gla- 
sujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval skupino delegatov. 
Na osnovi vseh gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo je 

24. Iz teh prijav pa ni jasno razvidno, ali nameravajo nekateri od delegatov te 
svoje razprave oddati pismeno. Med tem ko je trajala uvodna obrazložitev, je 
strokovna služba zbora pismeni del vaših prispevkov na hitro pregledala in bi 
vam zelo na kratko povedala njihovo vsebino. 

V več vaših prispevkih je poudarjeno, da je bil čas za razpravo o osnutku 
prekratek, čeprav je bil relativno dolg, glede na siceršnjo našo prakso. V zvezi 
s tem sta tudi dva predloga. Po prvem predlogu naj se zaradi množice pripomb 
k osnutku zakon ponovno predloži kot osnutek, po drugem predlogu pa naj se 
zakon dopolni s pripombami iz razprav in naj se v skupščini obravnava dvakrat 
kot predlog. 



37. seja 223 

V nekaj prispevkih je opozorjeno na to, da bi morali hkrati z ureditvijo sta- 
novanjskega gospodarstva urediti tudi zagotavljanje sredstev za izgradnjo ko- 
munalne infrastrukture, saj sedanja možnost, da se 20% stanovanjskega pri- 
spevka namenja za to, v novi ureditvi odpade. 

V več prispevkih je poudarjeno, da je potrebno osnutek zakona glede opre- 
deljevanja vzajemnosti in solidarnosti uskladiti z ustavnimi določbami in z na- 
šimi stališči in sklepi. Tudi za dijaške in študentske domove se zavzemate in to 
zelo različno. Eni se zavzemate, da se vključijo, drugi da se izločijo. Poudarjeno 
je, da je treba opredeliti vlogo banlk. 

V večini prispevkov menite, da je v zakonu nejasno opredeljena skupnost 
stanovalcev. Poudarjeno je tudi, da je potrebno bolj obdelati vprašanje gospo- 
darjenja s stanovanjskimi hišami in vprašanje razpolaganja s sredstvi stanarine 
ter pravno urediti odgovornost za slabo gospodarjenje s stanovanjskimi hišami. 

Glede na sedanje stanje razvitosti hišne samouprave nekateri poudarjajo, 
da bo za utrjevanje in dograjevanje zavesti pri stanovalcih potrebna širša druž- 
bena akcija ter da je glede na obsežnost nalog, ki jih po novi ureditvi pre- 
vzemajo skupnosti stanovalcev oziroma hišni sveti, potreben daljši rok — ne 
le 6 mesecev — za prenos stanovanjskih hiš v njihovo upravljanje. 

To je tudi stvar akcije Socialistične zveze. Kot ste lahko videli iz priloge 
v Poročevalcu poteka ta aktivnost v vseh občinah oziroma je vsaj zastavljena. 

V več prispevkih je poudarjeno, da se iz osnutka ne da oceniti ali bo z uve- 
ljavitvijo novega sistema možno zagotoviti najmanj sedanji obseg stanovanjske 
gradnje, pri čemer opozarjate na ukrepe v zvezi z gospodarsko stabilizacijo, pa 
tudi na to, da število delovnih organizacij, ki poslujejo z izgubo ali na robu 
rentabilnosti, ni tako majhno. 

Razen dveh skupin delegatov je v vseh prispevkih postavljena zahteva, 
da se črta možnost za pridobitev idealnega lastninskega deleža na stanovanju. 

Podrobnih pripomb k posameznim členom pa je seveda veliko in razum- 
ljivo je, da jih v tako kratkem času ni (bilo možno povzeti. Skoraj v vseh točkah 
se pravzaprav vaše pripombe skladajo tudi s predlogom sklepa, ki ste ga dobili 
danes na klop in ki naj bi ga zbor na koncu razprave sprejel. 

Sedaj bi prešli k razpravi. Ponovno prosim, da bi se v razpravi opredeljevali 
do predloga sklepa in da bi nekako, če se le da, neposredno povedali le tisto, kar 
mislite, da je drugačno od dogovorjenega. To kar predlaga odbor kot sklep zbo- 
ra, izhaja iz dosedanje razprave v delovnih telesih Skupščine in zbora in je na 
svoj način sicer na hitro potrjeno tudi z vašimi pismenimi -prispevki. Sedaj pa 
prosim, da povzame besedo tovariš Viljem Petek, delegat iz občine Žalec. 
Prosim! 

Viljem Petek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz razprave v delegaciji bom posredoval le načelne pripombe, pripombe k posa- 
meznim členom, ki jih je sicer preko 20, pa bi oddal v pismeni obliki. 

Na skupnem zasedanju obeh delegacij za Zbor občin in za Zbor združenega 
dela smo v glavnem povzeli razprave, ki so bile predhodno vodene in sicer 
na Odboru za gospodarjenje s stanovanjskim skladom Samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti, na seji zborov Skupščine občine Žalec, na seji Sveta za družbeno- 
ekonomske odnose Občinske konference SZDL in na razpravi z vodji delegacij, 
predsedniki zborov stanovalcev v krajevnih skupnostih. Te pripombe so v glav- 
nem naslednje. 
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1. V izjemnih primerih, ko bi temeljne in druge organizacije ne mogle zago- 
tavljati sredstev za stanovanjsko gradnjo iz sklada skupne porabe oziroma iz 
čistega dohodka, naj bi bilo z zakonom damo pooblastilo občinski skupščini, 
da posreduje z ustreznimi ukrepi, da ibi zagotovila uresničitev plana stanovanj- 
ske izgradnje. Poleg novih kriterijev za občane, ki lahko dobijo družbeno pomoč, 
naj se ohranjajo tudi dosedanje kategorije. V osnutku niso namreč zajete dru- 
žine z večjim številom otrok oziroma z večjim številom družinskih članov. 

2. V zakonu je treba opredeliti, da so investitorji družbeno usmerjene sta- 
novanjske graditve temeljne in druge organizacije združenega dela, skupnosti 
za plansko in poslovno sodelovanje pri stanovanjski graditvi, stanovanjske 
zadruge in samoupravne stanovanjske skupnosti oziroma njihove enote. 

3. Glede na opredelitev, da je skupnost stanovalcev pravna oseba, so pre- 
malo opredeljene naloge hišnega sveta v zvezi s finančno evidenco in obračuni 
stanarin. Iz osnutka zakona je razvidno, da se obveznosti glede posameznih 
evidenc nalagajo samoupravnim stanovanjskim skupnostim, da pa je osnovna 
evidenca sredstev in odločanje v hiši oziroma skupnosti stanovalcev. Konkretno 
bi bilo potrebno razmejiti pristojnosti, razmerja in povezave med skupnostmi 
stanovalcev, organizacijami združenega dela za vzdrževanje in prenovo stano- 
vanjskih hiš in stanovanj ter samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi. Kdo 
bo vodil statistiko in izpolnjeval podatke, kdo bo pobiral stanarino in kam se 
bo odvajala? 

4. Amortizacija oziroma vsa sredstva amortizacije naj bi se na podlagi 
samoupravnega sporazuma v celoti združevala v samoupravni stanovanjski 
skupnosti. 

5. Konkretneje je treba določiti osnovo za združevanje sredstev občanov, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom in pri njih zaposlenih de- 
lavcev. 

6. Organizacije združenega dela ,za vzdrževanje in prenovo stanovanjskih 
hiš in stanovanj bi morale biti nujno usposobljene tudi za otpravljanje vzdrže- 
valnih del in del pri prenovi stanovanjskih hiš in stanovanj. Nujno je treba 
poenostaviti računovodsko-knjigovodsko poslovanje hišnih svetov. 

Pri novem urejanju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva je po- 
trebno posebej paziti na medsebojno usklajevanje zakonodaje s tega področja, 
kar smo omenjali že tudi v razpravah na odborih. 

Ostalo so konkretne pripombe k določenim členom. Teh je sicer 26 in jih 
bom oddal v pismeni obliki. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Bojan Furlan, predsed- 
nik Izvršnega odbora Zveze stanovanjskih skupnosti. Prosim! 

Bojan Furlan: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Ker gre za pripombe Zveze stanovanjskih skupnosti, mi dovolite, da vam te 
pripombe preberem v celoti. 

V Zvezi samoupravnih stanovanjskih skupnosti smo organizirali široke raz- 
prave o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Iz razprav, ki so po- 
tekale v delegacijah iza stanovanjske skupnosti v zborih stanovalcev in hišnih 
svetih, odborih in komisijah samoupravnih stanovanjskih skupnosti naše zveze 
ter seveda na zborih samoupravnih stanovanjskih skupnoisti, smo na skupščini 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije 23. tega meseca povzeli naslednja 
skupna stališča. 



37. seja 225 

Osnutek zakona postavlja delavca v združenem delu in občana stanovalca 
kot osnovna nosilca planiranja, zagotavljanja sredstev in odločanja o gradnji in 
vzdrževanju. Zavezuje pa tudi občana, da najprej v okviru svojih potreb in 
možnosti, nato šele v temeljni organizaciji in organizaciji združenega dela po- 
maga razreševati svoj stanovanjski problem. Ti pogoji in odločitve se realizirajo 
najprej v tozdu in ozdu, ko pa so tu vse možnosti izčrpane pa po principu in 
v okviru samoupravno dogovorjene vzajemnosti in socialistične solidarnosti v 
širših okvirih, zlasti v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti v občini. 

Prav tako izhaja osnutek zakona iz temelja, da so stanovalci v družbenih 
stanovanjih odgovorni za ohranjanje realne vrednosti in primernih bivalnih 
pogojev v hiši, kjer stanujejo in v vseh družbenih stanovanjih v občini. Zato 
so nosilci planiranja, združevanja sredstev in odločanja o njihovi porabi. Pred- 
vsem v okviru teh temeljnih izhodišč smo ocenjevali, v kolikšni meri je osnutek 
zakona postavil delavca in stanovalca v aktiven odnos in kako je predvidel vse 
samoupravne odnose in organiziranost, da bo to svojo vlogo lahko aktivno 
izvajal. 

Precej enotna je ugotovitev, da bo moral osnutek zaikona konkretneje ob- 
ravnavati družbenoekonomske odnose, zlasti plansko funkcijo skupnosti stano- 
valcev, način združevanja sredstev za realizacijo usmerjene stanovanjske grad- 
nje in opredeliti odnos do dosedanjih samoupravnih sporazumov o prehodu na 
ekonomske stanarine. Na teh področjih je osnutek zakona celo ožji in celo bolj 
restriktiven kot so ibila sprejeta stališča 7. 11. 1979. 

Skoraj enotno je mnenje, da bi morali dograditi člene, ki opredeljujejo vza- 
jemnost in solidarnost ter pogoje in načine združevanja sredstev. Prav gotovo 
bi moral imeti zlasti 25. člen še določilo, da se v okviru samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in občine, če se združeno delo tako odloči s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana, združujejo tudi sredstva čistega dohodka. Tako 
dogovorjen obseg združevanja postane tudi sestavni del družbenega plana 
občine z vsemi konsekvencami. 

Glede ekonomske vzajemnosti in solidarnosti bi kazalo opozoriti tudi na 
65. člen ustave SR Slovenije, ki predvideva samoupravno združevanje sredstev 
v okviru stanovanjske skupnosti. Ze ob koncipiranju nove ustave je bilo jasno, 
da je to nujen pogoj za usmerjeno stanovanjsko gradnjo. Pri tem seveda ne gre 
za odtujevanje sredstev, temveč za izvajanje skupnega, zato tudi učinkovitejšega 
programa družbeno usmerjene stanovanjske gradnje v občini. 

Iz tako zagotovljenega programa pa bi pridobivali združevalci sredstev, to 
je temljne organizacije in organizacije združenega dela in občani, stanovanja 
v skladu z deležem združenih sredstev. Tako usmeritev so sprejeli tudi na 
VIII. kongresu Zveze komunistov, 8. seji Predsedstva, ter ta Skupščina. Osnutek 
zakona pa se od teh izhodišč odmika. 

V zakonu o stanovanjskem gospodarstvu bi morali trdneje zavezati delovne 
organizacije, da ne zaposlujejo novih delavcev, če ne morejo zagotoviti vsaj 
minimalnih stanovanjskih pogojev. Taka politična orientacija je bila sprejeta 
prav povsod v naši družbi, konkretnejše samoupravne in politične usmeritve pa 
so sprejeli sindikati ob sprejemu znanega samoupravnega sporazuma o mini- 
malnih delovnih in življenjskih pogojih pri zaposlovanju novih delavcev. V za- 
konu bi morali 'konkretizirati in precizirati odgovornost delovnih organizacij, 
ki se teh pogojev ne držijo. Sankcionirana bi morala biti tudi odgovornost takih 
delovnih organizacij, ko se zaradi negpoštovanja dogovorjenih pogojev njihovi 
delavci poslužujejo raznih nesprejemljivih oblik razreševanja svojih stanovanj- 
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skih vprašanj, kot so na primer nasilne vselitve. Enkrat za vselej moramo spo- 
znati in sprejeti načelo, da je tudi stanovanje nujen ekonomski in socialni pogoj 
in cena razširjanja materialne osnove združenega dela. Ta usmeritev bi morala 
biti opredeljena tudi v dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

V zakonu bi morali tudi povedati, da se sredstva iza stanovanjsko gradnjo 
združujejo sproti, sicer ne bo pogojev za usmerjeno stanovanjsko gradnjo ali 
pa bomo morali začasne izpade sredstev kriti iz kreditnih sredstev bank, če 
sploh bodo na razpolago, kar bo seveda podražilo stanovanjsko gradnjo in po- 
sredno vplivalo tudi na zvišanje stanarin. 

Posebej so razprave pokazale, da v zakonu niso opredeljena kreditna sred- 
stva in vloga bank. Brez teh sredstev bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
prav gotovo upadla stanovanjska gradnja. Vsaj prehodno obdobje bi bilo 
potrebno. 

Zakon bi moral konkretneje predvidevati možnosti virov in namenov zdru- 
ževanja sredstev za revitalizacijo mestnih jeder. Zlasti 32. člen in drugi obrav- 
navaj ajo obseg dn namene solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu. Razprave 
so enotno pokazale, da bi bilo nujno omogočiti pridobivanje stanovanja iz do- 
hodka združenega dela tudi za družine z večjim številom otrok in tudi za mlade 
družine, katerih člani so zaposleni, če živijo v enakih ali podobnih socialnih 
razmerah, kot v primeru, če v družini ni nihče zaposlen. 

Izredne pozornosti je bilo deležno variantno določilo v zvezi s financiranjem 
izgradnje dijaških in študentskih domov. Glede tega se v večini samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti opredeljujemo, da je za naslednje srednjeročno obdobje 
še potrebno iz stanovanjskih solidarnostnih sredstev graditi dijaške in študent- 
ske domove. Vendar naj bi to bilo opredeljeno v prehodnih in končnih določbah. 
Vsebinsko pa bi to podprli z oceno potrebnih sredstev za obdobje 1981—1985 za 
7050 postelj v teh domovih. Podpiramo tudi stališča, da so dijaški in študentski 
domovi, domovi upokojencev in podolbni zavodi ter samski domovi izenačeni 
s stanovanji glede vira sredstev po namenu uporaibe in obračunu amortizacije, 
ne pa tudi glede pogojev bivanja, stanarin oziroma najemnin in subvencij stroš- 
korv bivanja v teh objektih. 

Še vedno je dilema, ali naj v naslednjem obdobju združujemo sredstva za 
kadre, pomembne za gospodarski razvoj marjj razvitih območij in občin. Če 
bomo to podprli, nastane vprašanje, ali se lahko obremenjuje dohodek, ker gre 
za kadrovska stanovanja, ne pa za solidarnostne upravičence. Osnutek zakona 
je usklajen z družbenimi usmeritvami in zahtevami, da delavec predvsem sam 
skrbi za ureditev svojih stanovanjskih razmer. Ena takih rešitev je pridobitev 
etažnega stanovanja. Take napore in usmeritve pa precej omejuje sedanja 
formulacija 39. člena osnutka zakona. Po našem mnenju predlagatelj ni mislil 
dobesedno tako kot >je napisano, da lastnik etažnega stanovanja plačuje vse 
stroške, razen amortizacije. Zato je treba to oblikovati jasno, da bo mogoče 
razumeti, da plačuje vse tiste stroške, ki zadovoljujejo program potreb, ki jih 
konkretno opredeli zbor stanovalcev in hišni svet za prenovo, vzdrževanje in 
upravljanje stanovanja samega, če je to za njih bolj racionalno. Sicer pa si 
stanovanja vzdržujemo in upravljamo sami neposredno. Iz tega izhaja, da mora 
zakon lastnike -etažnih stanovanj zavezati, da plačujejo vse s planom sprejete 
stroške, ki se nanašajo na potrebe po ohranjanju, prenavljanju in vzdrževanju 
skupnih delov in naprav stanovanjske hiše ter tiste stroške stanovanja, za ka- 
tere se sami odločijo. 
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Naslednji splet razmišljanj se nanaša na gospodarjenje z družbenimi sta- 
novanji. V zakonu na primer ni opredeljeno, kdo je odgovoren za pobiranje 
stanarine. Če je to skupnost stanovalcev, potem ji samoupravna stanovanjska 
skupnost ne more poročati vsake tri mesece, kot navaja 46. člen. Bolj logično 
bi bilo, da skupnosti stanovalcev pa tudi samoupravni stanovanjski skupnosti 
poroča tisti, na katerega je skupnost stanovalcev prenesla strokovna dela v zvezi 
z vodenjem evidenc in inkasom. Nasploh je treba določila o tem, kdo je komu 
za kaj odgovoren, precizirati. Načelo naj bi bilo, da je združevalcem odgovoren 
tisti nivo, na katerem se sredstva združujejo in seveda tista služba, ki po po- 
oblastilu združevalcev vodi evidenco in opravlja strokovna operativna dela. 

Veliko pripomb je k nedorečenosti 44. člena. Pogosto se zamenjujejo te or- 
ganizacije s strokovnimi službami pri samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 
Zakon bi moral precizirati, katera so tista tehnična, strokovna dela, ki jih skup- 
nosti stanovalcev morajo zaupati posebnim pooblaščenim strokovnim orga- 
nizacijam. Taka dela bi bila zlasti vzdrževanje in obratovanje kotlovnih na- 
prav, dvigal, določenih instalacij in podobno. 

Glede odločanja o stanarini je pravilna usmeritev, da so za to odgovorne 
in pooblaščene skupnosti stanovalcev, vendar ibo nujno njihove pravice zlasti 
pa obveznosti, bolje precizirati. Vlagatelji stanovanj, ,to je (združeno delo, jih 
morajo zavezati, da za gospodarjenje s stanovanji namenjajo toliko sredstev in 
da z njimi tako ravnajo, da se ohranja nezmanjšana vrednost stnovanjskega 
siklada. To pa pomeni, da mora stanarina (zagotavljati tudi sredstva opredmetene 
amortizacije, ki omogoča enostavno reprodukcijo za menjavo dotrajanih sta- 
novanj. 

Zato bo potrebno 59., 60. in 61. člen dopolniti tako, da se stanovalci v samo- 
upravnem sporazumu o temeljih plana dogovorijo za združevanje amortizacije 
in dela sredstev vzdrževanja, ki bodo omogočala uspešno vzdrževanje tudi sta- 
rejših stanovanj in stanovanjskih hiš. Sredstva upravljanja pa naj se oblikujejo 
tako, da zadovoljujejo potrebe po upravljanju v skupnosti stanovalcev in samo- 
upravni stanovanjski skupnosti. 

Precej je tudi pripomb glede stroškov za hišniške in dimnikarske storitve, 
ki naj bi se ne krile iz stanarine. 

V 72. členu bi bilo potrebno predvideti tudi možnost ustanovitve samo- 
upravne stanovanjske skupnosti v posebni družbenopolitični skupnosti. Tu ne 
gre za eno ali več občin, temveč tudi za skupnosti, kot je na primer ta danes 
v Ljubljani, jutri pa bo potrebna v Mariboru. 

Potrebno bo tudi v 75. členu še enkrat pretehtati odnose med zboroma. 
Gre za to, ali naij res le zbor uporabnikov odloča o normativih za vzdrževanje, 
po drugi strani pa le zbor izvajalcev o gradnji, racionalizaciji in podobno. Sploh 
bi bilo dobro, da bi dogradili poglavja o samoupravni organiziranosti v tem 
smislu, da to izhaja od stanovalca, skupnoisti stanovalcev in delavcev temeljne 
organizacije združenega dela do samoupravne stanovanjske skupnosti, ne pa 
obratno, kot do sedaj. Pri tem mora zakon razrešiti neposredno povezavo med 
skupnostjo stanovalcev in samoupravno stanovanjsko skupnostjo ter med zbo- 
roma izvajalcev in uporabnikov samoupravnih stanovanjskih skupnosti. 

Veliko samoupravnih stanovanjskih Skupnosti je izrazilo izaskrbljenost nad 
povečanjem stroškov, ki bo nastalo, ko bo skupnost stanovalcev morala voditi 
tudi vse imovinske in druge evidence in ne nazadnje nad usposobljenostjo in 
pripravljenostjo za prevzem tega. 
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V vseh razpravah je bila podprta lastna udeležba in skoraj enotno zavrnjena 
solastnina (27. člen). Pretehtati pa bi bilo treba možnost vnaprej dogovorjene 
pravice do odkupa etažnega stanovanja ob pogoju, da stanovalec ponudi bistve- 
no večjo udeležbo kot bo predpisana za pridobitev družbenega stanovanja. 

Glede prehodnih določb so razprave pokazale, da bi bilo umestno uvajati 
polno amortizacijo skladno s prehodom na ekonomske stanarine, to je do 
leta 1985. 

Podprta so bila tudi stališča, da se v prehodnem obdobju zadrži sistem 
združevanja sredstev pri SPIZ s tem, da se ta sredstva po posebni evidenci 
združujejo v samoupravni skupnosti in ob aktivnem sodelovanju upokojencev 
in invalidov pri odločanju in programiranju uporabljajo za izgradnjo domov 
in stanovanj izključno za upokojence in invalide. 

V skupščini naše zveze je bila posebej izražena zahteva, da se še pred spre- 
jemom zakona izdelajo in dajo v razpravo izvedbeni predpisi, ki jih predvideva 
osnutek zakona. Razumljivo, da bomo is strani naše zveze tudi pri tem sodelovali. 

Ob zaključku želim opozoriti še na velike težave, ki nastajajo pri pripravi 
planskih dokumentov, ker je še toliko dilem o obsegu vzajemnosti in solidar- 
nosti, ki jo bo načelno opredelil ta zakon in družbeni dogovor, ki ga šele pri- 
pravljamo. 

V razpravi sem nanizal le pomembnejše vsebinske pripombe k osnutku za- 
kona. Zborom in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije bomo v naslednjih 
dneh posredovali tudi konkretne pripombe, ki so nam jih posredovale samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Franc Novak, delegat 
iz občine Kamnik ima besedo. Prosim! 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K tej točki je bila v kamniški občini organizirana javna razprava. Osnutek 
bodo obravnavali tudi zbori občinske skupščine in poslali pripombe k osnutku. 
Tako bom posredoval le nekaj v javni razpravi že izoblikovanih pripomb. 

Glede na to, da je v osnutku zakona predvideno, da se sredstva za stano- 
vanjski sklad oblikujejo iz čistega dohodka in dohodka, je bila dana pripomba, 
naj hi se sredstva oblikovala po enotnem kriteriju. Dana je bila pobuda, naj 
bi se sredstva glede na velike potrebe oblikovala iz dohodka, vendar bi se ve- 
zala na akumulacijo, podobno kot sredstva osebnih dohodkov. 

V osnutku zakona tudi ni dovolj podrobno opredeljeno združevanje sredstev 
delavcev, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov in njihov položaj. 

Etažni lastniki in imetniki stanovanjske pravice bi morali biti sorazmerno 
enako obremenjeni. Ob organiziranju hišnih svetov oziroma zborov stanovalcev 
kot pravnih oseb bo potrebno najti tudi rešitve za vrsto organizacijskih in fi- 
nančnih zahtev, ki jih postavljajo predpisi predvsem na finančnem področju. 
Ob tem ne smemo razširjati administracije. 

Velika razdrobljenost hišnih svetov oziroma zborov stanovalcev pomeni 
tudi veliko razdrobljenost sredstev za tekoče pa tudi investicijsko vzdrževanje 
in s tem zmanjšujemo učinek že tako skromnih sredstev. 

V stanovanjski samoupravi je potrebno zagotoviti večjo delegatsko pove- 
zavo hišne samouprave s samoupravno stanovanjsko skupnostjo. 
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Ob izvajanju zakona bo potrebno še bolj okrepiti odgovornost stanovalcev 
do gospodarjenja s stanovanjem kot družbeno lastnino, kakor tudi do pokrivanja 
stroškov obratovanja, saj velikokrat prav neodgovorno obnašanje stanovalcev 
onemogoča učinkovito in racionalno gospodarjenje. 

Ob izvajanju zakona moramo težiti predvsem k boljši izkoriščenosti stano- 
vanjskega prostora in tudi racionalni gradnji ter uporabi neizkoriščenih pro- 
storov v obstoječih starejših zgradbah s tem, da se predelajo v stanovanjske 
prostore. 

V 9. členu podpiramo varianto, ki pravi: »družbenopolitične skupnosti do- 
ločajo v skladu s svojimi planskimi akti politiko zagotavljanja možnosti za 
uresničevanje družbeno usmerjene stanovanjske graditve«. 

V 21. členu naj se upošteva tudi variantni dodatek, ki vključuje tudi raz- 
reševanje stanovanjskih potreb učencev in študentov. Ob tem se pojavi dilema, 
kako sicer graditi študentske in dijaške domove ter domove starostnikov. 

22. člen naj ostane v predlaganem besedilu. 
V 26. členu naj se upošteva variantni predlog. 
V 27. členu naj se upošteva variantni predlog, to je, da se ta člen črta. 
V 32. členu naj se upošteva variantni dodatek, za gradnjo do m v za učence 

in študente. 
Prav tako v 32. členu ni osnovne orientacije, da mora vsakdo, ki si želi 

pridobiti stanovanjsko pravico, prispevati lastna sredstva glede na svoje eko- 
nomsko in socialno stanje. Oblike varčevanja morajo biti prisotne pri navedenih 
kategorijah zaradi možnosti nakupa stanovanj po petih ali sedmih letih. Za to 
dobo se dodeljujejo solidarnostna stanovanja. 

V 39. členu naj se upošteva varianta. 
V 47. členu naj se upošteva varianta s tem, da prvi odstavek potem odpade. 
V 67. členu naj se upošteva varianta s tem, da se v besedilu doda, da je 

vsak imetnik stanovanjske pravice dolžan prispevati vsaj 20°/o stanarino. 
V 75. členu je premalo natančno opredeljeno, da zbora skupščine spre- 

jemata oziroma določata skupna merila za dodeljevanje stanovanj posameznim 
upravičencem, konkretizacija meril pa naj bi bila prepuščena tistemu, ki ima 
razpolagalno pravico. 

V 114. in 117. členu je potrebno natančneje opredeliti, kod so ustanovitelji 
zadruge oziroma, če so to lahko tudi družinski člani. Z zakonom bi bilo potrebno 
opredeliti tudi to, da se zadruge ustanavljajo oziroma organizirajo za gradnjo 
toliko stanovanj kot je v prvi fazi objektov. 

V 124. členu bi bilo potrebno opredeliti, da se s pismeno pogodbo med za- 
drugo in njenim članom ne more razširjati pravic, ki izhajajo iz samoupravnega 
sporazuma in statuta. 

Kot sem že prej povedal, vam bomo morebitne dodatne pripombe k osnutku 
zakona poslali po sejah zborov občinske skupščine v juliju 1980, ko bodo obrav- 
navali osnutek navedenega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Geza Farkaš, delegat Re- 
publiške konference Zveze socialistične mladine ima besedo! 

Geza Farkaš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je že tovariš iz Zveze stanovanjskih skupnosti povedal v glavnem tisto, kar 
želimo tudi mi, bom dodal samo še nekaj podatkov. Spregovoril bi pa predvsem 
o dveh zadevah zaradi tega, ker so vse ostale pripombe, ki smo jih izoblikovali 
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v različnih delovnih telesih Republiške konference Zveze socialistične mladine 
in organih že v glavnem upoštevane v materialih, ki smo jih dobili, ali pa v 
stališčih Predsedstva Republiške konference SZDL. 

Glede nadaljnje izgradnje študentskih in dijaških domov bi poudaril, da je 
dosedanji sistem združevanja sredstev v zadnjem obdobju dal bistvene rezul- 
tate in da bomo predvidoma do konca leta 1980 z novogradnjami povečali 
zmogljivost študentskih domov za okoli 1770 ležišč in domov za učence za 3900 
ležišč. Nadomeščeno bo 3274 dotrajanih zmogljivosti. Od leta 1976 do 1979 je 
bilo zgrajenih 15 domov s 5180 ležišči. Pred vselitvijo v jeseni 1980. leta je še 
osem domov z 1849 ležišči. Dejstvo je, da je izgradnja 9389 novih ležišč v do- 
movih izreden napredek v primerjavi s skrajno kritično situacijo v preteklih 
letih. Ob tem pa ugotavljamo, da še niso rešeni vsi akutni in še vedno izjemno 
težki problemi glede potreb po domovih in po ležiščih v domovih. Obstajajo še 
velike ipotrebe po izgradnji posteljnih kapacitet za učence in študente. Zmoglji- 
vost študentskih domov v Ljubljani in Mariboru glede na porast študentov v 
zadnjem desetletju proporcionalno stalno pada. Od vseh študentov v SR Slove- 
niji jih je nastanjenih v študentskih domovih le 25,7 "/d, v privatnih sobah 
30,7 lo/o, pri sorodnikih 2,6'%, vozačev je 3,1 ®/o in pri starših je 37,9%. Samo 
v Ljubljani je prek 6000 študentov nastanjenih v privatnih sobah v mestu in 
okolici. Podobna toda nekoliko boljša situacija je v Mariboru. 

Predsedstvo Republiške konference ZSMS je zato že v lanskem letu spre- 
jelo stališče, da je potrebno pripraviti nov program izgradnje domov za učence 
in študente in nadaljevati z zbiranjem sredstev na dosedanji način tudi v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju. 

Po sedanjih podatkih bo potrebno v naslednjem srednjeročnem programu 
zagotoviti 7050 ležišč. V primeru, da razreševanje stanovanjskih vprašanj učen- 
cev in študentov in financiranje gradnje domov izpade iz vira sredstev za soli- 
darnost oziroma iz osnutka tega zakona, bo realizacija omenjenega programa 
vprašljiva. Tudi izgradnja študentskih domov je lahko ena izmed korektorjev 
sedanje socialne in regionalne strukture študentov. Menimo, da danes ni bi- 
stveno vprašanje, v katerem členu bomo opredelili usmeritve in način na- 
daljnjega razreševanja stanovanjskih vprašanj za učence in študente oziroma 
združevanje sredstev za nadaljnjo gradnjo domov za lučence in študente. 
To je v tem trenutku nedvomno politično vprašanje, ki lahko ima ob neprimer- 
nih rešitvah dolgoročne negativne posledice. Zavedamo se, da zakon o stano- 
vanjskem gospodarstvu ni ustrezno mesto za reševanje teh vprašanj, vendar 
pa se je na osnovi doseženih rezultatov v dosedanji praksi takšen način razreše- 
vanja izkazal kot zelo učinkovit in bi trenutno iz različnih aspektov ne bilo 
smotrno na hitro in brez učinkovitega drugega sistema odstopati od te prakse. 
Predlagamo, da je v tem zakonu predvidi postopek in prehodni režim tudi 
v naslednjem srednjeročnem obdobju v končnih določbah, kot je bilo sedaj že 
predlagano in da- se seveda v tem času poizkuša že uveljaviti učinkovit sistem 
za nadaljnje reševanje te problematike v prihodnje. 

Drugo, na kar bi opozoril, je pozornost, ki jo je Predsedstvo Republiške 
konference in organov republiške konference namenilo razreševanju stano- 
vanjskih vprašanj mladih družin. Ne ibi našteval, kaj je solidarnostno razreše- 
vanje pomenilo za mlade družine, vendar bi opozoril na naslednje. V javni raz- 
pravi ob sprejemanju stališč ob koncu prejšnjega leta smo še posebej poudarili, 
da mladi ne želimo priviligiranega položaja. Sprejeli smo tudi opredelitev, da 
razreševanje stanovanjskega problema morajo mlade družine vzeti kot svojo 
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prioritetno nalogo, da z namenskim varčevanjem ustvarijo del pogojev za pri- 
dobitev zasebnega ali dodelitev družbenega stanovanja. Analiza, ki smo jo 
opravili v lanskem letu, pa je tudi pokazala, da obstaja zelo veliko število ne- 
rešenih stanovanjskih vprašanj prav med mladimi družinami, da je ob tem 
še vedno premalo uveljavljeno upoštevanje osnovnih kriterijev in meril za do- 
delitev stanovanj, da mlade družine pestijo velika finančna bremena v prvih 
letih zakona, visoke najemnine, neurejeni podnajemniški odnosi, visoki stroški 
za varstvo otrok, krediti in tako naprej. Vse to opozarja, da so mlade družine, 
predvsem tiste z nižjimi osebnimi dohodki ali pa samo z enim zaposlenim, v 
zelo neugodnem položaju. V primerih, kjer v organizacijah združenega dela 
združujejo premalo sredstev za samostojno reševanje stanovanjskih vprašanj 
delavcev, je perspektiva razrešitve vprašanja mlade generacije še toliko bolj 
nejasna. Upoštevajoč te predpostavke bi morali aktivirati vse elemente, na 
osnovi katerih bi lahko zaščitili mlado družino in ji nudili pomoč pri rešitvi 
stanovanjskega položaja. 

Iz osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu ije razvidno, da se soli- 
darnost oži oziroma omejuje na nezaposleno strukturo prebivalstva. Menimo, da 
takšna opredelitev ni popolnoma v gkladu s sprejetimi stališči ob koncu prejš- 
njega leta. Ta opredelitev povzroča tudi izipad tistih mladih družin, kjer je 
vsaj eden od zakoncev zaposlen kot je že bilo prej povedano. S tem ugotavlja- 
mo, da v predloženem zakonu ostaja odprto vprašanje zagotavljanja vzajemnosti 
in solidarnosti oziroma je ta zakon restriktivnejši na tem področju kot je ustava 
in skupščinska stališča. 

Menimo, da bi se morala sredstva za družbeno pomoč nezaposlenim, dela 
nesposobnim ljudem, invalidom, borcem, mladim družinam, ki ne morejo rešiti 
sami svojega stanovanjskega vprašanja, zibirati in da bi se o njih moralo samo- 
upravno odločati v samoupravni stanovanjski skupnosti v okviru občine. 

Predlagamo, da se to vprašanje v zakonu širše in tudi konkretneje opredeli. 
Vse ostale pripombe pa smo že posredovali. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Ivo Miklavčič, delegat 
iz Kranja ima besedo! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz dodatnega poročila ugotavljam, da je odbor imel pred seboj stališča Skupščine 
občine Kranj, ki so se končno oblikovala v koordinacijskem odboru, glede 
na predhodno razpravo v zborih občinske skupščine, v izvršnem svetu, stano- 
vanjski skupnosti, hišnih svetih, sindikatu in pa krajevnih konferencah Sociali- 
stične zveze. Zato bi opozoril samo na to, da se zavzemamo, kot je to v stališčih 
Zveze stanovanjske skupnosti, za tekoče zagotavljanje in izločanje sredstev, 
dogovorjenih za družbeno pomoč, ne talko kot je v osnutku zakona po pe- 
riodičnih obračunih, da se zavzemamo za ustrezno urejanje komunalne proble- 
matike, da podpiramo zagotavljanje sredstev za dijaške <in študentske domove 
in še nekatera druga vprašanja. 

Posebno pa bi opozoril na potrebo po daljšem roku za prilagajanje ob izva- 
janju zakona, zlasti na področju hišne samouprave. Našo utemeljitev, ki jo tu 
navajamo, bi podkrepil samo iz dvema zapisnikoma zborov stanovalcev. Teh 
imamo seveda dosti in tiu sem dva vzel s seboj, da bi pretbral, kaj zbori stano- 
valcev menijo glede roka za prilagajanje. Gre za hišni svet, ki ima svoj žiro 
račun. Za lanskoletno tekoče vzdrževanje je imel 24 in pol milijonov dinarjev 
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sredstev, porabil pa jih je 11 milijonov. Saldo neporabljenih sredstev je znašal 
13 milijonov in pol. S sklepom zbora stanovalcev že drugič poverja strokovni 
organizaciji popravila, ker je ugotovil, da stvari ne gredo. Ta zbor stanovalcev 
v načelu soglaša z osnutkom zakona, vendar meni, da je sestavljalec osnutka 
zaikona nekatere zadeve oziroma rešitve pripravil na preveč optimističnih ocenah 
oziroma ob premajhnem upoštevanju realnega stanja, ki je tako, da je med več- 
jim delom stanovalcev še vse premalo zanimanja in pripravljenosti, ali pa je 
sploh ni za samoupravno reševanje problemov, ki se pojavljajo pri upravljanju 
hiše oziroma gospodarjenju z njo. To ugotovitev bi morali vsekakor upoštevati 
pri določanju nekaterih rokov, na primer v 140. členu osnutka zakona, če želimo, 
da ne bi zašli v še večje težave, v katerih se danes nahaja hišna samouprava. 

Glede na te ugotovitve menimo, da bi zakon moral predvideti daljše pre- 
hodno obdobje, da bi usposobili hišne svete. Moram mimogrede reči, da pri nas 
prek 95'% hišnih svetov normalno deluje in da smo vzgojili stanovalce za pre- 
vizem tako pomembnih in odgovornih nalog, kot jih osnutek zakona nalaga hišni 
samoupravi. Če pa zakon predvideva, da bi hišni sveti sami vodili tudi finančno 
poslovanje, potem je potrebno to poslovanje močno poenostaviti tudi s predpisi. 

In še drug hišni svet, pri čemer gre prav tako za večjo hišo. Stanovalci so 
bili mnenja, da bo odgovornost hišnega sveta in način poslovanja tako obširen 
in zahterven, da se vprašujejo, kdo bo sploh lahko prevzemal funkcijo predsed- 
nika. Stanovalci so zadevo resno obravnavali in se v celoti zavedajo potrebe po 
večji družbenopolitični aktivnosti in dejavnosti v krajevnih skupnostih, da bo 
lahko hišna samouprava opravljala dejansko vse funkcije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! To je samo še en opomin za 
Republiško konferenco Socialistične zveze in za občinske, da bi tista izhodišča, 
ki so opredeljena, tudi res čim bolj temeljito uresničili. 

Tovariš Ivan Bažec, delegat iz občine Piran, ima besedo. 

Ivan Bažec: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Na podlagi 47., 48. in 220. člena statuta občine Piran je Skupščina občine Piran 
na svoji seji dne 23. junija 1980 kot ikonferenca delegacij za oblikovanje smernic, 
na podlagi katerih delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije določi te- 
meljna stališča za delo svojega delegata v republiški Skupščini, na svoji seji 
v zvezi z osnutkom zakona o stanovanjskem gospodarstvu sprejela naslednji 
predlog, ki ga podpira tudi delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
Skupščine Obalne skupnosti občine Koper. 

1. Zadnji odstavek 32. člena osnutka izakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu naj se glasi: »za gradnjo domov za učence in študente ter za prenovo, revi- 
talizacijo starih mestnih jeder.« 

2. 98. člen osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu naj se dopolni 
z drugim odstavkom, ki naj se glasi: »Stanovanjske hiše in stanovanja iz prejš- 
njega odstavka tega člena se revalorizirajo in se zanje obračunava amortizacija, 
če se tako dogovorijo v okvir-u samoupravnega sporazuma o temeljih .plana sta- 
novanjske skupnosti«. Za občino Piran je značilno, da ima v primerjavi z dru- 
gimi občinami v SR Sloveniji najstarejši stanovanjski fond in s tem tudi naj- 
slabše bivalne razmere ter da ima nadpovprečno velik delež družbenih na- 
jemnih stanovanj. Z uveljavitvijo novih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu želimo in moramo doseči normalizacijo stanovanjskih 
pogojev in razmer. Ena tod osrednjih nalog je vsekakor izboljšanje bivalnih po- 
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gojev v starih stanovanjskih hišah. Od skupaj 2725 stanovanj v družbeni lastnini 
je 2006 ali 73,6 *Vo stanovanj starejših od 100 let. 

Pripominjamo, da stanovanjska skupnost gospodari, skupaj z nosilci sta- 
novanjske pravice, z velikim številom stanovanjskih hiš, ki so bivša lastnina 
tujih državljanov. Zaradi neurejenih lastninsko-pravnih odnosov je s temi stav- 
bami stanovanjska skupnost začela upravljati razmeroma pozno, kar je tudi 
privedlo do propadanja in zapuščenosti teh nepremičnin. Za revitalizacijo in za 
zagotovitev znosnih bivalnih razmer v njih bi bila potrebna izredno velika 
vlaganja. V najkrajšem času bi bilo potrebno sanirati predvsem tisti del naj- 
starejšega stanovanjskega fonda, ki predstavlja že nevarnost za tam živeče sta- 
novalce. Zaradi skromnih sredstev bo v Piranu možno pristopiti k sanaciji sta- 
rega stanovanjskega fonda le v strnjenih mestnih jedrih. Dosedaj so se sred- 
stva za prenovo zagotavljala iz dohodka na osnovi bruto osebnega dohodka, in 
sicer 0,65 %. Zato menimo, da bi bilo tudi vnaiprej potrebno zagotavljati finanč- 
na sredstva za prenovo iz dohodka. 

V okviru samoupravnega sporazuma o iprehodu na ekonomske stanarine pa 
smo se v občini Piran že odločili, da bomo amortizacijo obračunavali po mini- 
malnih stopnjah tudi za stanovanja stara nad 100 let, da bi tako zbrana sred^ 
stva porabili za prenovo že dotrajanih hiš. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bažec. Tovarišica Helena 
Ravnik, delegatka iz Murske Sobote ima besedo. Prosim! 

Helena Ravnik: Govorniki pred menoj so v bistvu povedali že vse, 
kar je vsebovano tudi v moji razpravi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Franc Godina, delegat 
iz Logatca, prosim! 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V javni r.aapravi smo obravnavali zakon o stanovanjskem gospodarstvu, kjer se 
je izoblikovalo precej konkretnih pripomb k posameznim členom in tudi precej 
stališč. Moram pa povedati, da so ta stališča dokaj v skladu s tem, kar je na- 
vedeno v poročilih za današnjo sejo, v dodatnih poročilih, ki smo jih prejeli na 
klop, kakor tudi v povzetkih Predsedstva Republiške konference SZDL. Na 
kratko bom povzel nekaj pripomb, za katere menim, da jih je potrebno dodati, 
vse ostalo pa bom oddal v pismeni obliki. 

K 23. členu imamo pripombo, naj se 6. alinea črta, ker menimo, da v bližnji 
prihodnosti še ne bo mogoče dela stanarine uporabljati za razširjeno reproduk- 
cijo. Hkrati pa menimo, da ibi bilo potrebno zadnjo alineo v tem členu pomakniti 
naprej. 

K 25. členu. Čeprav je danes tovarišica Vičarjeva nekoliko drugače pojas- 
njevala, menimo, da je treba vzajemnost določneje opredeliti, ker bo sicer 
toliko kriterijev, kolikor bo sporazumov. Vgradi naj se možnost, da skupščine 
občin z odlokom predpišejo minimalno stopnjo združevanja sredstev za vza- 
jemnost na nivoju občine. 

K 26. členu. Menimo, da je precej nejasen in da ga je potrebno bolj opre- 
deliti. Varianta pa naj se sprejme, če hočemo odpraviti socialno diferenciacijo. 
Na širšem področju je potrebno določiti pogoje in merila ter kriterije in seveda 
tudi postopke za določitev lastne udeležbe s samoupravnimi sporazumi o te- 
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meljih planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti in v pravilnikih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

K 46. členu. Precizira naj se, kdo lahko pobira stanarino. O tem je bilo 
danes že tudi govora, ker 55. člen določa, da s sredstvi stanarine gospodarijo 
stanovalci v stanovanjskih skupnostih. Če ti pobirajo tudi stanarino, potem ni 
možen pregled nad temi sredstvi, ker se ne združujejo na nivoju samoupravne 
stanovanjske skupnosti. Zato predlagamo, da se 1. in 3. odstavek črtata. 

K 59. členu. O uporabi amortizacije naj odločajo zfbori uporabnikov v samo- 
upravni stanovanjski skupnosti in ne zbori stanovalcev, saj se le na ta način 
lahko izraža interes vlagateljev oziroma lastnikov družbenih stanovanj, ki naj 
odločajo o uporaJbi amortizacije. 

K 67. členu. Besedilo naj se spremeni tako, da se s sporaizurnom o temeljih 
plana določi odstotek stanarine, ki jo je dolžan prispevati imetnik stanovanjske 
pravice, ki pa ne bi smel biti nižji od 20'% stanarine. 

K 70. členiu: O pravici do delne nadomestitve stanarine odloča skupni organ 
skupnosti socialnega varstva, stanovanjske skupnosti in krajevne skupnosti v 
skladu z predhodnim mnenjem hišnega sveta. 

Menimo, naj bi se v bodoče solidarnostna sredstva zbirala v občini, na 
področju katere v času dela delavec tudi stanuje. To utemeljujemo s tem, da je 
potrebno z minimalnimi standardi ,za zaposlovanje zagotoviti delavcu tudi sta- 
novanje in v kolikor je socialno šibak tudi subvencijo, in sicer tam, kjer sta- 
nuje, zato je nesmiselno, da se sredstva zbirajo v drugi občini. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Bogdan Birsa, delegat 
iz občine Koper, ima besedo. Prosim! 

Bogdan Birsa: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Želel bi samo načeloma opozoriti na nekaj stvari. Ostale pripombe bom oddal. 

Javna razprava ugotavlja, da predlagatelj ni v celoti upošteval stališč 
Skupščine, ki so bila sprejeta lansko leto, in to v nekaterih zelo pomembnih 
določilih. Zato bi predlagal, da se osnutek zaikona ne sprejme, ampak da ga pred- 
lagatelj dopolni glede na mnenje mnogih odborov in komisij Skupščine in tudi 
pripomb, ki so prišle s terena. Tako bi potem Skupščina ponovno razpravljala 
o osnutku in ugotovila, da je predlagatelj upošteval tiste bistvene pri/pombe, 
ker tudi iz današnjega uvoda ni bilo mogoče sklepati, da ima ta namen. 

Ponovno bi opozoril na združevanje sredstev. Predlagatelj govori v zakonu 
o združevanju sredstev za kreditiranje individualne gradnje, za kreditiranje 
nakupa etažnih stanovanj, za kreditiranje zadružne gradnje, ničesar pa ne go- 
vori o združevanju sredstev za gradnjo stanovanj v občini, se pravi za temeljne 
organizacije, čeprav je bilo danes rečeno, da to lahko določi skupščina občine 
na podlagi že veljavnih zaikonov. Mislim, če govorim o teh stvareh, ki so sicer 
tudi pomembne, da bi se morali tudi do teh v tem zakonu opredeliti. 

Prav tako mislim, da bi bilo treba v zakonu zelo jasno opredeliti, da je 
graditev stanovanj dejavnost posebnega družbenega pomena. Zakonodajalec se 
glede tega ni jasno opredelil. Jasno se je opredelil le glede gospodarjenja s sta- 
novanjskimi hišami. 

Drugo, kar je zelo velika pomanjkljivost zakona je, da se ne govori kakšen 
bo prehod od sedanjega sistema financiranja stanovanjske izgradnje, ki izvira 
v bistvu iz dohodka, k bodočemu viru, ki naj izhaja iz sklada skupne porabe. 
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Sklad skupne porabe se formira po zaključnem računu. Vemo, da so temeljne 
organizacije letos zagotavljale sredstva iz dohodka, da bi morali v letošnjih 
planih opredeliti že sredstva za sklad skupne porabe, ki se bodo konec tega leta 
morala formirati po zaključnem računu. Mislim, da bi ta prehod moral biti 
opredeljen, ker (bi morali v enem letu zagotoviti dvojna sredstva za stanovanjsko 
izgradnjo, to je za tekoče leto in po zaključnem računu še za prihodnje leto. 

Hkrati podpiram tudi predlog, da bi moral zakonodajalec kot je bilo tudi 
rečeno, opredeliti, kako bomo zagotavljali sredstva za komunalno opremljanje 
zemljišč, saj tistih 20%, ki smo jih imeli dosedaj možnost zagotavljati iz zdru- 
ženih sredstev, v bistvu odpade. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Kapus, 
delegat iz občine Radovljica. 

Jože Kapus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poskušal bom nekoliko uskladiti naše pripombe s pripombami odborov in pa 
seveda razpravljalcev pred menoj. Razprava je potekala in se zaključila na 
skupnem zasedanju vseh treh zborov občinske skupščine ikot konference dele- 
gacij. Ne bi govoril o kratkem času za razpravo, vendar smo za našo občino 
bili mnenja, da je treba razpravo nadaljevati, poglobiti in oceniti razmere v sta- 
novanjskem gospodarstvu in opredeliti naloge za uresničevanje novih odnosov. 
Poseben poudarek je bil dan planiranju iin samoupravni organiziranosti. 

Osnutek zakonov poskuša z enim izakanom urediti materijo osmih zakonov, 
vendar vseeno nekaj manjka. Ne urejamo hkrati staivbno-zemljiških in komu- 
nalnih problemov. Tako sklepam, da gradimo nadstavbo na trhlih temeljih. 

Vprašanja usklajenosti z ustavo ne bi načenjal, ker se pojavlja v odborih. 
Samoupravna organiziranost je nedodelana. Imamo sklop ekonomsko statusnih 
razmerij, ki so slabo opredeljena — samoupravna stanovanjska skupnost, enote, 
potem stanovanjska zadruga, skupnost sostanovalcev in tako naprej. 

Mislim, da je pomembna ugotovitev tudi pod točko 5, da se prevečkrat po- 
javlja kontrola upravno-izvršilnih organov v občini nad delom skupnosti. 

Pri vzajemnosti in solidarnosti vemo za kaj gre, vendar bi predlagatelju 
kategorično zastavil vprašanje, zakaj na tem področju takšen odmik od stališč 
naše skupščine? Lastnost pravne osebe za skupnost stanovalcev je gotovo pre- 
malo proučena. Menimo, da obstaja tudi nevarnost širjenja administracije brez 
pravih efektov. Administracija še nikoli ni prispevala h krepitvi samoupravnih 
odnosov, pač pa v obliki povečanih stroškov povzroča samo škodo. 

Poudaril bi tudi, da iz sredstev stanarin seveda ne bo mogoče graditi novih 
stanovanj, saj jih še za vzdrževanje ni dovolj. Redno seznanjanje hišnih svetov 
  to je bilo tudi poudarjeno — prek samoupravne stanovanjske skupnosti je 
v teh novih pogojih prav tako vprašljivo. Posebej pa bi poudaril, da je treba 
temeljito razmejiti pristojnosti med zborom uporabnikov in zborom izvajalcev. 
Če pogledamo 75. člen, o čem zbor izvajalcev samostojno odloča — to sta pred- 
zadnji alinei, lako ugotovimo, da o ceni zbor izvajalcev samostojno odloča. 

V 10. členu menimo, da so pri gospodarjenju preveč zanemarjene temeljne 
organizacije združenega dela, lastniki oziroma razpolagalci s stanovanji. Po- 
gosto imajo iz pridobitve stanovanj še obveznosti, kot so anuitete, nesporno pa 
tudi aktivno legitimacijo do aktivnosti pri gospodarjenju s stanovanji, zato se 
ta pravica in dolžnost v celoti ne more prenesti samo na uporabnike stanovanj. 
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27. člen naj se črta. K določbam v zvezi z upravičenci do družbene pomoči 
imamo konkretno pripombo, naj se dopusti možnost, da se ob elementarnih 
nesrečah, stanovanja pridobljena iz sredstev družbene pomoči lahko v določeni 
situaciji dodeljujejo tudi prizadetim občanom. Nekje bo verjetno treiba dopol- 
niti, da naj se prouči možnost reševanja stanovanjskih problemov kmetov- 
borcev, ki niso vključeni v zadrugah in nimajo možnosti pridobivanja kreditov. 

Imamo tudi idejo, da naj bi se proučila možnost formiranja skupnosti sta- 
novalcev glede na število stanovanjskih enot v objektu po načelu ena stano- 
vanjska enota — delegacija in tako dalje, da bi se izognili nesklepčnosti 
zbora stanovalcev in vnesli vanj delegatski sistem. 

Pripombe skupščinskih odborov, razpravljalcev pred menoj in ta celotna 
razprava, menim, da ne zagotavljajo, da bo predlagatelj iz slabega osnutka 
uspel izdelati sprejemljiv predlog zakona. Zato opozarjam, da se bom omejil 
pri glasovanju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala leipa. Treba je seveda priznati, ne da 
bi hotela kakorkoli vplivati, da je bilo veliko vloženega dela. Spomnite se samo 
prvih razprav, ko smo se skorajda vsepovsod razhajali, vendar smo sedaj že 
dokaj zožili tiste stvari, pri katerih so naša mnenja različna. Potrebno pa bo 
sedaj najti način, kako dobiti pregled nad vsemi pripombami, ki so bile izre- 
čene. Kot slišimo, bodo tej seji zbora sledile v nekaterih občinah kot v Kamniku 
in še drugod ponovne razprave, zato se moramo dogovoriti za neko skupno me- 
todo dela in sodelovanja z našimi delovnimi telesi, da bomo lažje in bolj odgo- 
vorno ravnali z vsem, kar smo slišali doslej in kar bo morebiti prispelo še po 
tej seji. 

Tovarišica Majda Petrovičeva, delegatka iz Ptuja, ima besedo. Prosim! 

Majda Petrovič: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! K osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu je skupina delegatov za 
Zbor občin občine Ptuj sprejela osnovna izhodišča in stališča, ki se v mnogo- 
čem skladajo s stališči, ki smo jih danes prejeli na klop, predvsem s stališči od- 
borov, tako da bi nekaj teh stališč izpustila. Pri tem bom izpustila predvsem 
opredelitve v zvezi z resolucijo VIII. kongresa ZK Slovenije in usklajenost s 
65. členom ustave SR Slovenije. Bi pa le prebrala nekaj ostalih stališč. 

V predloženem osnutku zakona je vzajemnost opredeljena le na nivoju orga- 
nizacije združenega dela in delovne skupnosti, ne pa tudi med organizacijami 
združenega dela in na širšem področju. Eno temeljnih načel ustave je, da si 
delovni ljudje in občani s svojimi sredstvi in z združevanjem dela in sredstev 
z delom drugih v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnostih in v družbenopolitičnih skupnostih ustvarijo 
na temelju vzajemnosti in solidarnosti možnost, da si zagotove primerno sta- 
novanje, v katerem je njim in članom njegovih družin omogočeno zdravo, varno 
in kulturno življenje. 

V osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu je solidarnost opredeljena 
že v stališčih, sklepih in priporočilih Skupščine. Bolj jasno pa bi moralo biti 
opredeljeno tudi vprašanje zagotavljanja sredstev za zidavo dijaških in štu- 
dentskih domov. 

Niti iz osnutka zakona niti iz obrazložitve ni razvidno, kako bo novi sistem 
združevanja sredstev vplival na dinamiko stanovanjske graditve glede na to, 
da ni tako majhno število teh organizacij združenega dela, ki poslujejo z izgubo 
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ali pa na meji rentabilnosti. Osnutek zakona ,p.rav tako ne opredeljuje dovolj 
jasno, katere potrebe in interese bodo uresničevali delovni ljudje in občani na 
različnih nivojih samoupravne organiziranosti od hišnih svetov in zborov sta- 
novalcev prek krajevnih skupnosti do samoupravne stanovanjske skupnosti. 

V zakonu ni dovolj opredeljena vloga skupnosti stanovalcev ter njeno 
mesto v procesu planiranja. Na tem področju bi bilo potrebno predvsem opre- 
deliti, ali se skupnost stanovalcev v procesu planiranja direktno vključuje v sa- 
moupravno stanovanjsko skupnost ali pa posredno prek krajevne skupnosti. V 
zakonu bi bilo potrebno določiti tudi najnujnejše planske akte, ki bi jih skupnost 
stanovalcev obvezno sprejemala. Prav tako v zakonu ni opredeljeno vključeva- 
nje (skupnosti stanovalcev v delegatski sistem v krajevni skupnosti. 

Skupnost stanovalcev je v osnutku zakona opredeljena kot pravna oseba, 
iz česar izhaja, da odgovarja za prevzete obveznosti z vsemi svojimi sredstvi. 
Skupnost stanovalcev po predlaganem besedilu zakona gospodari s stanovanj- 
skimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini, pravica razpolaganja pa je pri- 
držana vlagateljem, kar pomeni, da skupnost stanovalcev lahko odgovarja za 
prevzete obveznosti le v višini dela stanarine, ne more pa razpolagati z ob- 
jektom, za katerega je prevzela obveznosti. Zato je vprašljivo, ali je skupnost 
stanovalcev sploh možno opredeljevati kot pravno osebo. 

V osnutku zakona prav tako ni opredeljena vloga družbenopolitičnih skup- 
nosti pri zagotavljanju posebnega družbenega interesa ter pri sprejemanju inter- 
vencijskih predpisov, o katerih smo danes že precej slišali. 

V stališčih, sklepih in priporočilih Skupščine SR Slovenije je družbeno 
usmerjena stanovanjska gradnja opredeljena kot ena izmed pomembnejših na- 
log stanovanjskega gospodarstva na področju razširjene reprodukcije, v osnutku 
zakona pa ni opredeljena kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Druž- 
benemu usmerjanju v stanovanjski izgradnji bi moralo zakonsko besedilo po- 
svetiti več pozornosti in ga opredeliti v posebnem poglavju enako kot stano- 
vanjske zadruge. 

To so bila osnovna izhodišča. K posameznim členom smo imeli tudi nekaj 
pripomb, ki pa jih bomo predložili v pismeni obliki. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Alojz Gostenčnik, 
delegat iz občine Radlje olb Dravi. 

Alojz Gostenčnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Stvari ne bi ponavljal, pojasnil bi le osnovno stališče, ki se je izobliko- 
valo v razpravi ob obravnavi osnutka zakona. 

Predlog zakona o stanovanjskem gospodarstvu bi moral biti dober. V koli- 
kor je mogoče na podlagi sedanjega osnutka zakona pripraviti dober predlog 
zakona, pri čemer je treba upoštevati tudi pripombe iz razprave, potem predla- 
gam, da se osnutek zakona sprejme. V kolikor pa ni mogoče pripraviti takšnega 
predloga, pa naj se pripravi nov osnutek, saj je ta problematika kompleksna 
in tako pomembna in bodo rešitve v tem zakonu pravzaprav predstavljale osno- 
vo za razvoj stanovanjskega gospodarstva v tem srednjeročnem obdobju in tudi 
še naslednjih 10 let. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Vinko Brdnik, 
delegat iz občine Ljubljana-Bežiigrad. 
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Vinko Brdnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Nekatera vprašanja so sicer že bila osvetljena. Kljub temu pa bi poudaril 
nekatere stvari. 

Ena temeljnih pripomb je, da bi bilo potrebno glede vzajemnosti in soli- 
darnosti v celoti upoštevati stališča, sklepe in priporočila Skupščine SR Slove- 
nije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji — Uradni list SRS, 35/79. V osnutku 
zakona je vzajemnost in solidarnost opredeljena bistveno ožje kot v stališčih 
Skupščine, in sicer le na ravni tozd in delovnih skupnosti, medtem ko je vza- 
jemnost med tozdi, delovnimi skupnostmi in širše opredeljena le fakultativno 
in s tem na neorganiziran način. "Vzajemnost bi bilo treba opredeliti tudi na 
ravni občine, ker bo le na ta način zagotovljeno izvajanje nalog, opredeljenih v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih -stanovanjskih skup- 
nosti. Prouči naj se tudi možnost, da se v zakonu opredeli intervencija druž- 
benopolitične skupnosti, in sicer s sprejemom odloka za obvezno minimalno 
stopnjo vzdrževanja sredstev za vzajemnost, kar naj zagotovi potrebno mini- 
malno izgradnjo stanovanj, ki naj bi bila opredeljena tudi v družbenem planu 
občine. 

V zakonu se uvajajo novi strožji kriteriji za koristnike družbene pomoči — 
invalide, borce NOV in podobno, medtem ko edini kriterij, ki ga določa ustava, 
to je nižji dohodek, sploh ni predviden. 

Vloga skupnosti stanovalcev v zakonu ni dovolj jasno opredeljena, pri 
čemer je treba upoštevati obveznosti, da se te skupnosti vključujejo v postopek 
samoupravnega družbenega planiranja na stanovanjskem področju. Premalo 
jasno so tudi opredeljene njene relacije do stanovanjske skupnosti v občini. Ta 
vprašanja bi morala biti ustrezno opredeljena tudi v poglavju o samoupravni 
organiziranosti stanovanjskega gospodarstva. 

Ker naj bi s sredstvi stanarin gospodarili stanovalci v skupnostih stano- 
valcev — 2. odstvek 55. člena, bo treba dopolniti tudi 46. člen zakona, ki zave- 
zuje stanovanjsko skupnost, da zagotavlja pregled sredstev stanarin in stroš- 
kov, ki jih plačujejo lastniki posameznih delov stanovanjskih hiš. Pri tem so 
nejasno opredeljene obveznosti skupnosti stanovalcev in stanovanjskih skup- 
nosti glede vodenja evidenc. Način izterjave stanarin naj bi predpisal Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora. Izvajanje strokovnih nalog bi 
bilo potrebno zagotoviti predvsem v specializiranih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti, ne bi pa smeli dopustiti, da pri tem prihaja do raz- 
drobljenosti in da bi te organizacije opravljale naloge le za eno ali več skup- 
nosti stanovalcev. To bi bilo manj učinkovito, s tem pa bi se tudi povečali 
stroški za gospodarjenje. S stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni last- 
nini gospodarijo skupnosti stanovalcev, medtem ko ima pravico razpolaganja 
vlagatelj iz 36. člena tega zakona. To pomeni, da skupnost stanovalcev lahko 
odgovarja le ;za prevzete obveznosti v višini sredstev, s katerimi razpolaga — to 
je del stanarine — ne more pa razpolagati z objektom, za katerega je prevzela 
obveznosti. Ob tem se zastavlja tudi vprašanje, ali je mogoče glede na določbe 
30. člena in drugih členov zakona o združenem delu opredeliti skupnost stano- 
valcev kot pravno osebo. 

V zakonu je treba podrobneje opredeliti način in raven združevanja sred- 
stev in amortizacije. Ta vprašanja so v osnutku zakona nejasno opredeljena. 
Skupnosti stanovalcev bodo sredstva amortizacije združevale na ravni občinske 
stanovanjske skupnosti, 'kar je treba jasno opredeliti. Ker je nesporno, da bodo 
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s sredstvi za vzdrževanje gospodarili stanovalci v skupnostih stanovalcev, bi bilo 
umestno tudi pri solidarnostnem vzdrževanju dela sredstev stanarin proučiti 
možnost, da stanovalki združujejo tudi del sredstev stanarin za ipotrebe prenove, 
saj gre za solidarnost v širšem smislu. Plansko poslovno skupnost je potrebno 
v zakonu podrobneje opredeliti, saj gre za nove oblike povezovanja, ki doslej na 
področju stanovanjskega gospodarstva še niso uveljavljene. 

Razrešiti je potrebno tudi vprašanje, kdo skrbi za pokrivanje stanovanjskih 
potreb za samostojno življenje nesposobnih ljudi, zlasti mladine, ki so potrebni 
varstva v posebnih zavodih, ti zavodi pa zanje predstavljajo tudi stanovanjski 
prostor. Enako velja tudi za dijaške in študentske domove ter za domove za 
starejše občane. Pri tem je potrebno opredeliti, kakšne pravice in dolžnosti 
imajo stanovalci teh domov. Če bo ta zakon qpredelil idealno solastnino nad sta- 
novanji oziroma stanovanjskimi hišami, bi bilo potrebno to vprašanje oprede- 
liti in razdelati v posebnem poglavju. Zlasti bi bilo potrebno opredeliti ukrepe 
glede pridobitve stanovanjske pravice, prenehanja stanovanjske pravice, me- 
njave stanovanj, problema vzdrževanja, stanarin, delovanja ipd. 

Če ta vprašanja ne bodo do podrobnosti razrešena, potem je bolje, da se 
idealna solastnina v zakonu ne opredeli, saj bi v nasprotnem v praksi prihajalo 
do velikih težav. Tehnični normativi in standardi za vzdrževanje stanovanj in 
stanovanjskih hiš so vprašanja tehnične narave. Zato ni smotrno, da o njih 
odloča vsaka stanovanjska skupnost ali občina posebej. Standarde in normative 
lahko predpiše Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Glede ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela, bi bilo potrebno v za- 
konu dopustiti možnost, da lahko več stanovanjskih skupnosti ustanovi eno so- 
dišče združenega dela. Sklepanje samoupravnega sporazuma o preosnovi starih 
mestnih jeder ni povsod možno le v okviru ene samoupravne stanovanjske skup- 
nosti, saj je krog udeležencev bistveno širši, kot ga predvideva osnutek zakona. 
Ker osnutek zakona za posamezne udeležence v stanovanjskem gospodarstvu 
opredeljuje drugačno vsebino dela in pristojnosti, bi kazalo v posebnem členu 
oziroma poglavju opredeliti tudi posamezne pojme. To se nanaša na primer na 
hišni svet, skupnost stanovalcev, enoto, samoupravno stanovanjsko skupnost 
in podobno. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala leipa. Besedo ima tovariš Marjan Go- 
stinčar, delegat iz mesta Ljubljane. 

Marjan Gostinčar: Tovanišice in tovariši! V Ljubljani se je pred 
skoraj letom dni pričela obširna aktivnost za pripravo in izvajanje akcijskega 
programa za uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva. Akcijski program je po široki javni raz- 
pravi sprejela Skupščina mesta Ljubljane na skupnem zasedanju vseh zborov 
in skupaj s Skupščino Samoupravne stanovanjske skupnosti Ljubljana. Skup- 
ščina mesta Ljubljane je doslej že na dveh sejah preverjala in ocenjevala izva- 
janje akcijskega programa. 

Akcijski program vsebuje tudi stališča, ki jih je potrebno upoštevati pri 
Oblikovanju stanovanjske zakonodaje. Celotno aktivnost ob sprejemanju in 
izvajanju akcijskega programa vodijo mestna in občinske konference Socia- 
listične zveze, vključeni pa so tudi vsi odgovorni dejavniki od krajevne skup- 
nosti do mesta. Ta aktivnost ni prispevala samo k razvijanju hišne samouprave, 
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temveč tudi k vključevanju delavcev dn občanov Ljubljane v razpravo ob spre- 
jemanju tez in osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Ob izidu osnutka zakona je Mestna konferenca SZDL skupaj z občinskimi 
konferencami, samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi in izvršnimi sveti 
organizirala četrti krog obiskov v krajevnih skupnostih, pri tem je bil osnovni 
poudarek na stališčih in pripombah k osnutku zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu. V raizpravo so se vključili zbori stanovalcev, hišni sveti in zbori kra- 
jevnih skupnosti, v manjši meri pa tudi delavci v organizacijah združenega 
dela. Ne glede na kratek rok, smo v javni razpravi oblikovali stališča, (mnenja 
in pripombe, ki smo jih strnili v 14 načelnih pripomb, sprejetih pa je bila tudi 
vrsta konkretnih predlogov. Nekatere konkretne pripombe so bile sprejete tudi 
v delovnih telesih republiške Skupščine. Zato ibom posredoval le tiste pripombe 
in stališča, ki v dosedanjih razpravah niso bila posebej izpostavljena. 

Težnja, da se v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu združi materija 
sedanjih osmih zakonov, ne bi smela povzročiti nejasnosti. 

Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu nejasno opredeljuje bistvene 
zadeve, in sicer mesto in vlogo, ki jih imajo sedanje in nove oblike nosilcev 
organiziranja, planiranja, odločanja in gospodarjenja na področju stanovanj- 
skega gospodarstva. Opaziti je, da se pri združevanju več zakonov v enega 
izpuščajo določila, iki so jih dosedanji zakoni natančneje urejali. To se nanaša 
na odnos med vlagatelji in samoupravno stanovanjsko skupnostjo oziroma sedaj 
skupnostjo stanovalcev itd. 

Ni opredeljena družbena in materialna odgovornost stanovalca pri gospo- 
darjenju oziroma upravljanju z obstoječim stanovanjskim fondom oziroma z 
družbenimi najemnimi stanovanji. Stanovalec še vedno ni opredeljen kot sub- 
jekt, ki odloča, ki oblikuje politiko na stanovanjskem področju in ki je tudi 
odgovoren za uresničevanje te politike. Stališča Skupščine SR Slovenije iz 
novembra 1979 in stališča Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije iz decembra 1978, ki so bila jasna in decidirana, so premalo vgrajena 
v zakon, ki naj bi pospeševal uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu. 

Prav tako ni opredeljena materialna osnova kot pomemben element ozi- 
roma pogoj za hitrejše uveljavljanje hišne samouprave. Samo s formalno opre- 
delitvijo skupnosti stanovalcev kot pravne osebe še nismo odpravili bistvenih 
vzrokov prepočasnega uveljavljanja hišnih svetov in zborov stanovalcev kot 
nosilcev stanovanjske politike. Še posebej pa ni ustrezno opredeljena povezanost 
in usklajenost ožjih in širših družbenih interesov na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

O organizacijski povezanosti in o vzajemnosti in solidarnosti je bilo v do- 
sedanji razpravi že dovolj izrečenega, zato tega ne bom ponavljal. 

V zakonu ni opredeljena vloga bank, njihov položaj in obveznosti pri kre- 
ditiranju stanovanjskega gospodarstva. Ljubljana je s specializirano stano- 
vanjsko-komunalno banko dosegla uspehe ipri varčevanju sredstev občanov za 
razreševanje stanovanjskih problemov. Menimo, da bi morale biti te pozitivne 
izkušnje upoštevane v zakonu, še posebej, če izhajamo iz opredelitev v sta- 
liščih, sklepih in priporočilih Skupščine SR »Slovenije za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. V teh 
stališčih je v 7. odstavku 2. točke opredeljeno: »V ta namen ibodo ustanovljene 
temeljne stanovanjske komunalne banke ali pa posebne samostojne poslovne 
enote«. Zakaj ne bi z zakonom povezali banke in jih vključili v samoupravni 
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mehanizem stanovanjsko-komunalnega gospodarstva ter jih. zadolžili, da oprav- 
ljajo finančne in kreditne funkcije ne samo ipri novogradnji, temveč tudi pri 
gospodarjenju? Prav tako se postavlja vprašanje, zakaj zakon omenja posebne 
enote poslovnih bank le v 120. členu pri razreševanju problematike stanovanj- 
skih zadrug. 

V zakonu ni opredeljena obveznost za sklepanje družbenega dogovora o 
financiranju in kreditiranju stanovanjske gradnje. V preteklosti smo imeli 
tako imenovani »mariborski« družbeni dogovor, ki je imel iza cilj poenotiti 
politiko financiranja in kreditiranja v Sloveniji s posebnim poudarkom na 
vlogi bank, posebnih vlaganj, varčevanju itd. V Ljiubljani ocenjujemo, da je bil 
ta dogovor dober. Res je, da je zakon o stanovanjskem gospodarstvu sistemski 
zakon, vendar imenimo, da bi bilo potrebno v 71. členu opredeliti, da se tudi 
v bodoče sklene družbeni dogovor o financiranju in 'kreditiranju stanovanjske 
gradnje ali celotnega stanovanjskega gospodarstva. 

Zaikon mora bolj jasno opredeliti položaj in vlogo etažnih lastnikov. 
V Ljubljani se je izoblikovalo mnenje, da bi morali v samoupravno organi- 

ziranje stanovalcev intenzivneje in direktneje vključevati tudi hiše, kjer so 
izključno lastniki stanovanj, saj naloga hišne -samouprave ni samo gospodar- 
jenje. Pa tudi če 'bi bila, predstavlja to premoženje družbeno bogastvo, do 
katerega moramo imeti ustreznejši odnos. Zato moramo z zakonom omogočiti 
stanovalcem, hišnim svetom in etažnim lastnikom, da se vključujejo v samo- 
upravne sporazume o temeljih planov stanovanjskih skupnosti in da v okviru 
interesne skupnosti kot uporabniki razrešujejo njihove osnovne interese. Poleg 
tega se je v Ljubljani izoblikovalo stališče, da bi moral izakon odpraviti in 
razrešiti vse dosedanje dileme v hišah z mešanim lastništvom. 

Zakon ne more tehnične normative prenesti na nivo občine, saj morajo 
biti ti rezultat strokovnih raziskav. V javni razpravi se je izoblikovalo stališče, 
da tehnični normativi niso rezultat dogovarjanj, temveč rezultat strokovnih 
izsledkov, ki morajo biti strokovno neoporečni in dopolnjevani z novimi tehno- 
logijami. S stališča racionalnosti bi bilo najustrezneje, da so normativi enotni 
za Slovenijo. Poleg tega pa menimo, da če zakon pooblašča Republiški komite 
za varstvo okolja in urejanje prostora, da predpiše merila in način za ugotav- 
ljanje vrednosti hiš in stanovanj ter sistem točkovanja na podlagi normativov, 
da mora isti organ tudi predpisati minimalne tehnične normative. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu naše delegacije sem navedel le 
nekaj, po našem mnenju najbistvenejših pripomb, (ki so se izoblikovale v javni 
razpravi o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu v Ljubljani. Vse 
načelne pripombe in konkretni predlogi k posameznim členom pa so razvidni 
iz pismenega prispevka. Obširna razprava o osnutku zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu pa nas tudi zavezuje. Zato v imenu delegacije iz Ljubljane pred- 
lagam, da predlagatelj prouči pripombe in predloge in jih upošteva pri pri- 
pravi predloga zakona. Prav tako naj se predlagatelj pismeno opredeli, zakaj 
posamezne pripombe ni mogel upoštevati. Pri tem poudarjam, da več pripomb 
izhaja iz dosedanje prakse. 

Da bi izkoristili ugodno politično klimo in da bi v razpravi o predlogu 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu lahko pojasnili občanom, zakaj po- 
samezni predlogi niso upoštevani iter da bi omogočili še nadaljnji vpliv dele- 
gatov pri oblikovanju predloga zakona, delegacija iz Ljubljane predlaga zboru, 
da glede na obilico pripomb prouči umestnost vsebine osnutka. Šele nato naj 

is 
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določi postopek sprejemanja zakona, ki bi moral zagotoviti vsem delovnim 
ljudem in občanom sodelovanje v razpravi oziroma uveljavitev avtentičnih 
interesov združenega dela pri oblikovanju in uresničevanju stanovanjske po- 
litike. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc 
Koščak, delegat iz občine Postojna. 

Franc Koščak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da so naša stališča, ki so se oblikovala v široki razpravi in ki so 
bila sprejeta na vseh treh zborih občinske skupščine, glede časa za razpravo, 
solidarnosti in o razmejitvi med skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skup- 
nostjo, identična s stališči iz današnje razprave, bi poudaril le nekatera vpra- 
šanja. 

V zakonu je potrebno podrobneje določiti zadeve o investitorstvu in o druž- 
beno usmerjeni stanovanjski izgradnji, pri čemer je treba upoštevati stališča 
in mnenja Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. V teh stališčih 
so po našem mnenju sicer dobro razrešena ta vprašanja, vendar to še ne za- 
gotavlja enotno izvajanje v Sloveniji. 

Prav tako bi želel poudariti, da naj se zaradi problemov in pomislekov 
o uveljavitvi zakona — o tem so razpravljali tudi govorniki pred menoj — 
ob predlogu zakona dajo v obravnavo tudi vsi spremljajoči predpisi, da bi se 
zakon lahko začel hitro izvajati. Prav tako naj predlagatelj prouči pripombe 
o postopku sprejemanja tega zakona, ker je bilo v dosedanji razpravi že pred- 
lagano. Hvala lepa. 

Predsednic Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Hasan Bečić, 
delegat iz občine Dravograd. 

Hasan Bečić: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine 
Dravograd so na svoji seji dne 23. 6. 1980 obravnavali osnutek zakona o sta- 
novanj sikem gospodarstvu in sprejeli naslednja stališča, mnenja in predloge. 

Delegati obeh zborov Skupščine občine Dravograd v načelu podpirajo osnu- 
tek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, saj menijo, da predstavlja pomemben 
prispevek k nadaljnjemu razvoju in utrjevanju družbenoekonomskih odnosov 
na stanovanjskem področju. 

Ne glede na ugotovitev, da osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
upošteva stališča in mnenja iz predhodnih razprav ter da sistemsko ureja 
vsebino stanovanjskega gospodarstva, ki je bila doslej opredeljena v različnih 
predpisih, pa delegati obeh zborov Skupščine občine Dravograd predlagajo 
naslednje konkretne predloge in mnenja: 

K 13. členu: Predlagamo, da se v tem členu izpusti beseda: »posebna«. 
K 22. členu: Predlagamo, da se varianta k temu členu ne sprejme. 
K 23. členu: Predlagamo, da se 6. alinea tega člena črta, saj je primerneje, 

da se sredstva stanarin uporabljajo za namene, določene v 57. členu osnutka 
zakona. 

K 26. členu: Predlagamo, da se sprejme varianta in da se črta osnovno 
besedilo 3. odstavka. 
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K 27. členu: Predlagamo, da se člen črta, ali bistveno dopolni z vprašanji 
o obračunavanju stanarine, možnostjo odpovedi v primerih, določenih z za- 
konom o stanovanjskih razmerjih itd. 

K 32. členu: V prvi alinei naj se za besedama: »mlade družine« postavi pika, 
ostalo besedilo pa naj se črta. Sprejme naj se variantni dodatek, ki oprede- 
ljuje gradnjo domov za učence in študente. 

K 44. členu: V prvem odstavku naj se pred besedami: »opravljajo organi- 
zacije adružetnega dela« vstavi beseda: »lahko«. Dopolnitev predlagamo zato, 
ker bi sicer takšno določilo terjalo, da se v nekaterih občinah morajo ustanav- 
ljati te organizacije združenega dela. 

K 47. členu: Varianta naj se ne sprejme. 
K 57. členu: Varianta naj se ne sprejme. 
K 76. členu: Zakon naj opredeli, kako dolgo lahko skupščina občine za- 

časno uredi določeno vprašanje. 
K 77. členu: Predlagamo, da se v petem odstavku določi, da naj statut 

potrdi občinska skupščina. 
K 96. členu: Predlagamo, da se sprejme varianta. 
K 135. členu. Predlagamo, da naj se ne sprejmeta varianti, v prvem od- 

stavku naj se za leto 1981 in 1982 predvidi še nižja stopnja amortizacije sta- 
novanjskih hiš. Hvala letpa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica, Anica Horjak, dele- 
gatka iz občine Sevnica. 

Anica Horjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skladu s programom dela je Skupščina občine Sevnica na seji Zbora 
združenega dela med drugim obravnavala tudi osnutek zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

Zbor združenega dela je ocenil, da so nekatere določbe osnutka zakona 
nedorečene. Osnutek zakona pa je v celoti premalo stabilizacijsko naravnan, 
saj je bilo ugotovljeno, da bo nova opredelitev stanovanjske skupnosti terjala 
več adminisitriranja in s tem več stroškov, kar pa seveda ni sprejemljivo. Glede 
na pomen zakona pa je menil, da je potrebno osnutek zakona ponovno dati v 
širšo razpravo, ki naj bi omogočila, da pri oblikovanju predloga zakona pridejo 
do izraza stališča in hotenja delovnih ljudi in Občanov. 

Navedla bi tudi nekatere konkretne pripombe, ki v dosedanji razpravi niso 
bile izrečene, in sicer: 

V 23. členu je potrebno v zadnji alinei, kjer se obravnavajo sredstva kmetov 
in drugih delovnih ljudi, konkretizirati, katere so druge oblike združevanja 
kmetov. 

V 24. členu ni jasno, katera so sredstva, ki so z aktom družbenopolitične 
skupnosti namenjena za stanovanjsko graditev. 

V 26. členu naj se varianta ne sprejme, vsebina tretjega odstavka pa naj 
se prenese v 18. člen; v drugem odstavku ni jasno, kdo pridobi stanovanjsko 
pravico na podlagi zakona. 

V 28. členu bi bilo potrebno vključiti tudi kmete. 
V 81. in 82. členu je premalo jasno določeno, kdo je skupnost stanovalcev 

oziroma katere so pravice in obveznosti skupnosti stanovalcev; pravice in ob- 
veznosti bi bilo umestno taksativno našteti. 

16» 
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V celoti podpiramo določbe 132. člena, da se sredstva upokojenskih in 
invalidskih zavarovancev združujejo še naprej po dosedanjih predpisih; proučiti 
pa je potrebno možnost, da se iz teh sredstev lahko kreditira tudi revitalizacija 
stanovanj v lasti upokojencev. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Stane Mele je oddal pismeni pri- 
spevek, ker je ugotovil, da so bile vse pripombe iz Celja v bistvu zajete v raz- 
pravi na seji zbora in v delovnih telesih. 

Besedo ima tovariš Ivan Bengoč, delegat iz občine Ilirska Bistrica. 

Ivan Bergoč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ugotovitve in stališča, ki so bila izofblikovana v javnih razpravah v krajevnih 
skupnostih, koordinacijskem odboru iza stanovanjsko gospodarstvo, v organih 
samoupravne stanovanjske skupnosti in v nekaterih hišnih svetih, so v glavnem 
enaka kot v dosedanji razpravi na seji zbora in v odborih zbora. Zato bom 
poudaril le tista, ki jih kaže posebej izpostaviti in ki doslej niso bila obrav- 
navana. 

Obvezna lastna udeležba za pridobitev družbenega stanovanja naj bo vrač- 
ljiva, kar je tudi v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije. Višino lastne 
udeležbe in rok vračila za solidarnostna stanovanja in tudi za vsa ostala sta- 
novanja je potrebno v zakonu jasno opredeliti. V razpravi je bil tudi izražen 
dvom, ali so skupnosti stanovalcev sposobne in pripravljene prevzeti vse ob- 
veznosti, predvidene z zakonom. Podana je bila tudi zahteva, da naj bi zakon 
dopuščal možnost, da strokovne naloge lahko opravlja tudi delovna skupnost 
stanovanjskih skupnosti, če ni druge usposobljene organizacije. S tem v zvezi 
je bilo v razpravah poudarjeno, da bodo predvidene rešitve glede opravljanja 
strokovnih uslug in opravil iznatno podražile gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami i(n stanovanji v družbeni lasti, saj bo potrebno v okviru hišnih svetov 
zagotoviti določeno število ljudi za opravljanje strokovnih nalog. 

V zvezi s stanarinami je bilo v razpravi postavljeno vprašanje, kaj je s 
sprejetim sporazumom o prehodu na ekonomske stanarine, izražena pa je bila 
tudi zaskrbljenost, da bo zaradi rasti stanarin, v organizacijah združenega dela 
padel interes za družbeno gradnjo ter porastel interes za individualno gradnjo. 
To še posebej, ker se krediti za individualno gradnjo ne revalorizirajo kot pri 
stanarini, organizacije združenega dela pa tudi dobijo vrnjena sredstva, ki jih 
namenijo svojim delavcem kot kredit. 

V obrazložitvi osnutka zakona je nakazano, kdo je lahko investitor pri grad- 
nji družbenih stanovanj. Navedeno stališče pomeni, da bodo stanovanjske skup- 
nosti postavljen pred določena dejstva, ko bodo iskale primernega investitorja, 
problemi pa bodo še večji, če investitorja ne bo v občini. Menimo, da bi moral 
zato zakon urediti tudi te vprašanje in upoštevati dejansko stanje v manjših 
občinah. Naše mnenje je, da bi tudi v bodoče stanovanjske skupnosti lahko bile 
investitorji. 

V raspravi smo sprejeli tudi 24 konkretnih pripomb, vendar bom omenil 
le nekatere. Ostale konkretne pripombe so razvidne iz pismenega prispevka, ki 
ga bom oddal. Gre za naslednje pripombe: 

K 25. členu: Predlagamo, da družbenopolitična skupnost z odlokom predpiše 
tudi minimalno stopnjo združevanja sredstev za vzajemnost, upoštevaje vire 
v 23. členu; v sistem solidarnosti naj se vključijo tudi družine z nižjimi oseb- 
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nimi dohodki ter upokojenci, ali pa naj se določi daljše prehodno obdobje za 
uveljavitev novega sistema solidarnosti. 

K 57. členu: Predlagamo, da naj se v tem členu uredi tudi vprašanje zago- 
tavljanja sredstev za zaklonišča. 

K 73. členu: V tem členu ni rešeno vprašanje financiranja delovanja poseb- 
nega sodišča združenega dela. 

K 92. členu: Umestno bi bilo določiti, kaj storiti v primeru, če v posamez- 
nem letu ni bilo zgrajeno nobeno družbeno stanovanje. 

K 130. členu: V razpravi je bilo izraženo mnenje, da naj se delitev premo- 
ženja stanovanjske zadruge otpravi tako, da se stanovanjski skupnosti prenese 
le tisti del premoženja, ki je bil pridobljen z družbenimi sredstvi. 

Ostale pripombe, ki so razvidne iz pismenega prispevka, naj predlagatelj 
Upošteva. Glede postopka pa predlagam, da naj se pripravi novi osnutek zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismene prispevke sta oddala 
tovariš Jože Cilenšek, delegat iz občine Mozirje in tovariš Branko Pucko, delegat 
iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Besedo ima tovariš Jože Miklavčič, delegat iz občine Jesenice. 

Jože Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne bi ponavljal vseh stališč in pripomb. Poudaril bi le to, da so stališča 
vseh treh zborov Skupščine občine Jesenice enaka oziroma podobna stališčem, 
ki so bila sprejeta predvsem v Odboru za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. Zato podpiramo predvsem stališča, 
pripombe, predloge in mnenja tega odbora. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Božo Tuš, 
delegat iz občine Lenart. 

Božo Tuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Tudi 
v občini Lenart smo imeli široko in organizirano razpravo o osnutku zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu. V načelni razpravi, ki je ibila na seji skupine 
delegatov in v drugih strukturah, je bilo poudarjeno, da osnutek zakona ni 
ustrezen. Naše ugotovitve so v osnovi identične s stališči delovnih teles zborov 
in Skupščine. Zato bom omenil le nekatera stališča. 

Predlagatelj zakona je upošteval načelo, da naj se sredstva za solidarnost, 
ki se združujejo v družbenopolitičnih skupnostih, združujejo po principu delov- 
nega mesta. Dejstvo pa je, da za stanovanjske potrebe mora skrbeti tista občina 
oziroma samoupravna interesna skupnost, kjer delavec živi. Prav tako mora 
skrbeti tudi za vse tiste občane, ki so tako ali drugače vezani na aktivno pre- 
bivalstvo. Občina Lenart, ki ima majhno število zaposlenega prebivalstva, mora 
na ta način za delavce, ki delajo izven občine — približno 50 Vo vseh zaposlenih 
— odvajati sredstva tisti občini, kjer delavec dela. To zmanjšuje možnost, da s 
temi sredstvi zadovoljuje tudi stanovanjske potrebe zaposlenih, socialnih kate- 
gorij, podpirancev ipd. Zato je potrebno, da se sredstva za te namene še naprej 
odvajajo po domicilnem principu, to je v tisto občino, kjer delavec živi. O soli- 
darnosti je bilo danes že precej povedanega. Ob tem pa /bi želel poudariti, da 
niso upoštevani nekateri praktični vidiki preobrazbe stanovanjskega gospo- 
darstva. 
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Za našo občino je zlasti pomembno to, do kakšne ravni naj se združujejo 
stanovanjska sredstva -za vzajemnost med posameznimi organizacijami združe- 
nega dela in delovnimi skupnostmi. Osnutek zakona opredeljuje vzajemnost 
samo na ravni organizacije združenega dela, medtem ko občinski vzajemnosti 
oziroma o delu sredstev, ki naj bi se združevala v stanovanjski skupnosti, ne 
govori, prav tako pa ne opredeljuje načine združevanja sredstev za vzajemnost. 

Stanovanjska skupnost nima ustrezne materialne osnove za svoje delo, saj 
se bodo sredstva za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami zbirala oziroma bo 
z njimi razpolagala skupnost stanovalcev. Vprašanje je, kakšno vlogo bo pri tem 
imela stanovanjska skupnost, kakšna bo vzajemnost med posameznimi hišami, 
po drugi strani pa se bodo sredstva za novogradnjo pretežno združevala v orga- 
nizacijah združenega dela ali pa v poslovnih skupnostih, ki bodo z njimi uprav- 
ljale. Tudi servisno dejavnost naj bi opravljale specializirane organizacije, nikjer 
pa ni dana možnost, da bi tudi stanovanjska skupnost lahko sama opravljala 
takšno dejavnost, kar je pomembno predvsem z vidika manjših občin. 

Skupnost stanovalcev kot pravna oseba je v osnutku zakona sorazmerno 
ozko opredeljena, saj ni določeno, kako se bo povezovala iz raznimi organi v 
občini in kako bo vključena v samoupravno stanovanjsko skupnost — direktno, 
prek delegacije krajevne skupnosti ali na kak drug način. 

Prav tako menimo, da naj bi bila stanovanjska skupnost še nadalje inve- 
stitor iz združenih sredstev, ker bi bilo neustrezno, da bi ustanavljali posebne 
poslovne skupnosti, saj se s tem samo krepi administracija. Imamo pripombe 
tudi glede vrednotenja družbenih stanovanj, ki naj bi se vrednotila vsako leto 
oziroma vsako drugo leto, osnova pa naj bi bila cena stanovanjske graditve 
v preteklem letu v občini. Predlagamo, da se to določilo zakona dopolni tako, 
da se upošteva zadnja cena družbene stanovanjske graditve in da se ta valori- 
zira s povprečnimi indeksi cene stanovanjske graditve v SR Sloveniji, saj se 
lahko zgodi, da v nekem letu v posamezni občini ni nobene stanovanjske 
gradnje. 

Vse druge pripombe k posameznim členom so vsebovane v poročilih delov- 
nih teles Skupščine, nekatere pa so bile izrečene tudi v današnji razpravi, zato 
jih ne bi ponavljal. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Marija 
Mencin, delegatka iz občine Grosuplje. 

Marija Mencin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Stališča, ki jih je sprejela naša delegacija iz občine Grosuplje, so bila pri- 
sotna že v današnji razpravi. Kljub temu pa bi rada podprla stališče in predlog 
delegatov iz občine Logatec in iz občine Lenart. Glede združevanja sredstev 
za solidarnost osnutek zakona predvideva, da naj bi se ta sredstva združevala 
po principu delovnega mesta, kar za našo občino ni sprejemljivo. Zato pred- 
lagamo, da delavci združujejo sredstva za solidarnost v občini, v kateri sta- 
nujejo v času zaposlitve. Po osnutku zakona se namreč sredstva za solidarnost 
zbirajo po sedežnem principu in bo v naši občini manj sredstev, saj se iz občine 
Grosuplje vozi na delo v druge občine 4000 občanov. Zniževanje sredstev za soli- 
darnost pa bi vplivalo na zmanjšanje števila gradenj in na manjše število soli- 
darnostnih stanovanj. Prav tako menimo, da so tudi ti občani dolžni združevati 
sredstva za solidarnost in za reševanje stanovanjskih vprašanj tistih delavcev, 
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ki v svoji delovni organizaciji na območju občine nimajo pogojev, da bi rešili 
stanovanjsko vprašanje ter tudi za subvencioniranje stanarin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Milica 
Prešiček, delegatka iz občine Laško. 

Milica Prešiček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Glede na to, da so tudi naša stališča bila prisotna v dosedanji razpravi, 
bi želela posredovati samo dve pripombi. Mnenja smo, da se na področju go- 
spodarjenja s stanovanjskimi hišami in stanovanji s predlaganimi rešitvami v 
44. členu vračamo v obdobje, ko smo imeli stanovanjska podjetja tudi v manjših 
občinah. Menimo, da je vsebina tega člena bolj prilagojena razmeram v velikih 
občinah, kot so npr. Ljubljana in Maribor, kjer strokovne naloge in opravila 
opravljajo tako imenovani staninvesti. V manjših občinah pa bo zaradi tega 
prišlo do ustanavljanja organizacij združenega dela, ki nikakor ne bodo mogle 
biti usposobljene z opravljanje vseh strokovnih opravil pri gospodarjenju s sta- 
novanjskimi hišami. Prav tako z osnutkom zakona ni rešeno vprašanje kreditov, 
ki so bili najeti za prenovo ali investicijska vzdrževalna dela na starih stano- 
vanjskih objektih. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Milan 
Humar, delegat iz občine Nova Gorica. 

Milan Humar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker nas je tovarišica predsednica že na začetku opozorila, da naj skrajšamo raz- 
pravo, bom posredoval le tiste pripombe, ki jih nisem zasledil v današnji raz- 
pravi. Ostale pripombe pa naj se proučijo in upoštevajo. 

Ugotavljamo, da osnutek zakona združuje materijo sedanjih 8 zakonov. 
Hkrati tudi ugotavljamo, da osnutek zakona v celoti ne upošteva stališča, skle- 
pe in priporočila Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Tako npr. ni upo- 
števan predlog iz občine Nova Gorica v zvezi z reševanjem stanovanjskih 
vprašanj občanov, ki živijo v nerazvitih obmejnih in hribovitih območjih. Osnu- 
tek zakona tudi ne upošteva rešitve določenih vprašanj, ki so opredeljene v 
mnenjih ustreznega družbenega sveta. Zato imamo naslednje splošne pripombe: 

V zakonu naj se pri gradnji stanovanj opredeli investitor. Uredi naj se tudi 
povezovanje komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, predvsem glede 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in stanovanjske gradnje. 

Zakon naj bolj jasno opredeli vlogo banke v zvezi s stanovanjsko gradnjo in 
določi, katera vprašanja bo urejal družbeni dogovor o skupnih osnovah za 
usmerjanje in uresničevanje družbenoekonomskih odnosov na področju stano- 
vanjskega gospodarstva v Sloveniji. 

Zakon naj določi, da imajo tudi samski domovi status stanovanja, kar naj 
se upošteva tudi pri spremembah zakona o stanovanjskih razmerjih. Občan, ki 
stanuje v samskem domu, po sedanjem zakonu ne more uveljaviti pravice do 
delne nadomestitve stanarine, čeprav bi lahko bil do te upravičen. Zato predla- 
gamo spremembo, ki bi tem občanom omogočila, da bi pridobili pravico do delne 
nadomestitve stanarine. 

Z zakonom naj se uredi možnost akontiranja sredstev za stanovanjsko 
gradnjo med letom iz sklada skupne porabe. Crta naj se obveznost organizacije 
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združenega dela in delovne skupnosti za solidarnostna stanovanja, oddana nji- 
hovim delavcem za določen čas — mlade družine — saj se srečujemo s problemi, 
ko organizacija združenega dela ne more niti sproti reševati stanovanjska vpra- 
šanja svojih delavcev. 

V zakonu bi bilo potrebno urediti financiranje gradnje stanovanj za delavce, 
zaposlene v delovni skupnosti in organizacijah združenega dela, ki se financi- 
rajo iz proračuna — na primer za delavce UJV. To se nanaša predvsem na tiste 
občine, ki so subvencionirane. 

Sredstva za stanovanjsko gradnjo se ne bi smela zmanjševati glede na to, 
da je število nerešenih stanovanjskih vprašanj na območju republike veliko. 

Glede konkretnih pripomb pa bi posredoval le naslednje: 
V 25. členu naj bi se dodal nov drugi odstavek, ki naj se glasi: »Z ustreznim 

aktom družbenopolitične skupnosti naj se določi minimalni odstotek združe- 
vanja na nivoju občine, predvsem za reševanje stanovanjskih potreb občanov, 
ki živijo na obmejnih nerazvitih in hribovitih območjih«. 

Tudi v občini Nova Gorica je izseljevanje prebivalstva iz teh obmejnih kra- 
jev veliko, čeprav to ni v interesu naše družbe, srečujemo pa se tudi z drugimi 
problemi. Pismeni prispevek sem že oddal. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več. Ugotavljam, da 
pripombe iz današnje razprave niso bile v nasprotju s predlaganim sklepom, 
ki sta ga pripravila pristojna odbora in je vsebovan v dodatnem poročilu. To 
se nanaša zlasti na vprašanja združevanja sredstev, vzajemnost in solidarnost, 
čeprav so bila tudi drugačna mnenja v razpravah. Prav tako v razpravi ni bilo 
nasprotovanj, da se 27. člen, ki opredeljuje idealno solastništvo, črta. Veliko je 
bilo razprave glede samoupravne organiziranosti. 

Ce sem prav razumela, ste vsi z večjim ali manjšim poudarkom povedali, 
da je treba interese na tem področju čim bolj jasno ugotoviti. Gre za interese 
tistih, ki vlagajo sredstva, tistih, ki gradijo in za interese stanovalcev, ki naj 
upravljajo s stanovanjskimi hišami. Prav tako gre za interese krajana, ki je 
zainteresiran in zadolžen za posamezne zadeve. Zato je potrebno te medsebojne 
odnose čim bolj jasno določiti, posebej pa je potrebno opredeliti pravice in 
obveznosti skupnosti stanovalcev oziroma njenih organov — zbora stanovalcev, 
hišnih svetov ipd. Jasneje je potrebno tudi opredeliti mesto in vlogo skupnosti 
stanovalcev v stanovanjskem gospodarstvu, ki je subjekt samoupravnega zdru- 
ževanja in tudi planiranja. Ta vprašanja je potrebno opredeliti z administra- 
tivno-tehničnega in strokovnega vidika čim manj komplicirano. To velja tudi za 
urejanje stanovanjskih vprašanj v občini. 

Posebej pozorno so bila obravnavana tudi vprašanja delovanja zbora upo- 
rabnikov iz Zbora izvajalcev v stanovanjski skupnosti. Pri tem gre za vprašanje 
kdaj se posamezne zadeve obravnavajo enakopravno, kdaj pa ločeno. S tem 
v zvezi ugotavljam, da so bila v razpravi izražena drugačna mnenja kot je to 
opredeljeno v osnutku zakona. 

Ne bi ponavljala celotne razprave, ta stališča pa sem povedala predvsem 
zaradi tega, ker bi želela, da posredujete svoja stališča, upoštevaje specifičnosti 
v vaših občinah in da razpravljate tudi >o predloženih predlogih in stališčih ter 
predlagate dodatne predloge. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da se sestane skupina 
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delegatov, ki smo jo danes izvolili in ki bo predlagala tudi nadaljnji potek spre- 
jemanja tega zakona. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Eriko Peterca, po- 
močnico predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek zakona 
je bil objavljen v prilogi VI Poročevalca. 

Osnutek so obravnavali Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci odbora in komisij besedo? (Da.) Besedo ima dr. Lojze 
Ude, predsednik Zakonodajno-ipravne komisije. 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodaj no-pravna komisija je sicer .v svojem poročilu predlagala, da se 
sprejme osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih, s tem, da je dala samo nekaj pripomb k posameznim členom. Kas- 
neje pa je v nekaterih drugih delovnih telesih zborov Skupščine SR Slovenije 
prišlo do izraza stališče, da bi bilo treba zakon o stanovanjskih razmerjih do- 
polniti in spremeniti v mnogo širšem obsegu. Zlasti je prišlo do izraza stališče, 
da je treba pravno ureditev stanovanjskih razmerij prilagoditi novim družbeno- 
ekonomskim odnosom na tem področju in pri tem zlasti iz zakona izločiti stano- 
vanjsko pogodbo kot pravni naslov za pridobitev stanovanjske pravice, obenem 
pa predvideti posebno pogodbo, s katero bi se določile materialne obveznosti 
imetnika stanovanjske pravice oziroma njegova odgovornost. 

V ta vprašanja se Zakonođajno-pravna komisija v svojem poročilu ni spu- 
ščala, ker je štela, da je bilo zavzeto splošno konceptualno stališče že ob spre- 
jemu predloga za izdajo zakona, kjer tovrstnih načelnih pripomb ni bilo, tem- 
več je bil v zboru nasprotno, sprejet sklep, da naj na podlagi tako zasnovanega 
predloga za izdajo zaikona in na podlagi vseh pripomb zborov in delovnih teles 
predlagatelj izdela osnutek zakona. Predlagatelj je tako storil in konkretno 
vnesel v osnutek zakona vse pripombe, izražene na zborih Skupščine in v de- 
lovnih telesih. Prav zaradi tega Zakonodajno-pravna komisija ni več kritično 
razpravljala o konceptu zakona oziroma o izhodišču zakona. Seveda pa tako 
opravljena prva faza ne izključuje možnosti, da se tudi ob osnutku ponovno ne 
odpre razprava o načelnih izhodiščih. To se je tudi zgodilo. 

Vsebinsko se Zakonodajno-pravna komisija strinja z ugotovitvijo, da novi 
družbenoekonomski odnosi na področju stanovanjskega gospodarstva vendarle 
zahtevajo obsežnejši poseg v zakon o stanovanjskih razmerjih. Stanovanjsko 
razmerje že sedaj ni več tipično pogodbeno najemno razmerje, stanovanjska 
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pravica pa se v našem pravnem sistemu oblikuje vse bolj kot pravica posebne 
vrste, ki v mnogočem temelji tudi na minulem delu. Seveda pa igre ob takih 
stališčih za konceptualno povsem drugačen pristop k spreminjanju oziroma 
dopolnjevanju zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Zaradi tega Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da naj zbori Skupščine 
v skladu s 3. odstavkom 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ne sprej- 
mejo osnutek zakona, temveč naložijo predlagatelju, da oblikuje nov osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, s tem, 
da naj vključi rešitve, ki bodo pomenile vsebinsko revizijo zakona o stanovanj- 
skih razmerjih. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Danes ste na klop prejeli tudi 
predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava osnutek zakona v 
smislu 72. člena poslovnika Skupščine tako, da daje o njem pristojnima zboroma 
svoja stališča. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Hasan Bečič, delegat iz občine 
Dravograd. 

Hasan Bečič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine 
Dravograd so na 15. seji dne 23. 6. 1980 obravnavali osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in sprejeli naslednja 
stališča in pripombe: 

Delegati obeh zborov v celoti podpirajo predloženi osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlagatelj bi moral v predlogu zakona pravno urediti tudi primer, ko gre 
za skupen nakup stanovanja dveh delovnih organizacij, pri kateri sta zaposlena 
zakonca, kar se v praksi pogosto dogaja. Gre namreč za vprašanje, ali je do- 
ločba 18. člena tega zakona ustrezna, ko dopušča oziroma opredeljuje le enega 
imetnika stanovanjske pravice, drugi zakonec pa tega statusa nima, čeprav je 
temeljna organizacija združila sredstva za nakup stanovanja. Gre za povsem 
odprto vprašanje ureditve razmerij med obema temeljnima organizacijama 
oziroma delovnima organizacijama, ki sta sredstva združili. Predvsem ni rešeno 
vprašanje, kako postopati v primeru, ko sicer nastopijo pogoji, da bi po 67. členu 
sedaj veljavnega zakona stanovalec odpovedal stanovanje svojemu delavcu — 
na primer delavec še ni dopolnil 10 let delovne dobe, od tega 5 let neprekinjeno 
pri stanodajalcu. Tako se v praksi dogaja, da dve delovni organizaciji, pri 
katerih delata zakonca, združita sredstva za nakup stanovanja, s posebnim 
pismenim dogovorom pa se dogovorita o tem, katera temeljna organizacija bo 
oddala stanovanje oziroma kateri zakonec bo postal imetnik stanovanjske pra- 
vice. Vendar se dostikrat dogaja, da temeljna organizacija izgubi tako združena 
sredstva, ko katerikoli zakonec preneha z delom, ne glede na to, da po 67. členu 
obstajajo vsi pogoji za odpoved stanovanjske pogodbe, ker sodišča združenega 
dela dopuščajo odpoved stanovanjske pogodbe le, če bi jo vložili obe delovni 
organizaciji. Predlagamo, da se za te primere najde ustrezna rešitev v predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Marija Fedran, dele- 
gatka iz občine Ljubljana-Moste-Polje. 
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Marija Fedran: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije in delegati skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije so na svoji skupni seji obravnavali 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
in imajo naslednje konkretne pripombe: 

K 21. členu: V 5. točki naj se rok 6 mesecev podaljša na eno leto. 
Utemeljitev: v praksi se dogaja, da stanodajalec šele po enem letu lahko 

izve, da stanovanje uporablja druga oseba, ker je imetnik na primer umrl. 
K členom od 25. do 27. V teh členih se posebej ne obravnava zamenjava 

med družbenimi in privatnimi stanovanji. Zato predlagamo, da se ta vprašanja 
konkretneje določijo. 

Utemeljitev: V Ljubljani obstaja že dalj časa močan interes za takšno 
menjavo, vendar to pogosto ovirajo zakonski predpisi. Menimo, da bi moral 
biti v zakonu o stanovanjskih razmerjih opredeljen postopek tudi za zamenjave 
med stanovanji v družbeni in privatni lastnini. 

K 33. členu: Dodati bi bilo potrebno novo 4. točko, ki naj se glasi: »Imetnik 
stanovanjske pravice ob prevzemu odločbe za dodelitev družbenega stanovanja 
podpiše administrativno prepoved na osebni dohodek za kritje plačila stana- 
rine.« 

Utemeljitev: Delovni ljudje so zainteresirani, da se vrednost družbenih 
stanovanj ne zmanjšuje, kar zagotavljajo predvsem stanarine. Veliko sredstev 
se potroši za pobiranje stanarin in za izterjavo. Zato bi bila administrativna 
prepoved racionalnejša rešitev. Na ta način tudi ne bi prišlo da nemogočih 
situacij, ko se stanarine sodno ne morejo izterjati, saj se pogosto ugotavlja, 
da so dolžniki običajno že obremenjeni s krediti in jim dohodek ne zadošča za 
pokrivanje stanarine. 

K 36. členu: V tem členu bi bilo potrebno določiti, da je organ stanodajalca 
dolžan izdati odločbo o dodelitvi novega stanovanja najmanj 30 dni pred vse- 
litvijo. 

Utemeljitev: Da bi dejansko uveljavili določbe 42. in 53. člena tega zakona, 
se mora stanodajalcu naložiti obveznost izdaje odločbe, saj se dogaja, da niso 
sklenjene stanovanjske pogodbe in se stanovalci vseljujejo nezakonito. 

K 53. členu: Besedilo: »če ni s tem zakonom ali splošnim aktom stanodajalca 
drugače določeno« naj se črta. 

Utemeljitev: Nadzor nad izvajanjem določb tega člena praktično ni izved- 
ljiv. Tako stanodajalec izroči stanovalcu ključe, le-ta pa se vseli brez odločbe 
in brez stanovanjske pogodbe. 

K 56. členu: Določba tega člena nima pravnega učinka. Manjka določilo, 
ki bi organom javne varnosti nalagalo skrb za zaščito stanovanj pred nasilnimi 
vselitvami. 

Utemeljitev: Vrednost družbenih stanovanj se v povprečju giblje že okoli 
600 000 dinarjev. Nasilna vselitev pomeni oškodovanje delovne organizacije, 
ki je to stanovanje kupila za zagotovitev boljših življenjskih pogojev svojim 
delavcem. V primerjavi z vrednostjo se mora nasilna vselitev smatrati za grabež, 
temu primerno pa je potrebno te pojave tudi preprečevati. 

Besedilo 3. odstavka tega člena naj se črta, ali pa naj se enoletni rok po- 
daljša. 

Utemeljitev: Čeprav je enoletni rok za izdajo odločbe o izpraznitvi stano- 
vanja relativno zelo dolg, lahko zaradi nepredvidenih okoliščin pride do tega, 
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da se odločba v tem roku ne more izdati in da se tako lahko legalizira nezakonita 
pridobljena stanovanjska pravica. 

K 57. členu: Določbe tega člena je potrebno bolj konkretizirati. 
Utemeljitev: Ne more se prepustiti samo prosti presoji organom milice, 

kdaj je nezakonita vselitev v teku oziroma kdaj se konča. Zato je potrebno 
določbo tega člena bolj konkretizirati. 

K 58. členu: Obveznost iz tega člena se lahko uveljavi le, če so sredstva iz 
stanarin zagotovljena za izvajanje letnega programa vzdrževanja hiš in sta- 
novanj. 

Utemeljitev: Hišni sveti so dolžni predložiti plan potrebnega vzdrževanja 
do konca leta. Stanovalci v okviru krajevne skupnosti ter delegati v skupščini 
za plan potrjujejo in uskladujejo. Obveznost stanovanjske skupnosti nastopi 
šele takrat, ko so plani investicijskega vzdrževanja sprejeti po samoupravnih 
organih. 

K 60. členu: Doda naj se 5. točka, ki naj bi se glasila: »Določila tega člena 
se uporabljajo v primerih, ko stanovanjske skupnosti odpravljajo stanovanja 
VI. in VII. kategorije«. 

Utemeljitev: V programih stanovanjskih skupnosti je določena naloga, da 
bodo odpravljale stanovanja VI. in VII. kategorije. Taka stanovanja, ki so ne- 
primerna za bivanje, so najpogosteje preurejena v prostor za drugačne na- 
mene. V zvezi s tem naj bi bil postopek sprememb namembnosti v pristojnosti 
stanovanjske skupnosti. 

K 62. členu: V prvi vrsti prvega odstavka naj se črta beseda: »lahko«. 
Utemeljitev: V osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu je pred- 

videno, da v primerih, če stanodajalec ne odpove stanovanjske pravice, nosi 
obveznost plačila stroškov namesto stanovalca stanodajalec. Ta vprašanja bi 
lahko podobno uredili tudi v tem členu. V primeru, ko gre za oviranje drugih 
stanovalcev v mirni uporabi stanovanja — točka 3., pa z nobeno odškodnino 
ni mogoče nadomestiti ravnanja, ki ga povzroči kršitelj. 

K 64. členu: Ugotavljamo, da so predložene spremembe v nasprotju z 
22. členom in da je namen tega člena določiti, kdaj se lahko odpove stano- 
vanjska pogodba. Predlagamo dodatno, da se v novem 3. odstavku v točki 5. 
predvidi ugotovitev dejanskega razloga začasnega bivanja. 

Utemeljitev: Veliko ostarelih ljudi želi v domove ostarelih in je njihovo 
zdravstveno stanje takšno, da ni nobene možnosti, da bi lahko še kdaj uporab- 
ljali stanovanje. V takem primeru bi se moral vzpostaviti način za izselitev po 
sorodnikih, sicer so stanovanja prazna, ali pa jih zasedajo neupravičene osebe. 

K členom od 97—100: Kazenske določbe so premile v primerih, ko gre za 
zavestno kršenje zakona in ko gre za družbeno lastnino, katere poprečna vred- 
nost je 700 000 dinarjev. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb : Besedo ima tovariš Vinko Brdnik, delegat 
iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Vinko Brdnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V 64. členu naj se v prvem odstavku 4. točke doda naslednje besedilo: »v tujini 
ter na prestajanju kazni«. Dopolnitev je potrebna, ker bi sicer delavci, ki so 
v tujini po službeni dolžnosti po preteku 6 mesecev izgubili stanovanjsko pra- 
vico, kaznovanim osebam pa bi že po 6 mesecih otežkočali vključitev v nor- 
malno življenje. 
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Kolikor bi bil zakon o stanovanjskem gospodarstvu spremenjen oziroma 
dopolnjen z določbami, ki bi urejale vprašanja dijaških domov in domov za 
ostarele občane, bi bilo potrebno spremeniti tudi določbe tega zakona. Hvala 
lepa! 

Predsednica Silva Jereb : Besedo ima tovariš Stane Mele, delegat iz 
občine Celje. 

Stane Mele: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občine Celje so obravnavali osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in imajo naslednje pripombe: 

Rok za izdajo soglasja za zamenjavo stanovanja naj se podaljša, ker menimo, 
da, v 15 dneh ni mogoče sklicevati sej samoupravnih organov, pristojnih za iz- 
dajo soglasja, to pa je tudi neracionalno. To se lahko maščuje organizacijam 
združenega dela, zlasti takrat, ko stanovanji, ki se zamenjujeta, nista v lasti 
iste organizacije združenega dela. 

Z zakonom bi bilo potrebno omejiti stanovanjsko pravico oziroma predvideti 
obvezno zamenjavo stanovanja, če le-to po svoji velikosti in funkcionalnosti 
uporabe ustreza družini oziroma večjemu številu oseb, uporablja pa ga le ena 
ali dve osebi. 

Preprečiti bi bilo potrebno zlorabe s strani imetnikov stanovanjske pravice 
ali njihovih naslednikov, če zadržujejo prazna družbena stanovanja za lastne 
koristi. 

Menimo, da bi morala imeti organizacija združenega dela, ki investira ozi- 
roma združuje sredstva za stanovanja za svoje delavce, večje pravice do svojih 
stanovanj. Zato predlagamo, da se omeji možnost prenosa stanovanjske pravice 
od staršev oziroma drugih družinskih članov na tiste porabnike, ki združujejo 
svoje delo — otroke, brate in sestre — in ustvarjajo sredstva za reševanje 
lastnega stanovanjskega problema. Organizacije združenega dela namreč na 
ta način izgubijo precej stanovanj, .mnogi, ki se v taka stanovanja vselijo, pa 
ne bodo prispevali lastna sredstva za pridobitev stanovanjske pravice. Poleg 
tega opažamo, da uporabniki stanovanj, ki zlahka in brez truda ter sredstev 
pridobijo stanovanje, le-tega slabo vzdržujejo. 

Prav tako naj bi zakon izključil možnost prenosa stanovanjske pravice na 
družinske člane pri solidarnostih stanovanjih, kadar ti ne izpolnjujejo pogojev 
za pridobitev solidarnostnega stanovanja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Jože Kapus, delegat iz 
občine Radovljica. 

Jože Kapus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Imamo dve načelni pripombi. Prvič, potrebno bi bilo proučiti možnost, da se 
zakon dopolni z določbo, ki bi omogočila odpoved stanovanjske pogodbe v pri- 
merih, ko se stanovanja skrajno neracionalno uporabljajo, na primer, če pripada 
eni osebi 80 m2. V teh primerih bi bila možna tudi prisilna zamenjava stanovanj. 

Prouči naj se tudi možnost odpovedi stanovanjske pogodbe v primeru, če 
je eden od zakoncev, ki sicer ni imetnik stanovanjske pravice, živi pa skupaj 
z drugim zakoncem v najemnem družbenem stanovanju, lastnik drugega sta- 
novanja. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva.Jereb: Besedo ima Franc Novak, delegat iz občine 
Kamnik. 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Kamnik ima naslednji dve pripombi. 

Drugi odstavek 22. člena povzroča vrsto novih problemov v stanovanjski 
politiki delovnih organizacij, predvsem pa pri dodeljevanju družbenih stano- 
vanj, saj se bodo ta stanovanja, ki so last delovne organizacije, odtujevala. 

Določbe 65. člena niso povsem v skladu z 22. členom. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Milan Humar, delegat 
iz občine Nova Gorica. 

Milan Humar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih smo sprejeli naslednji pripombi: 

Določbe 5. člena, ki opredeljujejo vprašanje oddajanja hišniških stanovanj, 
naj se ponovno proučijo, predvsem z vidika nemotenega dostopa do signalnih 
in drugih naprav, če so le-te v hišniškem stanovanju. 

Ponovno naj se prouči vprašanje statusa oziroma opredelitve doma upoko- 
jencev. Nesmotrno je, da dom upokojencev ni opredeljen kot stanovanje. V za- 
konu bi bilo potrebno opredeliti vsaj možnost, da občan, ki je sprejet v dom 
upokojencev, prostovoljno odloča, ali se bo v dom naselil, ali pa bo sprejet le 
v začasno oskrbo. Sklicevanje na možnost ponove odselitve iz doma je neute- 
meljeno, saj so tudi pri drugih stanovanjih možne ali dopustne selitve. Določba, 
ki onemogoča, da se dom upokojencev opredeli kot stanovanje, pa postavlja 
stanovalce oziroma oskrbovance tudi v (neenakopraven položaj glede pravice 
do subvencioniranja stanarine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več. Želi še kdo razprav- 
ljati k tej točki dnevnega reda? (Ne.) 

Zbor obveščam, da je Družbenopolitični zbor, ki je danes obravnaval ta 
osnutek zakona, sprejel stališča z naslednjimi dopolnitvami: 

— VI. točki se v peti vrsti črta besedilo: ».zlasti določbe v stanovanjski 
pogodbi, po kateri je stanovanjska pogodba pravni naslov za pridobitev stano- 
vanjske pravice, kar je v nasprotju« in se nadomesti z besedama: »v skladu«. 

— Besedilo zadnjega stavka 1. točke: »Hkrati s tem je« se črta in nadomesti 
z besedilom: »s tem v zvezi je«. 

Druga točka stališč se črta. 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 

zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih se v predloženem besedilu ne sprejme. 
2. Glede na to, da je razprava o tem zakonu in o osnutku zakona o stano- 

vanjskem gospodarstvu opozorila na vrsto odprtih sistemskih vprašanj na po- 
dročju stanovanjskih razmer, ki bodo zahtevala širše spremembe tega zakona 
ali celo pripravo novega zakona, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči 
vsa vprašanja, na katera opozarjajo delovna telesa zbora in Skupščine, Druž- 
benopolitični zbor v svojih stališčih ter druga vprašanja, povezana s to pro- 
blematiko, kakor tudi razprava delegatov na seji zbora, in ponovno predloži os- 
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nutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona oziroma po potrebi nov. 
predlog za izdajo zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Želi o takem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
prosim da glasujete, Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sip rejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih. 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek zakona je Skupščini predložil 
v obravnavo njen Izvršni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil 
tovarišico Eriko Peterca, pomočnico predsednice Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje prostora. 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek zakona sta bila objavljena v 
prilogi VI Poročevalca. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali Odbor za urbanizem, stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Želijo poročevalci odborov in komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Vinko Brdnik, delegat iz občine 
Lj ubl j ana-Bežigr ad. 

Vinko Brdnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Velikost poslovnega prostora nad 70 m2 naj bi ugotavljal občinski upravni 
organ, pristojen za obrtne storitve za vsak posamezni primer ob upoštevanju 
specifičnosti iin pomembnosti posamezne poslovne dejavnosti. Menimo, da bi 
morali v Sloveniji upoštevati poenotene kriterije. Posamezne občine bi namreč 
lahko uporabljale različne kriterije, kar bi lahko povzročilo večje fluktuacije 
obrtnikov, to pa najbrž ne želimo. Posebej bi bilo potrebno proučiti, od kod 
in kako naj bi se zbirala sredstva za gradnjio inovih poslovnih prostorov, zlasti 
za deficitarne obrti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože Kapus, 
delegat iz občine Radovljica. 

Jože Kapus: Tovarišice in tovariši delegati! Prouči naj se možnost, 
da se v prvem členu predloga za izdajo zakona opredeli, da zadostuje že mnenje 
krajevne skupnosti in da ne bi bilo potrebno njeno soglasje, kot je sedaj pred- 
videno v tej spremembi. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Pismenih prijav 
ni več. Besedo ima tovariš Bojan Furlan, predstavnik Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije. 

Bojan Furlan: Zveza stanovanjskih skupnosti meni, da bi bilo po- 
trebno pri dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih raz- 
mišljati tudi o naslednjih treh sklopih vprašanj. 

Najprej, ali so sploh možni najemni in pogodbeni odnosi pri uporabi po- 
slovnih prostorov, ko jih uporabljajo organizacije združenega dela. Znana so 
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nekatera razmišljanja, da je to treba urediti s samoupravnimi sporazumi, ker 
je poslovni prostor tudi sredstvo za delo. Če je to tako, se postavlja vprašanje, 
kdo in kako naj s poslovnimi prostori upravlja? Postavlja se tudi vprašanje, 
ali je to še vedno lahko tudi samoupravna stanovanjska skupnost V. občini? 

Dalje, sedanja politika oddajanja poslovnih prostorov in najemnin, ki je 
bila omenjena zlasti na osnovi 37. člena veljavnega zakona, nas je pripeljala 
do itega, da so najemnine na ravni poprečnih stanarin. Te pa še zdaleč niso 
ekonomike. Sredstva najemnin, ki naj bi bile ekonomske, naj bi predstavljala 
materialno osnovo za vodenje politike do poslovnih prostorov v občini. Edino 
to bi bil možen vir za pridobivanje in vzdrževanje poslovnih prostorov za defi- 
citarne dejavnosti in za prostore za družbeno aktivnost v krajevnih skupnostih 
in v občinah. 

Menimo, da bi bilo potrebno ta vprašanja in dileme razčistiti pri koncipi- 
ranju dopolnitev tega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo .in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
slovnih stavbah in poslovnih prostorih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR. Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles zbora in Skupščine in pripombe iz razprave 'de- 
legatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

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

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Jožeta Erjavca, pomočnika pred- 
sednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu številka 11. Prejeli ste tudi 

pripombe Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, pripombe Zadružne 
zveze Slovenije ter mnenja, stališča in pripombe Sveta za družbenoekonomske 
odnose v kmetijstvu in na vasi, Sveta za varstvo okolja iiin Sveta za družbeno- 
ekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu RK SZDL Slo- 
venije. 

Osnutek so obravnavali Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in Zakonodajnopravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, Odbor 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja pa tudi 
dodatno poročilo. 

Želijo poročevalci odborov in komisije besedo? (Ne.) 
Danes ste na klop prejeli dodatno poročilo našega odbora, v katerem je 

predlog sklepa, ki naj ga po razpravi o osnutku zakona sprejme zbor. Predlog 
sklepa je bil pripravljen v odboru na podlagi dosedanjih razprav v delovnih 
telesih zbora in Skupščine. 
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Ker ste dodatno poročilo odbora in s tem predlog vsebinskega sklepa pre- 
jeli danes na klop, predlagam zboru, da v smislu 47. člena poslovnika zbora 
imenuje skupino delegatov, ki bo proučila razpravo ina seji zbora in predlagala 
morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa. Dovolite mi, da 
v to skupino predlagam Tomaža Vugo, predsednika Odbora za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Franca Talerja, člana Od- 
bora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Iva Miklavčiča, delegata iz občine 
Kranj, in Rafaela Razpeta, delegata iz občine Maribor. Ima kdo ka!k drug pred- 
log? (Ne.) Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Bn delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v skupino delegatov z večino glasov imenovani 
Tomaž Vuga, Franc Taler, Ivo Miklavčič in Rafael Razpet. 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpraivo. Besedo ima tovarišica Vida 
Bogataj, delegatka iz občine Domžale. 

Vida Bogataj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
je na svoji seji dne 24. 6. 1980 obravnavala gradivo za 37. sejo Zbora občin ter 
k 6. točki dnevnega reda sprejela naslednje pripombe: 

Osnutek zakona ni usklajen z metodologijo in terminologijo prostorskega 
dela srednjeročnega plana občine in vnaša nejasnosti v postopke priprave in 
izvajanja prostorskega plana. Opazna je časovna neusklajenost obeh zakonov. 

Iz določb osnutka zakona izhaja, da je potrebna usklajenost z dolgoročnim 
planom urejanja prostora SR Slovenije in občine. Tako bo mogoče pričeti z iz- 
delavo prostorskih načrtov šele ,po letu 1983, do tedaj pa naj bi veljali obstoječi 
dokumenti urejanja prostora oziroma dokumenti, usklajeni s prostorskim delom 
srednjeročnega plana občine. Zato ni potrebno, da se zakon sprejme takoj, 
ampak je po našem mnenju bolj smotrno zakon vsebinsko uskladiti z zakonom 
o družbenem planiranju, z zakonom o kmetijskih zemljiščih in drugimi zakoni. 
V predhodnih določbah naj se zato posebej definira način postopnega uvajanja 
zakona. 

Osnutek zakona je nedodelan, kar se kaže v kontradikciji med posameznimi 
členi, tako so členi od 95. do 97. člena v nasprotju z zakonom o sistemu druž- 
benega planiranja (28. in 29. člen), nekateri členi so vsebinsko nepopolni (38. in 
85. člen) ali pa so navedbe nesprejemljive (zadnja alinea 38. člena). 

V osnutku zakona je toliko nerešenih vprašanj, da bi ga bilo potrebno pred 
javno razpravo temeljito revidirati in dopolniti. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Marija Mencin, dele- 
gatka iz občine Grosuplje. 

Marija Mencin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Grosuplje je obravnavala osnutek zakona o urejanju prostora ter spre- 
jela naslednja priporočila in stališča. 

Bolj je treba poudariti načelo, da je osnova za razpolaganje s prostorom 
družbeni plan družbenopolitične skupnosti. 

Zakon mora določiti, da se zazidalni načrti izdelajo za urbana naselja, 
medtem ko se ureditveni načriti izdelajo za zaselke in vasi. S tem pa odpade 
potreba po izvedbenem načrtu tam, kjer je prostor že urejen z zazidalnim ozi- 
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roma ureditvenim načrtom. V kolikor pa ostane predlagatelj pri opredelitvi 
izvedenega načrta, pa je potrebna natančnejša definicija le-tega. 

Z zakonom je potrebno določiti vrstni red sprejemanja ostalih dokumentov 
za urejanje prostora. Nadalje je potrebno jasno opredeliti, kdaj se izda potrdilo 
o priglasitvi del in kdaj lokacijsko dovoljenje. 

Zakon naj natančno opredeli odpiranje, izkoriščanje in sanacijo kamno- 
lomov ter peskokopov. Zato naj zakon določi, da je za odpiranje, izkoriščanje 
in sanacijo kamnolomov in peskokopov potrebno lokacijsko in gradbeno do- 
voljenje ter da ta vprašanja ureja občinska skupščina z odlokom. 

Zakon bi moral tudi natančneje opredeliti pogoje za izdajo lokacijskega 
dovoljenja oziroma lokacijskega in gradbenega dovoljenja, kadar se ta izda- 
jata hkrati. Po postopku, predvidenem v osnutku, bo sprejemanje zazidalnih 
načrtov daljše in ne krajše. Zato je potrebno .proučiti možnost za opredelitev 
sočasne razgrnitve programskega in tehničnega dela. 

Zakon naj natančno opredeli obstoj upravne organizacije, ki pa je primerna 
le za velike centre, medtem ko je za manjše občine potrebno proučiti možnost 
okrepitve upravnega organa za strokovna dela, ki naj bi jih izvajale upravne 
organizacije. 

Kljub možnosti sporazumevanja in dogovarjanja je potrebno proučiti tudi 
možnost za določitev osnovnih virov za financiranje dokumentacije, ki jo bo 
treba sprejeti po določilih tega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Božo Tuš, delegat iz 
občine Lenart. 

Božo Tuš : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V ob- 
čini Lenart smo obravnavali osnutek zakona o urejanju prostora ter izoblikovali 
naslednje pripombe. 

Osnutek zakona o urejanju prostora prinaša novosti glede planiranja pro- 
stora, ker pa je to že urejeno z zakonom o sistemu družbenega planiranja, je 
tako ta materija obdelana dvakrat. V vseh ostalih določilih pa ni nekih bistvenih 
sprememb glede na zakon o urbanističnem planiranju, ki je doslej urejal ure- 
janje prostora. 

Mnenja smo, da z osnutkom zakona o urejanju prostora ni bistveno poeno- 
stavljen oziroma skrajšan postopek za sprejemanje zazidalnega ali ureditvenega 
načrta in za urejanje nekaterih drugih vprašanj, ki bi jih bilo moč urediti z 
metodologijo. 

Nadalje menimo, da bi bilo potrebno ločeno opredeliti elemente urbani- 
stičnega in krajinskega načrta lin povezavo med njima. S planskimi akti je 
treba določiti naselja oziroma območja, za katera je treba izdelati urbanistične 
načrte, katerih vsebina pa je lahko različna oziroma prilagojena velikosti in po- 
membnosti naselja. 

Ker osnutek zakona o urejanju prostora določa, da se spremembe zazidalnih 
ali ureditvenih situacij, spremembe namembnosti objektov, spremembe na pro- 
metnem omrežju in podobno štejejo za večje odmike od zazidalnega ali uredit- 
venega načrta, menimo, da je bil predlagatelj pri oblikovanju tega člena pre- 
tog. Praksa je pokazala, da pri realizaciji oziroma izvedbi zazidalnega načrta 
prihaja do prej navedenih odstopanj, ki pa bistveno ne vplivajo na izrabo pro- 
stora, vendar pa je za njihovo sprejetje določen enak postopek kot za pripravo 
zazidalnega načrta, kar pa bistveno podaljšuje realizacijo izvedbenega doku- 
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menta, to je zazidalnega ali ureditvenega načrta. Menimo, da bi moral zakon 
dati pooblastilo Izvršnemu svetu, da na podlagi utemeljenega predloga inve- 
stitorja, izvajalca, uporabnikov, krajevne skupnosti ali druge sredine, na katero 
bo ta sprememba vplivala, dovoli takšen odmik od zazidalnega načrta, saj lahko 
v nasprotnem primeru nastane velika izguba časa in se znatno podraži izvedba 
projekta. 

Osnutek zakona o urejanju prostora nadalje določa, da morajo biti do- 
voljena za poseg v prostor, za območja, za katera so že sprejeti dokumenti 
s katerimi se ureja prostor, izdana v 30 dneh. Menimo, da to ni izvedljivo, če 
se organizacije, ki izdelujejo lokacijsko dokumentacijo, ne bodo prilagodile 
določbam tega zakona in postale upravne organizacije v smislu sistema državne 
uprave, kar pa pomeni, da tudi ne bodo imele več tako izjemnega položaja glede 
rokov in oblikovanja cen svojih storitev. 

Menimo, da je v samem osnutku zakona več neskladnosti, ki pa so bile 
v dosedanji razpravi že omenjene. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariišica Anica Horjak, dele- 
gatka iz občine Sevnica. 

Anica Horjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o urejanju prostora je med drugim obravnaval tudi Zbor 
združenega dela naše Skupščine in ocenil, da osnutek dokaj celovito ureja to 
občutljivo in zahtevno področje, da pa pri tem premalo upošteva specifičnost 
posameznih občin, zlasti glede na njihovo velikost. Zbor je k osnutku zakona 
sprejel naslednje konkretne pripombe in stališča: 

9. člen naj v zakonu ostane, ker konkretneje opredeljuje obveznost celo- 
vitega planiranja. 

35. člen naj se črta, ker je predlagani variantni 35. člen ustreznejši in 
omogoča učinkovitejše ukrepe za pripravo urbanističnih in krajinskih načrtoy, 
zlasti v srednje velikih občinah. 

Pri 42., 43., 49,, 50., 51., 53. in 58. členu naj se varianta črta. 
Varianta k 45. členu naj se sprejme. 
Rok za pritožbo v 59. členu naj se podaljša od 8 na 15 dni. 
V 66. členu je potrebno naloge posameznih organov jasneje opredeliti. 
Glede na določbo 85. člena je potrebno proučiti umestnost organiziranja 

posebnih upravnih organizacij, zlasti v manjših občinah. Zakon naj ne bi togo 
vztrarjal na posebni organiziranosti, temveč naj bi dopuščal možnost racional- 
nejšega opravljanja teh nalog. 

Proučiti je potrebno umestnost in realnost roka, določenega v 92. členu 
in finančne posledice, ki jiih terja sprememba navedenih samoupravnih aktov. 

Rok iz 94. člena je predolg za učinkovito izvajanje zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Marjan Gostinčar, delegat mesta 
Ljubljane, ima besedo! 

Marjan Gostinčar: Tovariišice in tovariši delegati! V razpravah v 
občinah in mestu, na različnih nivojih in organih, so bile dane številne načelne 
in kokretne pripombe k osnutku zakona. Vse pripombe smo strnili v skupna 
stališča in pripombe k osnutku zakona. 

17* 
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Osnutek zakona išče povezave z zakonom o sistemu družbenega planiranja, 
vendar so te povezave deklarativne; ponavljajo se formulacije in zatekamo se 
k dikcijam iz ustave. Osnutek ne precizira zveze med družbenim planom, to je 
prostorskim planom in urbanističnimi načrti različnih nivojev. V osnutku ni 
operativnih rešitev. Odprto je vprašanje, kako v praksi doseči sočasnost izde- 
laive družbenih planov in različnih oblik prostorskih načrtov, kot so urbanistični, 
krajinski in zazidalni. Mnoge razprave o osnutku in sam osnutek nakazujejo, da 
je zakon o sistemu družbenega planiranja popoln zakon. To žal ni res, vsaj na 
področju prostora ne. 

V osnutku zakona ne rešujemo vseh aktualnih problemov urbanizma. Urba- 
nizem je hkrati samoupravna družbena dejavnost, dejavnost državne uprave ter 
stara in vpeljana strokovna dejavnost, ki strokovno, znanstveno, tehnično in 
umetniško pripravlja gradiva za politične odločitve. V osnutku zakona se pre- 
malo govori o naselju in mestu, ki je celovit sklop družbenih odnosov in so- 
odvisnosti. V osnutku zakona ni osnov za poenostavitev upravnih postopkov. 
Upravni postopki, to so postopki sprejemanja, izdajanja dovoljenj in tako na- 
prej, kot so opredeljeni v osnutku, ne prinašajo nič novega in tudi pričakovanih 
poenostavitev ne. Osnutek ne opredeljuje usmerjanja in koordiniranje naročil 
urbanistične dokumentacije in njeno finanoiranje. Hkrati menimo, da je loka- 
cijsko dokumentacijo potrebno izdelovati bolj organizirano kot to opredeljuje 
osnutek. 

V osnutku so premalo obdelane strokovne organizacije, njihov status, po- 
oblastila itd. Ljubljana, Maribor in obala so posebne družbenopolitične skup- 
nosti, ki jih moramo načrtovati kot celoto. .Specifike teh posebnih skupnosti 
terjajo nekaj posebnih členov v zakonu o urejanju prostora. Medobčinsko so- 
delovanje v posebni družbenopolitični skupnosti je obvezno in ne fakultativno 
kot med drugimi občinami v Sloveniji. Ljubljana in druga večja mesta terjajo 
enovit strateški urbanistični načrt, generalni urbanistični plan in specifične 
načrte: regulacijski, dispozicij siki, prenovitveni, urbanistični in podobne. V zako- 
nu je potrebno jasno razmejiti vlogo družbenopolitične skupnosti in krajevne 
skupnosti ter samoupravo od uprave in stroke. 

Ne podpiramo vseh pripomb, ki so bile dane v odborih Skupščine SR Slo- 
venije in drugod. Tako na primer kmetijstvo postavlja enostranske interese, 
nekdo predlaga posebne prostorske načrte, načrt prometnega omrežja in po- 
dobno. Vse to pa vodi v parcialnost sektorskih interesov, kar ni sprejemljivo. 

V osnutku zakona niso dovolj opredeljene obveznosti in naloge, vezane na 
izvajanje načrtov. Skozi osnutek zakona tudi ni čutiti rdeče niti nalog in ob- 
veznosti za reševanje problemov varovanja in izboljšanja okolja in tudi ne ize- 
načevanja pogojev dela in bivanja. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Franc Godina, delegat iz občine 
Logatec ima besedo! 

Franc Godina: Tovarišica predsednica tovarišice in tovariši delegati! 
Imam nekaj konkretnih pripomb in dve načelni. Skupina delegatov za delegi- 
ranje v Zbor občin >in vsi trije zbori Skupščine občine Logatec, ki so obravnavali 
osnutek zakona o urejanju prostora imajo naslednji dve načelni pripombi: 

Prvič, zakon o urejanju prostora je sicer potreben, postavlja pa še vpra- 
šanje, če ima predloženi osnutek vse kvalitete kompleksnega urejanja prostora. 
Če pa jih nima, potem je treba spremeniti naslov zakona. 
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In drugič, osnutek zakona opredeljuje vse mogoče prostorske akte, zato me- 
nimo, da je potrebna malo večja racionalizacija na tem področju; to bi bilo ne 
samo racionalno in pregledno, ampak tudi cenejše. 

K posameznim členom pa imaimo naslednje konkretne pripombe. V 6. členu 
je treba opredeliti vsebino, ki naj jo zajema dolgoročni ter posebej srednjeročni 
prostorski plan občine. 

Predlagamo, da se črtajo variante k 9., 43., 50., 51. in 53. členu. 
Predlagamo, da bi se tretji odstavek 10. člena dopolnil tako, da bi se glasil: 

»Prostorski plan mora biti usklajen z družbenim planom družbenopolitične 
skupnosti.« 

Variante k 35., 45. ter k 84. členu naj se upoštevajo. 
V 38. členu bi bilo potrebno razmejiti pristojnost upravne organizacije, ker 

sicer natečaj izgubi smisel. V zadnjem odstavku tega člena pa predlagamo, da 
se črtata besedi: »ter posamezniki«. 

Menimo, da je vsebina četrtega odstavka 72. člena vprašljiva. Ta prepo- 
veduje gradnjo, hkrati pa v naslednjem delu daje možnost, da se gradi pod 
določenimi pogoji. Menimo, da je potrebno predpisati le eno možnost. 

Menimo, da je ta vsebina 77. člena preveč načelna, zato je treba naloge 
konkretneje opredeliti. 

Drugi odstavek 80. člena pa ne sodi v IV. poglavje, ampak v kazenske 
določbe. 

Predsednica Silva Jereb: Ivo Miklavčič, delegat iz občine Kranj je 
svojo razpravo pismeno oddal. Tovariš Miklavčič, ali boste k pismeni razpravi 
še kaj dodali, kar sicer ne bi slišali? 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pri primerjavi stališč in predlogov iz razprave z našimi pripombami, ki 
smo jih dali k 23. členu, sem ugotovil, da se ujemajo in zato menim, da ni po- 
trebno, da jih širše razlagam in zavlačujem sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Viljem Petek, delegat iz občine 
Žalec, ima besedo. 

Viljem Petek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Žalec je na seji obravnavala osnutek zakona o urejanju prostora, na pod- 
lagi katerega se bo določala namembnost prostora, njegovo varstvo in izvedba 
namembnosti prostora. Skupina delegatov podpira sprejetje tega zakona, ven- 
dar ga je potrebno bistveno dopolniti. 

V podrobni obravnavi pa smo sprejeli naslednja stališča, ki se v glavnem 
nanašajo na urejanje prostora v naši občini. 

Osnovni namen zakona je, da bi bil učinkovit pripomoček za aktivno uskla- 
jevanje posegov v prostor. Zato je treba natančneje določiti in predpisati ure- 
janje namembnosti prostora ter določiti, s kakšnim aktom se bo ta namembnost 
urejala, saj gre za sistemski zakon, ki naj bi urejal namembnost urbanega 
prostora. 

Podpiramo ustanovitev upravne organizacije, vendar pa bi bilo potrebno 
predpisati pogoje glede strokovnosti kadrov ter proučiti vprašanje morebitnega 
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podvajanja upravnih nalog. Vzporedno s tem pa je treba zagotoviti tudi finan- 
ciranje. 

S podzakonskimi akti je predvidena ureditev precejšnjega števila zadev. 
Zato bo moral predlagatelj poskrbeti za aim prejšnjo pripravo teh aktov, kakor 
tudi za terminološki slovar. Zakon naj bi nadalje natančeje določil omejevanje 
pravic za posege v prostor, kar velja zlasti za rezervate pitne vode, kjer je 
kmetijska proizvodnja že sedaj okrnjena oziroma je obdelovanje zemljišč v teh 
predelih otežkočeno: gnojenje, škropljenje in podobno. Določiti bi bilo treba tudi 
obveznosti tistih, v čigar korist so rezervati sprejeti, nasproti prizadetim last- 
nikom oziroma uporabnikom nepremičnin. 

Natančneje je treba opredeliti tudi vsebino pojma: »stavbno zemljišče«, o 
tem je bilo danes v razpravi že govora, glede na pojem: »gradbeno zemljišče« 
in ga uskladiti z ostalo zakonodajo, tako z zakonom o razlastitvi, zakonom o raz- 
polaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem in drugimi. 

Ker gre za urejanje prostora, v 37. členu predlagamo namesto besede: 
»agrokooperacija«, slovenski izraz: »prostorsko ureditvena kooperacija«. 

Pri 43. in 49. členu predlagamo, da se upoštevata varianti, ker menimo, da 
je za učinkovito reševanje upravnih zadev primerneje, da sprejme izvedbeni 
načrt za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ in da Republiški ko- 
mite za varstvo okolja in urejanje prostora predpiše enotne kriterije za pomožne 
objekte, ki pa morajo biti jasno določeni. 

Še zadnja pripomba, ki pa je bila omenjena tudi v ekspozeju. Za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja o prilastitvi naj se predpiše čim bolj enostaven postopek. 
Namreč, vsi vemo, da imamo sedaj tako dolgotrajne in težke postopke, da ti 
praktično, preden do takih soglasij prideš, propadejo sredstva ali pa se predpisi 
medtem spremenijo. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jože Kapus, delegat iz občine Ra- 
dovljica, ima besedo. 

Jože Kapus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi zakon smo obravnavali v delegacijah in konferencah ter na vseh 
zborih občinske skupščine in sprejeli naslednje konkretne pripombe. 

V 1. odstavku 3. člena naj se doda še besedilo: »jezera in jezerske obale«, 
kot naravna bogastva, ki naj bi bila pod posebnim družbenim varstvom. 

V 6. členu je bilo potrebno navesti tudi stanovanjsko-komunalne in stavbno- 
zemljiške skupnosti kot subjekte pri usklajevanju dolgoročnih in srednjeročnih 
planov. 

Varianta k 9. členu naj se črta. 
V 21. členu je treba pojem: »naselja« po tem zakonu definirati; postavlja 

se vprašanje kaj je z naselji počitniških hišic? 
K 35. členu naj se sprejme varianta. 
Vsebino tehnične dokumentacije iz 41. člena je treba ponovno proučiti. 
Varianta k 42. členu naj se črta. Potrebno je tudi določiti, kaj se šteje kot 

»podroben načrt« po tem zakonu. 
Z ločitvijo postopkov za sprejem programskega in itehničega dela načrta in 

izvedbenega po 43. členu, se postopek sprejemanja urbanističnih dokumentov 
občutno podaljšuje. Proučiti je treba možnosti enostavnejšega in racionalnejšega 
postopka. 
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Predsednica Silva Jereb: Tovariš Stane Mele, delegat iz občine Celje, 
ima besedo! 

Stane Mele: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori občinske skupščine so obravnavali osnutek zakona o urejanju prostora 
in predlagajo naslednje načelne pripombe: 

1. Osnutek zakona je sestavljen izredno nepregledno, zato bi bilo potrebno 
zagotoviti sistematičnost vsebine, saj ni v njem, v primerjavi z dosedanjim za- 
konom o urbanističnem planiranju, podana logična hierarhija področij, ki jih bo 
zakon urejal. 

2. Osnutek zakona je premalo poglobljen v smislu faznosti in nepreneh- 
nega preverjanja predlaganih rešitev v praksi. Razvoj samoupravnih sociali- 
stičnih odnosov je vpeljal številne nove oblike, med drugim tudi družbene svete. 

3. V osnutku zakona je še vedno premalo jasno .definirana ločnica oziroma 
integracija planskega s projektantskim in prakticističnega z znansitvenim reše- 
vanjem problemov urejanja okolja. V celoti so izpuščeni sociološki problemi in 
način njihovega razreševanja. Človek še ni postavljen v ospredje, prav tako ni 
postavljeno v ospredje razreševanje njegovih bivalnih in eksistenčnih pogojev. 
Poudariti bi bilo potrebno njegovo bivalno stisko kot kompleksen problem. 

4. V osnutku zakona bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti in odrediti po- 
sebno mesto načrtom prenove starih mestnih jeder, ki so samo omenjena, in po- 
istovetena z ureditvenimi načrti, kar pa po našem mnenju ni isto. 

5. V osnutku zakona bi morala biti vsaka vrsta dokumentov v grobi 
vsebinski dispoziciji že znana, saj bi le na ta način lahko ugotavljali ustreznost 
vrste predlagane dokumentacije. 

6. Osnutek zakona bi moral dosledneje upoštevati uzakonjeno terminologijo 
in težiti k enotnosti urejanja prostora. Določenih rešitev, ki lahko povzročajo 
posledice in neenotnosti, ne bi smeli prepuščati dobri volji ali usposobljenosti 
posameznih občin. 

7. V osnutku zakona je vprašljiva priprava dogovora o temeljih dolgoroč- 
nega družbenega plana, glede na to, da ne more biti konkreten. Verjetno kaže 
razmišljati le o družbenem dogovoru. 

8. V osnutku zakona je proces priprave prostorskih načrtov, tako kot je 
določen v 42. členu, docela nerealen. Tak proces je smiseln v skladu z zakonom 
o družbenem planiranju za pripravo planskih aktov. 

9. Glede na to, da večina nosilcev ni aktivno sodelovala pri dosedanji pri- 
pravi planskih dokumentov v republiki in po občinah, bi bilo potrebno v obraz- 
ložitvi navesti dosedanji potek priprave prostorskih planov in vlogo nekaterih 
takrat sprejetih dokumentov, na primer: odloka o obvezni pripravi prostorskih 
planov, odloka o obvezni začasni minimalni metodologiji za pripravo prostor- 
skega plana in drugih. 

V nadaljevanju imam vrsto konkretnih pripomb k posameznim členom, ki 
pa jih ne bom posebej bral, temveč jih bom oddal in predlagam, da jih pred- 
lagatelj zakona skuša upoštevati. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Milan Humar, delegat iz Nove 
Gorice, ima besedo! 

Milan Humar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Oprostite, ker se ponovno oglašam, očitno je bila naša delegacija v zadnjem 
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času zelo aktivna, prav tako zbori občinske Skupščine. Mi smo sicer obravnavali 
predloženi osnutek zakona konkretno, vendar ne dajemo konkretnih pripomb, 
pač pa bom podal nekaj splošnih pripomb. 

Če je zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije predvidel, da se vključuje v sistem družbenega planiranja tudi prostorski 
del, potem je nesmiselno v zakon o urejanju prostora ponavljati določila tega 
zakona. 

Nujno je potrebno izdelati le ustrezno metodologijo za izdelavo dolgoroč- 
nega plana občine, ki pa mora vsebovati tudi prostorsko komponento, oziroma 
začasno obvezno metodologijo in minimum obveznih enotnih kazalcev za pri- 
pravo prostorskih planov v SR Sloveniji (Uiradni list SRS, št. 10/78) uskladiti 
z ostalima dvema komponentama planiranja ter s to metodologijo. 

Iz 143. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80) izhaja, da se prostorski del srednjeroč- 
nega družbenega plana izvaja z naslednjimi dokumenti: programi, projekti in 
drugimi izvedbenimi akti. Menimo, da bi moral zakon o urejanju prostora te 
dokumente razčleniti ter določiti njihovo soodvisnost oziroma povezavo z osnov- 
nim dokumentom. 

V poglavju »Prostorski načrti« se pojavi nov prostorski dokument, in sicer 
krajinski načrt. Vprašujemo se, ali je smiselna uporaba takega termina, če go- 
vorimo o poenotenem urejanju občinskega prostora s tem, da je treba računati 
tudi na urbanizacijo oziroma posege v ruralnem prostoru oziroma v vaških 
naseljih. Zato predlagamo, da se namesto krajinskih načrtov izdelujejo za po- 
samezna območja bodisi kot urbane celote ali krajinske celote, urbanistični na- 
črti. Tem dokumentom sledijo izvedbeni načrti, zazidalni načrti, skupinska 
lokacija itd. 

V procesu srednjeročnega družbenega planiranja je nujno treba povečati 
intenzivnost dogovarjanja o vsebini izvedbenih dokumentov; po sprejetju teh 
dokumentov pa pospešiti in poenostaviti postopke na osnovi izvedbene meto- 
dologije in ustreznih normativov. Delegati menimo, da postopek pridobitve do- 
voljenja za posege v prostor s tem osnutkom ni poenostavljen, zato predlagamo, 
da se temu poglavju posveti posebna pozornost. 

Menimo, da je v poglavju »Inšpekcijsko nadzorstvo« nujno treba raz- 
čistiti pristojnosti. Verjetno je smotrno, da je pristojen za reševanje le en organ. 
Nadalje bi morali sestavljale! zakona upoštevati, da je nujno treba preprečiti 
vsako gradnjo brez dovoljenja. Osnovna skrb občine je, da priskrbi temeljno 
urbanistično dokumentacijo. Iz tega sledi, da mora imeti ustrezne službe, ki 
bodo sposobne voditi prostorsko politiko, urbanistično službo in tako dalje. Zato 
smo mnenja, da je verjetno nesmotrno deliti službe na upravni organ in uprav- 
no organizacijo, ker predstavlja to enovit proces in je zato smotrno imeti v 
občini le eno strokovno službo za področje urejanja prostora. Znotraj te službe 
pa je potrebno organizirati delo tako, da ločimo upravno delo od strokovnega, 
po zgledu geodetskih uprav oziroma organov za geodetske zadeve. Del strokov- 
nega dela bi se lahko združeval v medobčinski organizaciji. Kot je znano, zakon 
o urbanističnem planiranju ni nikoli zaživel, vzrok pa je predvsem v pomanj- 
kanju finančnih sredstev za to področje. To je tudi eden od vzrokov, da 
ustrezne strokovne službe nikoli niso zaživele, prav tako sama stroka urbani- 
stičnega in prostorskega urejanja. Zato menimo, da bi ta zakon moral to pod- 
ročje celovito sistemsko rešiti. 
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Iz naštetih razlogov predlagamo, da se osnutek zakona dopolni in sestavi 
nov osnutek zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več. Zeli še kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) 

Vprašujem na začetku te točke izvoljeno skupino delegatov, ali mislite, da 
bi se bilo po tej razpravi sploh treba sestati in dopolniti sklep, ki ste ga dobili 
danes na klop? Besedo ima tovariš Vuga! 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica! Mislim, da so vsi, ki so sode- 
lovali v razpravi, v bistvu povedali pripombe, ki so že zajete v našem predlogu 
sklepa, zato menim, da ne bi bilo potrebno predloga sklepa ponovno usklajevati. 

Predsednica Silva Jereb: Vendar pa bi prosila, da bi poglavitne točke 
sklepa, ki smo ga prejeli na klop, prebrali. 

Tomaž Vuga: Glede na to je res dobro, da ga preberem. Naš odbor, 
skupaj z odborom pri Zboru združenega dela, predlaga naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o urejanju prostora se v predlaganem besedilu ne 
sprejme. 

2. Pri pripravi novega osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije upošteva zlasti naslednje usmeritve: 

1) zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slove- 
nije v posameznih členih precej dobro opredeljuje tudi prostorski vidik plani- 
ranja v srednjeročnih in dolgoročnih planih za razne nosilce planiranji, zlasti 
v 10., 23., 69. členu in drugih, medtem ko pojmovne opredelitve prostorskega 
dela družbenega plana vsebuje odlok o obvezni enotni metodologiji in enotnih 
kazalcih oziroma navodilo za uporabo obveznih enotnih kazalcev. Iz navedenih 
določb nedvoumno izhaja, da pomeni prostorski del družbenega plana dolo- 
čanje prostorske politike z opredeljevanjem pogojev za namensko rabo prostora 
in določanje njegovih funkcij. Vsebina zakona o urejanju prostora pa naj bo le 
zagotavljanje možnosti za uresničevanje te politike. 

Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj oceni, ali bi kazalo v prvem 
delu opredeliti osnovna načela urejanja prostora, ki so v bistvu vsebovana že 
v resoluciji o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora, ki ga je 
Skupščina sprejela 1973. leta in v stališčih, sklepih in priporočilih za oblikovanje 
in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji, ki je 
bila sprejeta 1978. leta, z izjemo tistih načel, ki zadevajo sistem družbenega pla- 
niranja, ki pa je bil sprejet kasneje in tako ni bil usklajen s stališči iz 1978. leta. 

Določbe zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije so zadostna podlaga tudi za načrtovanje prostorskih vidikov 
družbenega plana. Zato naj postane vsebina zakona o urejanju prostora v svo- 
jem drugem delu metodologija in tehnika uresničevanja v družbenem planu 
začrtane (prostorske politike, torej metodologija in tehnika urbanističnega in 
ruralnega načrtovanja ter ustreznih postopkov za izdajo še potrebnih dovoljenj 
za posege v prostor. 

Prav tako je v zasnovi potrebno rešiti vprašanje, kako v tem zakonu opre- 
deliti in razmejiti vsebino aktov, ki izhajajo iz družbenih planov oziroma iz 
prostorskega dela družbenih planov. Ugotoviti je tudi treba, kot smo že danes 
slišali v razpravi, koliko naj bo takih dokumentov in ali naj bo to sistem te 
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dokumentacije oziroma njihova hierarhija točno predpisana, ali pa naj se pre- 
pusti določena svoboda tudi občinam, glede na njihove različne zahteve in 
potrebe. 

2. Opredeliti je potrebno tudi postopek za .sprejem tovrstnih dokumentov. 
Postopek naj bi bil demokratičen, javen, enostaven in racionalen. V javni raz- 
pravi, v katero naj se vključujejo vsi samoupravni in družbenopolitični dejavniki 
v občini, zlasti pa delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela 
in krajevnih skupnostih ter strokovne in znanstvene institucije, naj bi se pred- 
vsem ocenjevala stopnja skladnosti izvedbenih aktov s prostorskimi vidiki druž- 
benih planov. Pri pridobivanju kvalificiranega javnega mnenja je postopek 
javne razgrnitve teh dokumentov premalo. 

3. Pri opredeljevanju dovoljenj za posege v prostor, naj predlagatelj še v 
večji meri uipošteva načelo racionalnosti s tem, da naj bi bil postopek za izdajo 
lokacijskega dovoljenja v primerih, ko so za prostor izdelani vsi ustrezni do- 
kumenti, v kar največji meri poenostavljen. V primerih, ko gre za kompleksno 
gradnjo, pa naj se omogoči tudi pridobitev skupinskega lokacijskega dovoljenja. 

4. Temeljito je potrebno proučiti dosedanjo organizacijo upravnih organov 
in strokovnih služb za pripravo in strokovno spremljanje izvajanja prostorskih 
dokumentov, prav tako pa tudi zagotavljanje sredstev za te namene. V organi- 
zacijskem pogledu bi vsekakor kazalo poudariti nujnost tesnega medsebojnega 
medobčinskega sodelovanja. Tudi glede tega so prav vsi predgovomiki dali 
svoje pripombe oziroma predloge. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri pripravi osnutka zakona o 
urejanju prostora prouči in ustrezno upošteva tudi druge pripombe, predloge in 
stališča delovnih teles zborov in Skupščine ter pripombe iz današnje razprave. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi o takem sklepu kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Potem prosim, da glasujete. 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. 

Tovariš Vuga, ali bi se lahko sedaj vrnili na 3. točko d ne vnegareda, 
to je na osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu? (Da.) 

Tomaž Vuga: Tovarišice in tovariši delegati! Prebral bom samo spre- 
membe predlaganega sklepa, za katere smo se dogovorili v skupini, ki ste jo 
imenovali k 3. točki dnevnega reda. 

Skupina je menila, da so.razprave na sejah zborov potrdile usmeritve iz 
dodatnega poročila pristojnih odborov obeh zborov, ki ste ga dobili na klop 
danes zjutraj. Glede na mnoge pripombe pa skupina delegatov predlaga zbo- 
rom, da se v dodatnem poročilu predloženi sklep spremeni tako, da se prva 
in druga točka glasita: 

1. Sklepanje o osnutku zakona se odloži. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj za prvo septembrsko sejo zborov 

zavzame stališča in se opredeli do odprtih vprašanj, ki izhajajo iz poročil od- 
borov zborov in delovnih teles Skupščine. Še zlasti pa naj se opredeli do pred- 
logov, ki izhajajo iz predloga sklepa, ki ste ga danes prejeli na klop in predloži 
Skupščini SR Slovenije svoja stališča do teh vprašanj. Predlagatelj naj tudi 
izdela pregled vseh pripomb, ki izhajajo iz prej navedenih gradiv in razprav na 
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današnjih sejah, se do njih opredeli in jih predloži Skupščini SR Slovenije v 
istem roku. 

Menimo, da bi bila m a ta način lahko razprava krajša in bolj učinkovita in 
da bo takoj dala talke rezultate, da bomo lahko pristopili k izdelavi naslednje 
faze, to je predloga zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Slišali ste predlog, ki ga skupina delegatov 
predlaga zboru, tudi glede na vaše pripombe. To pa pomeni, da danes ne bi 
dokončno sklepali o osnutku zakona, pač pa na prvi septembrski seji. 

K 2. točki sklepa imam še dve majhni dopolnitvi. Namreč, tu smo zavezali 
Izvršni svet, da zavzame stališče do cele vrste predlogov. Dodala bi le, da naj 
se opredeli tudi do razprave na seji zbora. To je le pomotoma izpadlo. Na koncu 
prvega odstavka te točke pa bi dodala še besedilo: »tako, da bo zakon lahko 
sprejet še v letošnjem letu.« Drugih pripomb nimam. Ali imate vi kakšne 
predloge ali pripombe k tej spremembi sklepa? Besedo ima tovarišica Marija 
Zupančič-Vičar! 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni 
svet Skupščin SR Slovenije je z vso resnostjo spremljal dosedanjo razpravo o 
osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu in meni, da so pripombe, pred- 
logi in dopolnitve k osnutku zakona tako številne, o mnogih temeljnih vpra- 
šanjih pa tudi zelo različne, tako da bi bilo potrebno, predvsem o tistih temelj- 
nih vprašanjih, ki pomenijo sistemsko ureditev tega področja, pridobiti stališče 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

Ker gre za izredno občutljivo in zahtevno področje, predlagatelj sprejema 
predlog skupine delegatov in se zavezuje, da bo za septembrsko zasedanje zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije pripravil stališče Izvršnega sveta do temeljnih vpra- 
šanj, ki jih je poudarila dosedanja razprava in se opredelil tudi do tistih pri- 
pomb, ki jih ne bi mogel upoštevati pri pripravi predloga zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se tudi strinja s pred- 
logom, da se sklepanje o tem zakonu odloži. 

Predsednica Silva Jereb: Gre torej za obojestransko resen pristop, 
tako s strani predlagatelja kot tudi, kot lahko danes ugotovimo, s strani ob- 
činskih skupščin. Kajti, če smo zelo dobro sledili razpravljalcem, smo lahko 
videli, da je cela vrsta občinskih skupščin obravnavala predloženi osnutek za- 
kona na svojih zborih kot konferenca delegacij. 

Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Potem dajem predlog sklepa, ki ga je obrazložil 
tovariš Vuga, z dopolnitvami k 2. točki, na glasovanje. Kdor je za takšen predlog 
sklepa, 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 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovarišico Eriko Peterca, pomočnico predsednice Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Uvodno obrazlo- 
žitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona ste prejeli. Obrav- 
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navala sta ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila poročili. 
Želita poročevalca poročili dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Rafael Razpet, delegat iz občine Maribor! 

Rafael Razpet: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ob obravnavi predloženega zakona bi rad rekel le nekaj besed glede na 
to, da naša skupina delegatov v Zboru združenega dela daje amandma. Radi 
bi pojasnili in izrazili naše nezadovoljstvo nad tem, da ob obravnavi osnutka 
nismo uspeli s predlogom, da bi bila minimalna stopnja amortizacije za leto 
1980 0,39% in ne 0,50®/». Namreč, po vseh naših izračunih bo stanje v stano- 
vanjskem gospodarstvu tako, da se bodo bistveno znižala sredstva za vzdrže- 
vanje stanovanj. Stopnja 0,50% bo konkretno za občino Maribor pomenila, 
da se bodo sredstva za vzdrževanje stanovanj, glede na stanje na področju 
najemnin, dvignila samo za približno 2,5 "/o, vemo pa, da to pomeni ob višjih 
stroških v bistvu manj sredstev. 

Zato predlagamo, z amandmajem v Zboru združenega dela, da naj bo za leto 
1980 določena najnižja stopnja 0,39%. Seveda pa je stvar vsake posamezne 
družbenopolitične skupnosti, da v skladu z razmerami na njenem območju, do- 
goči višjo stopnjo. Toliko v pojasnilo in podporo amandmaju, če bo prišlo 
do usklajevalnega postopka. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Slišali smo razpravo tovariša Razpeta. Ce bomo dobili amandma iz Zbora 

združenega dela, bomo šli na usklajevanje. Sedaj pa, če ne želi nihče več raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja 
občine ter o območjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Ivana Raua, republiškega podsekretarja v Re- 
publiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun. Tovariš Rau, želiš 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Rau! 

Ivan Rau: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ozi- 
ma spremembo območja občine in o območjih občin je obravnaval in na svoji 
seji dne 26. septembra 1979 sprejel samo Zbor občin. Osnutek tega zakona pa 
kot zainteresiran zbor obravnava tudi Družbenopolitični zbor. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona sledil zlasti sklepom in stali- 
ščem Zbora občin, ki se je zavzemal za čim bolj konkretno opredelitev pogojev 
za ustanovitev občine ter posameznih faz postopka in oblik osebnega izjavljanja, 
še zlasti vloge referenduma. Zbor občin je predlagatelju posebno naročil, da 
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prouči možnost, da se v tem zakonu opredelijo tudi mestne in regionalne skup- 
nosti kot posebne družbenopolitične skupnosti. 

Predlagatelj je, v skladu z razpravami o predlogu za izdajo zakona, v osnut- 
ku skušal konkretno določiti pogoje za ustanovitev občine, pri čemer je menil, 
das ta temeljna pogoja ustrezna samoupravna organiziranost delovnih ljudi in 
občanov, ter zadostna materialna osnova združenega dela. Pri tem je predvidel, 
da se samoupravna organiziranost ugotavlja zlasti na podlagi podatkov o temelj- 
nih organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, o zaposlenih v teh organizacijah in skupnostih, pa tudi s podatki o 
krajevnih skupnostih in prebivalcih na njihovih območjih. 

Materialna osnova združenega dela pa naj bi se izkazovala zlasti z ustvar- 
jenim družbenim proizvodom, obsegom sredstev za zadovoljevanje splošnih 
in skupnih družbenih potreb, zmogljivostjo organizacij združenega dela na pod- 
ročju družbenih dejavnosti, razvitostjo prometne in komunalne infrastrukture 
ter z opremljenostjo s preskrbovalnimi in drugimi spremljajočimi objekti. 

V osnutku zakona je predlagatelj dokaj podrobno določil tudi postopek za 
ustanovitev občine s tem, da je kot prvo fazo predvidel pobudo za uvedbo 
postopka, kot drugo fazo pa predlog za ustanovitev občine. V obeh fazah je 
predvidena obravnava na zborih delovnih ljudi in občanov oziroma na zborih 
delavcev v organizacijah združenega dela ter skupnostih, kakor tudi v občinski 
skupščini. V postopku pa ima ves čas aktivno vlogo Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva. Kot oblika izjavljanja o predlogu za ustanovitev nove občine sta 
variantno predvidena referendum in javna obravnava na zborih delovnih ljudi 
in občanov ter zborih delavcev v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih. 

Pri posebnih družbenopolitičnih skupnostih se je osnutek zakona omejil 
samo na določitev njihovih območij. Glede ostalih vprašanj pa predlagatelj 
meni, da jih ni mogoče urejati s tem zakonom, saj se po 194. členu ustave 
SR Slovenije urejajo ta vprašanja s statutom posebne družbenopolitične skup- 
nosti, kot skupnim dogovorom občin, ki se vanjo združujejo. 

Med pripravo osnutka tega zakona je Skupščina občine Maribor predla- 
gala izdajo posebnega zakona o ustanovitvi šestih občin in posebne družbeno- 
politične skupnosti na območju sedanje občine Maribor. Glede na to, da je 
Skupščina občine Maribor prepustila Skupščini SR Slovenije v presojo, ali naj 
se njen predlog ustrezno vključi v osnutek zakona, ki ga danes obravnavamo, 
je predlagatelj vprašanja, ki se nanašajo na ustanovitev novih mariborskih 
občin, uredil z variantnimi rešitvami v drugem in tretjem delu osnutka zakona. 

V delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in njenih zborov so bila v raz- 
pravi o osnutku predlaganega zakona v ospredju v bistvu ista vprašanja, ki so 
se pojavljala že ob obravnavi predloga za izdajo zakona. Gre predvsem za pogoje 
in postopek za ustanovitev občine. Stališča posameznih delovnih teles so glede 
teh vprašanj različna oziroma si celo nasprotujejo, kot je razvidno iz poročil, ki 
ste jih prejeli. 

Predlagatelj meni, da je nujno potrebno sprejeti nov zakon, ki bo določal 
območja občin, čeprav v primerjavi s sedanjim stanjem, razen glede maribor- 
skih občin, ne bo prišlo do sprememb. Veljavni zakon o območjih okrajev in 
občin iz leta 1964 je bil sprejet še pred ustavnim zakonom iz leta 1965, ki je 
odpravil okraje v naši republiki. Zakon tudi pozneje ni bil usklajen z ustavo, 
ampak so bile pobude za združitev oziroma spremembo območij posameznih 
občin realizirane s posebnimi zakoni, kot sta zakon o združitvi mariborskih 
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občin iz leta 1966 in zakon o spremembi območij občin Logatec in Škofia Loka 
iz leta 1969. 

Današnja razprava v osnutku zakona naj bi odgovorila na zastavljene di- 
leme v zvezi s pogoji in postopkom za ustanovitev občine oziroma ocenila pri- 
mernost posameznih rešitev. V skladu s sprejetimi stališči bo predlagatelj 
pripravil predlog zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga zboru, da predloženi 
osnutek obravnava in ga sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona ste prejeli. Obravnavali so 
ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci poročila še ustno dopolniti? (Da.) Bese/do ima tovariš 
Peter Hedžet, podpredsednik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem! 

Peter Hedžet: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Samo poročilo odbora, ki ste ga prejeli, ni potrebno v ničemer dopolniti, saj je 
takšno, kot ga je odbor posredoval na seji. Opozoril bi le na novost, ki je nastala 
s predlaganim sklepom k tej točki dnevnega reda. 

Namreč v tem sklepu je prišlo do določenih novosti glede na mnenja in 
predloge, oblikovane v posameznih delovnih telesih talko Zbora občin kot tudi 
Skupščine SR Slovenije. Postavlja se namreč vprašanje, če se pogoji podrobneje 
ne opredelijo, ali tedaj vedno znova začeti sprotno presojo, ali so podani po- 
goji za ustanovitev novih občin. 

Nadalje sklep odpira nekatera protislovna stanja; po eni strani naj bi bila 
Skupščina SR Slovenije razpisovalec referenduma, po drugi strani pa ne bi niti 
z zakonom ugotovila ustanovitve posebne družbenopolitične skupnosti. Še po- 
sebej pa odpira vprašanje morebitnih protislovij pri urejanju teh vprašanj med 
družbenopolitičnimi skupnostmi, to je med občino in republiko. 

Naslednje vprašanje je, ali se enako uporabljajo- določila o referendumu 
v vseh primerih samoupravnega in družbenega odločanja v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih in torej tudi v družbenopolitičnih skupnostih. Seveda 
tudi ni povsem jasno opredeljeno stališče o tem, ali se vključujejo organi re- 
publike že v začetne faze postopka za ustanovitev novih občin oziroma spre- 
memb območja občin. To so samo nekatera opozorila, ki se pojavljajo ob pred- 
loženem sklepu. 

Predsednica Silva Jereb: Danes ste na klop dobili predlog stališč 
Družbenopolitičnegia zbora, ki obravnava osnutek zakona v smislu 88. člena 
poslovnika Skupščine kot zainteresirani zbor. Prav tako ste dobili na klop 
predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor in o katerem je prav- 
kar govoril tovariš Peter Hedžet. Predlog sklepa je bil pripravljen na podlagi 
dosedanjih razprav o osnutku zakona v delovnih telesih zbora in skupščine. 

Glede na to, da ste predlog vsebinskega sklepa, ki naj bi ga danes sprejel 
naš zbor, prejeli na klop, predlagam zboru, da v smislu 47. člena poslovnika 
imenuje skupino delegatov, ki bo proučila razpravo na seji zbora in predlagala 
zboru morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa. Dovolite mi, 
da v skupino kar sama predlagam za predsednika skupine tovariša Petra 
Hedžeta, podpredsednika Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, za 
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člana pa tovariša Staneta Meleta, delegata iz občine Celje in tovariša Boža Tuša, 
delegata iz občine Lenart. 

Ima kdo kakšne dodatne predloge? (Ne.) Će ne, potem predlagam, da gla- 
sujete. Kdor je za takšno sestavo skupine, naj prosim glasuje! (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil skupino delegatov v sestavi, kot sem 
jo predlagala. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Rafael Razpet, delegat iz občine 
Maribor. 

Rafael Razpet: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Bom kratek, glede na to, da smo v občini Maribor polovico tega zakona v praksi 
že začeli uresničevati. Kljub temu bom le dal nekaj pripomb. 

V zvezi s predloženim osnutkom zakona predlagamo, da bi se 2. alinea 
10. člena črtala, ker za nas vnaša določene nejasnosti. 

Seveda moramo z zakonom tudi ugotoviti, da imamo v bodoče 65 občin in 
in 60, s tem da se nove občine, ki so bile izglasovane na referendumu na ob- 
močju sedanje občine Maribora, vključijo v zakon. Prav tako ponovno poudar- 
jamo, da mora ta zakon ugotoviti tudi ustanovitev posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti. Konkretno predlagamo, da se v 15. členu sprejme ustavni izraz, to je 
»posebna družbenopolitična skupnost Maribor«. Moramo namreč reči, da nam 
izraz »mestna skupnost Maribor« ne ustreza. 

V zvezi s sklepi, ki smo jih dobili danes na klop, moram povedati, da abso- 
lutno podpiramo varianto referenduma. Lahko rečem, da referendum ne po- 
meni le ustanovitve ali preoblikovanja občine, ampak pomeni poglobljeno naj- 
širšo vsebinsko razpravo. Ce ga bomo izločili iz zalkona, se bojim, da bodo mar- 
sikdaj občani imeli občutek, da jim nekdo drugi kroji usodo. Moram ugotoviti, 
da je referendum oblika, ki je ne bi smeli črtati iz zakona, kajti če jo tu 
izpuščamo, potem jo verjetno moramo še marsikje drugod izpustiti. 

Obstaja tudi vprašanje razpisovanja referenduma s strani Skupščine SR 
Slovenije. Mislim, da obstajajo razlogi za tak pristop. Vendar pa poudarjam to, 
kar je poudaril tudi tovariš Hedžet, da je namreč nujno potrebno tudi v zakonu 
ugotoviti ustanovitev posebne družbenopolitične skupnosti. Mi smo že dali pi- 
smena stališča glede tega. Če pogledate podatke na 22. strani osnutka zakona, 
kjer so podani tudi nekateri podatki o novih občinah na območju sedanje občine 
Maribor, potem lahko iz teh podatkov zelo hitro dobite vtis, da smo šli v to, 
da ustanovimo nekaj novih nerazvitih občin in jih poklanjamo SR Sloveniji 
v nadaljnjo solidarnost. Vendar smo se ravno v okviru posebne družbenopolitič- 
ne skupnosti dogovorili, da bomo tu reševali vzajemnost in solidarnost. Zato 
mislimo, da mora biti sestavni del tega zakona posebna družbenopolitična skup- 
nost, na katero smo, kar je bilo danes v razpravi že dvakrat omenjeno, pozabili. 
Ko smo skušali prek izvedbenih zakonov ugotavljati položaj posebne družbeno- 
politične skupnosti, smo ugotovili, da v zakonodaji pozabljamo na posebno 
družbenopolitično skupnost kot ustavno kategorijo. 

Če se ponovno vrnem na predložene podatke, lahko ugotovim, da kažejo 
drugačno sliko, kot je naša predstava. Če pogledamo samo podatek o zaposlo- 
vanju, vidimo, da je naša nova občina Maribor-Slovenske gorice, kot jo ime- 
nujemo, med občinami z najnižjim odstotkom zaposlenosti in sicer znaša ta le 
18,0 °/o. Temu. podatku moram oporekati, ker se nanaša na delovna mesta v tej 
občini, vemo pa, da je resnična stopnja zaposlenosti 31°/». V okviru posebne 
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družbenopolitične skupnosti smo postavili načelo, da naj bo delo tisto, ki daje 
položaj delovnemu človeku in občanu v občini, ne pa samo delovno mesto. Še 
enkrat samo potrjujem oziroma dokazujem, da je ta sklep družbenoekonomskih 
odnosov, ki naj ga zakon prikaže brez izključevanja posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Dobili smo tudi pismo skupine 
delegatov iz občine Lendava, v katerem pravijo, da je treba v 6. členu dodati 
opredelitev v zvezi s posebnimi pravicami pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti. Predlagajo, da se to sprejme tudi kot varianta k 8., 11. in 12. členu. 
Tudi naša delovna telesa so že dala pripombo v tem smislu, da je treba pri 
spreminjanju območij občin upoštevati tudi interese italijanske in madžarske 
narodnosti. 

Morda bi v zvezi s sklepom, ki ste ga dobili danes na klop in o katerem 
sta govorila tovariš Rafael Razpet in tovariš Peter Hedžet, rekla še tole. 

V prvi fazi je predlog za izdajo zakona obravnaval samo naš zbor in razum- 
ljivo je bilo, da nam je šlo za to, da bi bili pogoji za oblikovanje, spreminjanje 
in združevanje občin na osnovi ustavnih pogojev, čim bolj jasno in konkretno 
opredeljeni. V razpravah o osnutku zakona, v katere so se vključila tudi delovna 
telesa Družbenopolitičnega zbora, pa je prevladalo stališče, da je težko objekti- 
vizirati kriterije za ustanavljanje ali spreminjanje meja občin in da bo to slej- 
koprej vedno tudi stvar politične odločitve. V tem primeru ustavno določeni 
pogoji zadostujejo. Zato je pravzaprav, kot nasprotje tistemu, za kar smo se ves 
čas zavzemali, sedaj predlagana tretja točka sklepa, v kateri v bistvu pristajamo 
na to, da je kriterije težko podrobneje določiti. V tem smislu so oblikovana tudi 
stališča, ki jih je danes že sprejel Družbenopolitični zbor. To pa seveda ne po- 
meni, če bi mi ocenili, da je kriterije vendarle potrebno opredeliti in bi v bistvu 
vztrajali na stališču iz prve faze razprav, da ne moremo sprejeti drugačne 
odločitve in bi potem pač prišlo do usklajevanja. 

Kar pa zadeva postopek je sedaj prevladalo stališče, da naj bi o iniciativi 
imela glavno besedo organizacija Socialistične zveze na prizadetem območju. 
V razpravo o iniciativi pa se na organiziran način vključuje tudi Skupščina kot 
najvišji organ samoupravljanja. Res je, da v sklepu ni določila, na katerega 
je opozoril tovariš Hedžet, da bi se namreč tudi republiške organizacije, morda 
Republiška konferenca SZDL Slovenije vsaj v tej fazi obravnave predloga, 
vključila v postopek, ki bi se končal tako, da bi skupščina občine le fakultativno 
predlagala Skupščini SR Slovenije, da razpiše referendum. Tovariš Razpet se je, 
kot ste slišali, zavzemal za to, da bi bil referendum obvezen, ne pa samo fakul- 
tativen. 

To so pravzaprav bistvena stališča, ki so se izoblikovala v dosedanjih raz- 
pravah kot širša stališča in ne le stališča delovnih teles našega zbora, ki so tako 
kot naš Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, v bistvu sledila svojim 
opredelitvam iz prve faze. 

Pismenih prijav za razpravo ni več. Pripombe iz Lendave sem vam po- 
vedala, če bodo pogoji zapisani v zakon, to pride v poštev, sicer pa ne. Želi 
še kdo besedo? Tovariš Rau, boste odgovorili na zastavljena vprašanja? (Da.) 

Ivan Rau: Tovarišice in tovariši delegati! Pri določanju pogojev v 
osnutku zakona smo imeli velike težave pri opredeljevanju, katere kazalce bi 
vzeli kot osnovo za ugotovitev, da neko zaključeno urbano in socialno območje 
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izpolnjuje pogoje za ustanovitev temeljne družbenopolitične skupnosti, to je 
občine. Nekoliko smo se opirali tudi na podatke, ki so bili pripravljeni v zvezi 
z izdajo novega zakona o skladnejšem regionalnem razvoju v SR Sloveniji. 

Jasno je, kar je tovariš Razpet v svoji -razpravi povedal, da je mogoče po- 
datke brati tako ali drugače. Zaenkrat smo se opredelili za delež zaposlenih 
v občini po sedežu temeljnih organizacij združenega dela, ker nam ta odstotek 
kaže tudi na razvitost proizvajalnih sil na nekem območju. Možno pa je tudi, 
da uporabljamo drug podatek, da vzamemo podatek o tem, koliko prebivalcev 
je dejansko zaposlenih, ne glede na to, ali v domači občini, ali izven nje. 

Glede referenduma so bila tudi nasprotna stališča o tem, ali naj zakon 
opredeli referendum kot obvezno ali kot fakultativno obliko opredeljevanja 
delovnih ljudi in občanov. Menimo, če bo še prišlo do novih pobud za ustanav- 
ljanje občin, da je v zakonu zelo težko opredeliti za vse primere enak postopek 
oziroma je treba ta postopek v zakonu opredeliti tako, da bo možno več načinov 
opredeljevanja delovnih ljudi in občanov. Tako je mogoče, da bo za soglasno 
opredelitev dovolj tudi javna obravnava. Če pa bo občinska skupščina ocenila, 
da bi bila referendumska opredelitev ustreznejša, bo pač Skupščini SR Slove- 
nije predlagala razpis referenduma, ker gre v tem primeru za republiško pri- 
stojnost. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem za- 
ključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da bi se sestala sku- 
pina delegatov, ki naj po mojem mnenju razčisti zlasti dvoje vprašanj. Prvo 
vprašanje so kriteriji in drugo, ali opredeliti obvezen ali neobvezen referendum. 
To dvoje vprašanj najbolj izhaja iz razprave in iz poročil delovnih teles. 

Prosim, če bi se skupina takoj sestala. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR Sloveniji v 
letu 1981. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet in 
za svojega predstavnika določil tovarišico Milojko Virant, namestnico direktorja 
Zavoda SR Slovenije za statistiko. Tovarišica Virantova, želite besedo? (Da.) 
Prosim! 

Milojka Virant: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb 
v SR Sloveniji v letu 1981 dopolnjuje rešitve posameznih vprašanj v zveznem 
zakonu o popisu, ki bo v juliju obravnavan o zvezni skupščini, in ureja tista 
vprašanja, ki so prepuščena urejanju 'republikam in pokrajinam. Zakonski 
osnutek torej dopolnjuje glede na potrebe Slovenije vsebino popisa ter ureja 
organizacijo in financiranje popisa v SR Sloveniji. Menim, da so določila po- 
sameznih členov, kakor tudi pojasnila glede ciljev, ki se želijo s tem doseči, 
v osnutku in njegovi obrazložitvi dovolj jasna in jih ne bi ponavljala, želela 
pa bi opozoriti na nekatere pripombe in vprašanja, o katerih je bil govor v raz- 
pravi v delovnih telesih Skutpščine, kar bo predlagatelj pri pripravi predloga 
zakona upošteval. 

To so predvsem naslednja vprašanja: udeležba v narodnoosvobodilnem 
gibanju, o čemer naj bi razpravljala še skupščinska komisija, nekatere razširitve 
vprašanj za kmetijstvo, kot so prevzemnik kmetije, opuščena zemljišča, zdru- 
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ževanje v kmetijstvu in v zvezi s tem tudi pravilno opredeljevanje teh pojmov 
in pojavov, vprašanje popisa stavb v odvisnosti in ob upoštevanju realnih mož- 
nosti za nastavitev registrov oziroma katastra zgradb in različne možnosti za 
zmanjšanje stroškov za izvedbo popisa. 

Razen tega je še vedno odprto vprašanje možnosti uporabe nove klasifi- 
kacije strokovne izobrazbe ob popisu, o čemer bo v prihodnjem tednu raz- 
pravljal koordinacijski odbor za izvajanje družbenega dogovora o enotnih osno- 
vah za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe. To vprašanje bi bilo po- 
trebno 'razčistiti tudi v zveznem zakonu, lahko pa vpliva tudi na vsebino popisa 
v Sloveniji, če bi ocenili, da v republiki lahko še pred popisom izvedemo pre- 
vedbo delavcev na novo klasifikacijo. Predlagatelj bo navedene pripombe pro- 
učil in v predlogu zakona pripravil ustrezne rešitve. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam Zboru občin, da o predloženem osnutku 
razpravlja in ga nato sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona ste dobili. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo po- 
ročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, po- 
tem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb 
v SR Sloveniji v letu 1981 se siprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih 
sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Matka Poharja, samostojnega svetovalca v 
Republiškem komiteju za energetiko, industrijo in gradbeništvo. Zeli predstav- 
nik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim! 

Matko Pohar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov je 
tako imenovan plansko intervencijski zakon in je njegov osnovni namen za- 
gotoviti pogoje za uresničevanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
izgradnje elektroenergetskih objektov do konca leta 1980. Skupščina SR Slo- 
venije je na seji Zbora združenga dela in Zbora občin, dne 11. junija 1979 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona 
o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financi- 
ranje izgradnje energetskih objektov ter naložila predlagatelju, da pri pripravi 
osnutka zakona upošteva stališče Zakonodajno-pravne komisije, da je dopol- 
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nitev zakona potrebna, ker ta zakon določa obveznost združevanja sredstev za 
vse uporabnike družbenih sredstev, med katere sodi -tudi občinska samoupravna 
interesna skupnost za varstvo pred požarom. 

Zakon zavezuje tiste uporabnike, zlasti organizacije združenega dela, ki 
niso podpisale samoupravnega sporazuma, kot tudi ostale uporabnike — orga- 
nizacije združenga dela in skupnosti s področja negospodarstva za združevanje 
sredstev za izgradnjo energetskih objektov v obdobju od 1976—-1980, ki jih 
zajema naveden samoupravni sporazum in to po istih osnovah in enakih stop- 
njah, kot jih vsebuje samoupravni sporazum. To pomerili, da je zakon vsebinsko 
naslonjen na samoupravni sporazum. Združena sredstva, ne glede na to, ali se 
zbirajo po samoupravnem sporazumu ali zakonu, skupaj z drugimi viri sred- 
stev finančno pokrivajo planirane investicije za plansko obdobje v letih 1976 
do 1980. Omenjeni samoupravni sporazum pa je bil dopolnjen s samoupravnim 
sporazumom o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma in je 
v 11. členu dopolnjen z novo alineo, ki je enaka novi alinei osnutka zakona o 
dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov 
družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov. Poleg do- 
polnitve pa so s samoupravnim sporazumom o spremembah in dopolnitvah iz 
obveznega združevanja sredstev izvzete še investicije v gospodarske kapacitete 
v občini Idrija. 

Ta oprostitev velja le za tiste organizacije združenega dela, ki bodo za- 
poslile .najmanj 20 delavcev Rudnika živega srebra Idrija in so podpisale samo- 
upravni sporazum o združevanju sredstev za financiranje graditve objektov po 
samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976—1980. Glede 
na to, da je bil samoupravni sporazum o spremembah in dopolnitvah samouprav- 
nega sporazuma sprejet s precejšnjo zamudo in objavljen v Uradnem listu SRS 
šele 14. 3. 1980 in da zakon predstavlja dopolnitev samoupravnega sporazuma, 
se predlaga, da se oprostitev združevanja sredstev za investicije v gospodarske 
kapacitete občine Idrija obravnava v fazi osnutka, saj predstavlja enako pro- 
blematiko in vprašanje oprostitev plačila oziroma obveznega združevanja 
sredstev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona ste dobili. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 'komisija, ki sta 
zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o objavljanju zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter o časo- 
pisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije«. 

18* 
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Predlog za izdajo zakona je s tezami za osnutek zakona predložil Skupščini 
v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Milana 
Baškoviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za za- 
konodajo. 

Tovariš Baškovič, želiš besedo? (Da.) Prosim! 

Milan Baškovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Objavljanje predpisov in drugih aktov ter dejavnost organizacije, ki izdaja 
republiško uradno glasilo, sta nedvomno zelo pomembna in celo nepogrešljiva 
elementa tudi za ugotavljanje ustavnosti in zakonitosti. Tak pomen daje tej 
dejavnosti že sama ustava, po kateri morajo biti vsi republiški predpisi in 
splošni akti republiških organov objavljeni v Uradnem listu preden začnejo 
veljati. Nadalje velja isto že po ustavi tudi za vse samoupravne splošne akte, 
ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki. V uradnem 
listu pa se s pomenom uradne objave objavlja tudi vrsta drugih aktov in objav, 
ki jih na tem mestu podrobneje ne navajamo. 2e iz povedanega pa je razvidna 
potreba po ustrezni novi ureditvi tako objavljanja predpisov in drugih aktov, 
kot tudi organizacije, ki Uradni list izdaja. 

Zakon, katerega izdajo predlagamo, naj bi imel dva vsebinska dela. V prvem 
delu naj bi urejal način objavljanja v uradnem glasilu, pristojnost in nadzor, 
ki je s tem v zvezi. S tem bi rešil tudi nekatera vprašanja, ki so se v praksi 
pokazala kot aktualna ter so občasno povzročala nekatere večje ali manjše 
težave. 

Tu gre zlasti za to, da mora biti dan izida posamezne številke Uradnega 
lista vedno tisti dan, ko je Uradni list dejansko dan v promet. Kot novost naj 
omenimo tudi predlagano uvedbo tako imenovanega posebnega Uradnega lista 
SR Slovenije, v katerem bi se v bodoče objavljali tudi taki predpisi in drugi 
splošni akti, ki vsebujejo podatke, katerih splošno objavljanje bi bilo v na- 
sprotju z varnostnimi in obrambnimi ali drugimi, z zakoni določenimi interesi 
države. 

Drugi del bodočega zakona pa naj bi uredil vsa potrebna vprašanja glede 
ustanovitve, položaja, upravljanja in financiranja same organizacije, ki izdaja 
Uradni list. To je Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije. Ustanovitelj orga- 
nizacije naj bi po zakonu bila republika Slovenija. Menimo, da je glede na že 
omenjeni poimen, ki ga izdaja Uradnega lista pri zagotavljanju zakonitosti po- 
meni, potrebno in utemeljeno tako dejavnost opredeliti kot dejavnost posebnega 
družbenega pomena. Zaradi tega bo potrebno z zakonom na ustrezen način 
urediti tudi način zagotavljanja tega posebnega družbenega interesa na tem 
področju, zlasti s soodločanjem delegatov družbene skupnosti v svetu te organi- 
zacije o takih zadevah. 

Ker je zavod Uradni list časopisna organizacija, naj bi se zanjo glede tistih 
vprašanj, ki jih v bodoče zakon ne bo posebej ali drugače urejal, uporabljale 
tiste določbe zakona o javnem obveščanju, ki se sicer nanašajo na časopisne 
organizacije. Izhodiščni pristop za urejanje omenjenih in drugih vprašanj v 
bodočem zakonu je razviden tudi iz predloženih tez, ki ste jih dobili ob predlogu 
za izdajo zakona. 

Predlog za izdajo zakona s tezami je bil obravnavan v odborih pristojnih 
zborov te Skupščine in v Zakonodajno-pravni komisiji. Povsod je prejel 
ustrezno podporo in je bila njegova utemeljenost in potreba po izdaji zakona 
potrjena. Pripombe, ki so bile dane v teh razpravah, bo predlagatelj v naslednji 
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fazi proučil in v skladu z mnenji oziroma sklepi tega in drugega pristojnega 
zbora ustrezno upošteval v nadaljnjih fazah priprave zaikona. Zboru predlagam, 
da upoštevajoč vse navedeno, predloženi predlog za izdajo zakona sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Baškovič! Predlog za 
izdajo zakona s tezami za osnutek zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Anica Horjak, delegatka iz 
občine Sevnica. 

Anica Horjak: Glede na uvodno obrazložitev ne želim razpravljati. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Prijav za razpravo ni 
več. (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o objavljanju zakonov in drugih predpisov in 
splošnih aktov ter o časopisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni list SR Slo- 
venije« se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, razvidna iz poročil delovnih teles zbora in (Skupščine ter pri- 
pombe skupin delegatov. 

Kdor je za tak 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 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, 
ki koristijo hidroakumulacijske objekte. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina 
občine Radlje ob Dravi in za svojega predstavnika določila tovarišico Cilko 
Mužičevo. Tovarišica Mužičeva, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Cilka Mužič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Občina Radlje ob Dravi je kot zemljepisno bogata občina vrsto let sledila raz- 
voju drugih s počasnimi koraki. Gradnje hidroenergetskih objektov so za tre- 
nutek prekinile mir v dravski dolini, a nato je počasnejši tok Drave vabil ljudi 
s hribov, da gredo na delo v mesto. 

Razvoj in prizadevanja so tekla dalje. Z velikim trudom smo povečali 
število delovnih mest, saj izkoriščeno naravno bogastvo potrebuje malo de- 
lavcev. Večkrat smo povzdignili glasove in spraševali za pravice. Sledili smo 
ustavnim spremembam, razlagali smo določbe zakona o združenem delu, izborili 
smo hidroelektrarnam status temeljne organizacije združenega dela. Resnično 
smo upali na nove čase, na čistejše družbenoekonomske odnose v celotnem go- 
spodarstvu. Primeri delnih rešitev družbenoekonomskih odnosov v naših drugih 
republikah so nas spodbudili, da posežemo po ustavni pravici in skupno z dru- 
gimi občani predlagamo, da se sprejme zakon o izdvajanju in usmerjanju dela 
dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte. 
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Nismo slutili koliko naporov bo potrebno, da uvedemo nov zakon, ki ima 
ustavno in zakonsko podlago. 

Obrazložitev predloga izhaja iz razmer v občini Radlje. Ne sme vas zavesti 
le naša problematika in tudi ne ta uvod. Težnja tega predloga za izdaijo zakona 
je približevanje vsebini zakona o združenem delu in urejevanju dohodkovnih 
odnosov, saj dohodek nastaja v temeljni organizaciji na območju družbeno- 
politične (Skupnosti, ki razpolaga z naravnim bogastvom in mora pomeniti 
razvojne možnosti. 

Postaviti se moramo tudi v položaj delavcev v temeljnih organizacijah 
elektrogospodarstva, kjer so kot kolektivi v občinskih gospodarstvih degra- 
dirani, saj so izločeni iz silnic gospodarskega napredka občine. Ne morejo se 
vključevati in sprejemati obveznosti, kot jih lahko skromna pekarna s tride- 
setimi delavci. Niti toliko ne morejo prispevati na primer za pospeševanje 
kmetijstva, kot tak kolektiv. Ustvarjajo pa vsak dan dragocenejši proizvod — 
energijo, ki tudi obračunana po proizvodnih stroških, ne po vrednosti, pomeni 
za občinsko gospodarstvo pomemben delež. Več ali manj proizvodnje, dohodek 
je vedno enak. Je le pokrivanje enostavne reprodukcije ali pa še te ne. 

K pobudi za izdajo zakona smo lani predložili osnutek zakona z vsebino 
in obveznostjo, ikot jo imajo uvedeno v SR Hrvatski. V letu 1979 je bila naša 
pobuda obravnavana v Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve, v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, v odborih zborov Skupščine SR Slo- 
venije. Pričakovali smo, da bodo organi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
naš predlog ustrezno dopolnili glede na pripombe, ki so jih podali pismeno in 
na sejah odborov v letu 1979. 

A ni bilo tako. Znova smo na začetku poti. Obravnave na odborih zborov 
republiške Skupščine so sedaj tekle le na podlagi našega gradiva in tolmačenja 
na samih sejah. Nekateri delegati pa so imeli še mnenje Republiškega sveta 
za vprašanja družbene ureditve. Na posameznih odborih je bilo tudi ustno 
podano poročilo Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 
To poročilo smo delegati prejeli šele po končanih sejah vseh odborov. 

Sedanja odklonilna stališča so podana v siperi dvoma o ustavni in zakonski 
podlagi ter v smeri reševanja posledic neurejenih dohodkovnih odnosov samo 
na nerazvitih in manj razvitih področjih v okvirih ukrepov za te odnose. Taka 
stališča oddaljujejo problem od vsebine. 

Predlagana rešitev v osnutku je začasna, stroškovna, ker je elektrogospo- 
darstvo Slovenije organizirano na stroškovnih principih. Naloge ureditve eko- 
nomskih odnosov pa ostajajo, tako za sistem elektrogospodarstva Slovenije, kot 
za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih naravnih pogojev. Pravno- 
formalno stališče, da ni mogoče izdvajati dela dohodka v sistemu, ker še ni 
uvedenih dohodkovnih odnosov, ne odvezuje subjektov obveznosti, da le-te 
uskladijo. 

Družbenopolitične skupnosti in temeljne organizacije pa ni mogoče izločiti 
pred postopkom uveljavljanja ustavnih in zakonskih pravic, saj vemo, da je 
ureditev teh odnosov zelo zahtevna naloga, da so to že spoznali v drugih re- 
publikah in zato izrecno navajajo v svojih zakonskih rešitvah, da so začasne. 

Skupščina občine Radlje ob Dravi zato kot predlagatelj pobude za izdajo 
zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, 
ki koristijo hidroakumulacijske objekte z osnutkom zakona, vztraja pri nadalje- 
vanju postopka. Predlagam, da se sprejme predlog za izdajo zakona, osnutek 
pa naj se dopolni in obravnava v naslednji fazi obravnave. Izvršni svet Skup- 
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ščine SR Slovenije naj skupaj z Interesno skupnostjo elektrogospodarstva ter 
predlagatelji na osnovi teoretičnih in znanstvenih izhodišč ugotovi dejansko 
vrednost proizvoda, ki ga na področju hidroenergije tako rekoč daje narava 
in del tega usmeri v razvoj družbenopolitične skupnosti. Večino tega pa se 
mora prav tako na podlagi normativno urejenih družbenoekonomskih odnosov 
vlagati v razvoj temeljne organizacije združenega dela in elektrogospodarstva 
kot celota. Take ali začasne rešitve v tej vsebini pa morajo biti sprejete in 
uveljavljene do začetka srednjeročnega obdobja 1981—-1985. Zato naj ta Skup- 
ščina opredeli tudi roke priprave ustreznih dokumentov. Hvala lepa! 

Predsednica Silva J'e'reb: Hvala! Predstavnik Izvršnega sveta pri 
tej točki je tovariš Matko Pohar, samostojni svetovalec v Republiškem komiteju 
za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavali so ga Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila in Odbor za finance, ki je zboru predložil pismeno mnenje. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) Danes ste na klop dobili tudi pred- 
log sklepa, ki naj bi ga sprejel naš zbor po razpravi o predloženem aktu. 

Predlog sklepa je bil [pripravljen na podlagi dosedanjih razprav v delovnih 
telesih zbora in Skupščine. Ker ste predlog vsebinskega sklepa prejeli danes 
na klop, predlagam zboru, da v smislu 47. člena poslovnika zbora imenuje sku- 
pino delegatov, ki bo proučila razpravo in zboru predlagala morebitne spre- 
membe oziroma doipolnitve predloga tega sklepa. 

V to skupino predlagam naslednje delegate oziroma ,poročevalce: tovariša 
Alojza Gostenčnika, delegata iz občine Radlje, tovarišico Majdo Petrovič, dele- 
gatko iz občine Ptuj, tovariša Franca Godino, delegata iz občine Logatec, tova- 
riša Ivana Bažca, delegata iz občine Piran, in dr. Lojzeta Udeta, predsednika 
Zakonodajno-pravne komisije in poročevalca te komisije. Kot ste videli, sem 
predlagala takšen sestav skupine delegatov, v kateri bi bila delegata dveh za- 
interesiranih občin, dva iz drugih občin in predsednika Zakonodajno-pravne 
komisije. Ima morda kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da 
glasujete. Kdor je za, inaj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil skupino delegatov, kot sem jo pred- 
lagala. 

Prav tako ste danes na klop prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega 
zbora, ki obravnava predloženi akt v smislu 72. člena poslovnika Skupščine 
tako, da daje o njem pristojnima zboroma svoja stališča. Na podlagi vseh pred- 
loženih gradiv pričenjam razpravo. 

Besedo ima tovarišica Majda Petrovič, delegatka iz občine Ptuj. Prosim! 

Majda Petrovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Ptuj 
v celoti podpira pobudo Skupščine občine Radlje ob Dravi za izdajo zakona 
o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki kori- 
stijo hidroakumulacijske objekte, z naslednjo dodatno utemeljitvijo. 

Občina Ptuj je z izgradnjo hidroelektrarne Srednja Drava II v Forminu 
doživela ogromen poseg v svoj prostor, saj smo s centralo izgubili prek 500 
hektarjev zemljišč, od tega mnogo najrodovitnejše zemlje. Nastali so številni 
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komunalni problemi zaradi dviga oziroma tpadca podtalne vode, poškodbe 
mnogih lokalnih cest, potreba gradnje drage čistilne naprave, sprememba mikro- 
klime in tako dalje. V sami hidrocentrali je zaposlenih le nekaj delavcev iz 
naše občine, katerih prispevek za interesne skupnosti je neznaten v primerjavi 
s povečano rastjo družbenega proizvoda občine kot posledice pridobivanja elek- 
trične energije. Tudi vrednost osnovnih sredstev na delavca se je v občini Ptuj 
z obratovanjem te centrale povzpelo nad republiško poprečje, kar daje občini 
pečat navidezne razvitosti. To pa ne drži. Več kot dve tretjini občine je iz- 
razito nerazvite. Pri tem mislimo na Haloze in Slovenske Gorice. Zaposleno je 
le 26 '%> vsega prebivalstva, ustvarjeno komaj 60'%» povprečnega družbenega 
proizvoda na prebivalca v Sloveniji in tako dalje. Zato so razvojni problemi 
združenega dela občine izredno pereči. Dragocen hidroenergetski objekt, ki je 
lociran v naši občini na osnovi naravne danosti in služi hitrejšemu razvoju 
širše družbenopolitične skupnosti, bi moral v večji meri prispevati tudi k hitrej- 
šemu razvoju ožje družbenopolitične skupnosti, to je občine. Tega pa v sedanjem 
sistemu dohodkovnih odnosov v elektrogospodarstvu Slovenije nismo uspeli 
urediti. 

Ker je ustavna podlaga za izdajo ta<kega zakona podana, vztrajamo, da 
se predloženi osnutek zakona sprejme z omejeno veljavnostjo oziroma, da se 
do sprejema srednjeročnega plana republike oziroma Elektrogospodarstva Slo- 
venije zadevo sistemsko uredi v prid občin, kjer so locirani hidroenergetski 
objekti, tako kot so to že uredili v nekaterih drugih republikah na osnovi iste 
ustave in istih določil zakona o združenem delu, kot velja v naši republiki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Da.) Prosim! 
Tovariš Rafael Razpet, delegat iz občine Maribor, ima besedo. 

Rafael Razpet: V naši skupini in tudi v zborih naše skupščine smo 
0 tem predlogu razpravljali in ga podpiramo. Rad pa bi osvetlil še nekatere 
probleme, ki morda niso bili dovolj poudarjeni. Ne gre za tendenco, da se do- 
hodek, ki se ustvarja na rekah, obdrži na teh območjih, ker je popolnoma jasno, 
da ga je treba združevati za razširjeno reprodukcijo elektrogospodarstva. Ven- 
dar današnji sistem v okviru elektrogospodarstva, ko vemo, da temeljne organi- 
zacije v okviru elektrogospodarstva vsako leto izkazujejo izgubo, na drugi 
strani pa se preliva izreden dohodek, postavlja delavce znotraj posameznih 
družbenopolitičnih Skupnosti resnično v neenakopraven položaj. Ugotovili smo, 
da delavce v občini Maribor, ki delajo v elektrogospodarstvu, subvencionirajo 
drugi delavci prav zaradi neurejenih družbenoekonomskih odnosov. Zato mi- 
slim, da je treba slediti pobudi in pobudo tudi podpreti, v nadaljnjem postopku 
pa poiskati vse oblike in možnosti razreševanja tega problema. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da 
se bo sestala skupina delegatov in pripravila poročilo za zbor. 

1 Vmili bi se na 8. točko dnevnega reda, to .je na osnutek 
zakona o pogojih in postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembe 
območja občin. 

Prosim tovariša Petra Hedžeta, da poroča zboru. 
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Peter Hedžet: Skupina delegatov je na osnovi razprave v zboru in 
predloga sklepov sprejela naslednje predloge o dopolnitvi teh sklepov. 

V 4. točki predlaganih sklepov v drugem odstavku naj se v prvi vrstici 
besedi: »predvidi možnost« zamenja z besedico »določi«, na koncu tretje vrstice 
pa se črta besedica: »tudi«. V četrtem odstarvku te točke na drugi strani pa se 
beseda: »po končani razpravi oziroma razpravi in« nadomestijo z besedama: 
»opravljenem referendumu«. 

V 6. točki naj se pred oklepajem vstavijo še besede: »in stališča zborov 
Skupščine občine Maribor«. To so spremembe k predlaganemu sklepu te točke. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Slišali ste, da se je skupina opre- 
delila za rešitev, da se referendum določi kot obvezen in da se v točki, ki do- 
loča, kaj vse naj Izvršni svet upošteva, izrecno zapiše, da mora upoštevati tudi 
stališča zborov Skupščine občine Maribor. 

Zeli o tako dopolnjenem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne, prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov 

glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Poleg tega smo dobili še obvestilo, da je Družbenopolitični zbor pred to 

točko sprejel novo 5. točko k svojim stališčem, ki se glasi: »Predlagatelj naj 
v predlogu zakona predvidi rešitev, ki bo omogočila poimenovanje katastrskih 
občin, da bomo usklajeni s sedanjimi imeni krajev in naselij.« 

S tem smo zaključili tudi 8. točko dnevnega reda. To kar smo pravkar 
sklenili, bomo sporočili Družbenopolitičnemu zboru. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1980. 

Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije je Skupščini predložil v soglasje 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem 
zboru je tovarišica Jelka Zekar, članica delegacije, predstavnik Izvršnega sveta 
pa tovariš Zdravko Praznik, direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje. Želita tovarišica Zekarjeva ali tovariš Praznik besedo? (Da.) Prosim, 
tovariš Praznik! 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Spremembe in dopolnitve letošnje zvezne resolucije terjajo že uveljav- 
ljeni ukrepi v zvezi s spremembo tečaja dinarja, kakor tudi problemi, ki sledijo 
iz letošnjih gospodarskih gibanj. Hkrati je Zvezni izvršni svet zastavil širok 
program spremljajočih ukrepov, ki naj bi prispevali k temu, da bi sprememba 
tečaja dinarja imela čim več pozitivnih učinkov na bolj usklajene odnose v druž- 
beni reprodukciji ter v plačilni in devizni bilanci, in da bi zmanjšali negativne 
posledice na čim manjšo možno mero. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predloženi osnutek sprememb pro- 
učil in predložil Skupščini stališča in pripombe, ki ste jih prejeli. Predlagane 
dopolnitve in spremembe v načelu sicer podpira, hkrati pa meni, da osnutek 
sprememb zahteva še temeljito usklajevanje v odborih Skupščine SFRJ, zlasti 
ker obrazložitev osnutka ne daje dovolj osnov za razumevainje vseh vprašanj 
in seveda za ustrezno odločanje. 
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V uvodni informaciji se želim omejiti na bistvenejše pripombe ter stališča 
ter te povezati z ocenami, ki so bile dane na medrepubliškem Komiteju za druž- 
beno planiranje, na pristojnih odborih te Skupščine, ki so zasedali v zadnjih 
dveh dneh in na sejah drugih organov. 

Za delegatsko odločanje o obravnavanem osnutku sprememb letošnje re- 
solucije je predvsem pomembno, da bi Zvezali izvršni svet hkrati z osnutkom 
moral dati na razpolago ves paket ukrepov, ki so predvideni za posamezna 
področja, kar še posebej velja *za področje cen in kreditno-monetarne politike 
ter za ekonomske odnose s tujino. V razpravi je že nova projekcija plačilne 
bilance Jugoslavije in ustreznih republiških in pokrajinskih pozicij, ki odpira 
in nakazuje naloge, pa tudi probleme rna področju, na katero je usmerjeno 
težišče družbene in ekonomske aktivnosti. Manjka pa predlog za spremembe 
in dopolnitve dogovora o cenah, ki je sicer eden od bistvenih elementov za 
skladnejši razvoj. Dosedanja gospodarska gibanja in sprememba tečaja dinarja 
narekujejo tudi spremembe v materialnih okvirih razvoja. Plačilno-bilančne 
omejitve bodo vplivale na znižane stopnje rasti družbenega proizvoda, s tem 
pa tudi na zoženje vseh oblik porabe. Izvršni svet meni, da je potrebno rast 
družbenega proizvoda opreti na možnosti, ki jih daje predvsem domača akumu- 
lacija. 

Dosedanja relativno visoka stopnja rasti je ob zelo počasnem uveljavljanju 
kvalitetnih elementov gospodarjenja temeljila v precejšnji meri na neto uvozu 
tuje akumulacije, s čimer so se zaostrili plačilnobilančni problemi in omejile 
možnosti za inozemska sredstva do take mere, da bo potreben v letošnjem in 
naslednjih letih neto odliv akumulacije v tujino. Vendar pa morajo biti pri- 
zadevanja in ukrepi ekonomske politike usmerjeni v to, da proizvodna rast 
ne bi preveč upadla, ker bi to utegnilo pripeljati do večjih ekonomskih in so- 
cialnih zapletov. 

Hkrati velja ugotoviti, da obstajajo znatne še neizkoriščene rezerve, ki so 
predvsem v boljši izrabi delovnega časa, racionalizaciji proizvodnih stroškov, 
odgovornejšem izvajanju sporazumov in dogovorov in učinkovitejših vlaganjih. 
V zaostreni gospodarski situaciji in težavah, ki jih ije pričakovati zlasti v na- 
slednjem gospodarskem letu — mislim tu na drugo polletje letošnjega leta 
in prvo polletje prihodnjega leta ■— bo na nekaterih področjih življenjski stan- 
dard padel, odreči pa se bo treba tistemu delu življenjskega standarda, ki ni 
bil osnovan na realnem dohodku. 

Predvsem je pomembno, da sprememba tečaja dinarja deluje kot večja 
izvozna spodbuda, hkrati pa tega ukrepa ne bi smeli razvrednotiti s prenaša- 
njem posledic devalvacije na notranje cene. Globalni izračuni kažejo, da ob- 
stajajo možnosti za povečanje akumulacije v nekaterih predelovalnih izvozno 
intenzivnejših dejavnostih kot posledice spremembe tečaja dinarja in so te 
možnosti celo ugodnejše od negativnega efekta zaradi podražitve uvoza, ob upo- 
števanju delnih sprememb cen zaradi teh podražitev. 

To še posebej zahteva doslednejše uveljavljanje načela deviznega prihodka, 
zlasti med končnimi izvozniki in proizvajalci surovin oziroma reprodukcijskega 
materiala. V nasprotnem primeru obstaja resna nevarnost, da bo prišlo do 
stihijskega izvoza nujno potrebnega reprodukcijskega materiala in surovin, 
kar bo seveda osiromašilo naše predelovalne kapacitete in tudi njihove pogoje 
za uveljavljanje v inozemstvu. To povezovanje bi moralo dobiti tudi trajnejši 
pomen in biti izraženo v ustreznih samoupravnih sporazumih o temeljih planov, 
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priložnost za to pa je še zlasti sedaj, ko so priprave novih srednjeročnih planov 
v polnem teku. 

Ze sedaj se kažejo nekateri koristni rezultati resolucijskih usmeritev na 
sektorju delitve dohodka in to zlasti v krepitvi akumulativne in reprodukcijske 
sposobnosti organizacij združenega dela, ,novi izredni ukrepi pa naj bi hkrati 
s tem omogočili tudi večje ekonomske spodbude za produktivnejša ravnanja. 
Že uveljavljeni procesi skladnejših razmerij v delitvi dohodka in nadaljnje 
nujne zožitve vseh oblik porabe pa naj bi omogočile tudi večjo skladnost med 
ponudbo in povpraševanjem na notranjem tržišču in s tem možnosti za večji 
izvoz, ki bo gotovo eden najpomembnejših, če že ne najpomembnejši generator 
razvoja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je pri tem treba upoštevati 
močne težnje po uravnilovki, ki običajno spremljajo hitro rast življenjskih 
stroškov in kar zahteva nujno večje diferenciacije v osebnih dohodkih glede 
na rezultate pri delu v okviru enakih in podobnih nalog in opravil. S tem bi 
ustvarjali pogoje za relativno hitrejše naraščanje nižjih osebnih dohodkov in 
osebnih dohodkov delavcev s težjimi delovnimi pogoji, ne bi pa tega problema 
reševali obratno. 

Izvršni svet tudi meni, da bi bilo treba materialne okvire ponovno preveriti, 
še zlasti glede na realnost pričakovanja stopnje zaposlitve, ki naj bi bila kljub 
zaostrenim pogojem enaka kot je bila po predvidevanjih prvotno sprejete re- 
solucije. Hkrati pa bodo potrebni ukrepi za ublažitev socialnih posledic, ki so 
povezane z nezaposlenostjo predvsem mladine, ki končuje šolanje. 

V osnutku sprememb instrumentov, ki vplivajo na gibanje osebne porabe, 
je relativno ublaženo zaostajanje rasti osebnih dohodkov v materialni proiz- 
vodnji za rastjo dohodka, medtem ko so omejitve na področju dejavnosti izven 
materialne proizvodnje ostrejše. Čeprav je ta ukrep nujen, ker se z njim bolj 
spodbuja gospodarjenje v materialni proizvodnji, kar zahtevajo zaostrene raz- 
mere na tem področju in dejstvo, da je materialna proizvodnja osnovni pogoj 
za kritje drugih potreb, pa se hkrati postavlja vprašanje praktičnih možnosti 
za realizacijo zaostajanja osebnih dohodkov po resolucijskih usmeritvah v ome- 
njenih dejavnostih izven materialne proizvodnje glede na 16% omejitve pri- 
liva sredstev. 

Izvršni svet je v svojih stališčih predlagal, da bi bilo treba odpraviti ne- 
skladnost med omejitvami priliva sredstev na 16'°/o rast v primerjavi z lanskim 
letom in možnostmi glede na rast osebnih dohodkov v teh dejavnostih na 
18—19 °/o oziroma 19—20 fl/»v skladu z usmeritvami resolucije. 

Razprava o tem vprašanju tako na medrepubliškem Komiteju za družbeno 
planiranje in razvoj, kot tudi na odborih te Skupščine pa je sicer pokazala, da 
v teh dejavnostih še obstajajo neizkoriščene možnosti in to zlasti na področju 
neposredne svobodne menjave dela, zaposlitve, racionalnejšem delovanju pa 
tudi omejevanju investicij in racionalizaciji stroškov poslovanja. Za območje 
naše republike na primer ugotavljamo, da delež sredstev, ki izhaja iz neposredne 
svobodne menjave dela, relativno upada, čeprav so ta sredstva pravzaprav izven 
omejitev republiške resolucije. 

To bo zahtevalo od vseh organizacij doslednejše spoštovanje stabilizacijskih 
načel in tudi intenzivnejše ukrepe v smeri njihovega zagotavljanja. Ker pa je 
treba pričakovati objektivne težave s posebno težnjo v nekaterih dejavnostih — 
mislim zlasti na osnovno šolstvo, zdravstvo in druge — bo treba te omejitve 
sicer diferencirano uporabljati glede na nastale probleme in dohodkovne mož- 
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nosti, hkrati pa se ne bo moč izogniti nujnostim ublažitve limita od 16 do 18 % 
možnega povečanja priliva sredstev za dejavnosti izven materialne proizvodnje. 

Po osnutku sprememb zvezne resolucije naj bi 16 %> omejitev glede priliva 
sredstev veljala tudi za sredstva invalidsko-pokojninskega zavarovanja, ki so 
v resoluciji sicer izvzeta iz omejitev. V naši republiki se pokojnine vsako leto 
valorizirajo glede na rast poprečnih osebnih dohodkov v preteklem letu, kar 
bi glede na omenjeno omejitev povzročilo, da (bi mogli izplačati letošnje pokoj- 
nine v dosedanji višini le ,za obdobje 11 mesecev oziroma bi morali že določene 
pokojnine za letošnje leto v nominalnih zneskih celo zmanjšati. V nekaterih 
drugih republikah in pokrajinah so se izvajale valorizacije pokojnin sproti 
glede na spremembo življenjskih stroškov. Zato predlaga Izvršni svet izjemo 
za tiste'' socialistične republike in socialistične avtonomne pokrajine, kjer se 
valorizirajo pokojnine na podlagi poprečnih osebnih dohodkov iz preteklega 
leta, kot je to urejeno v naši republiki. 

Predloženi akt ne vsebuje nikakršnih ukrepov glede prilagoditve zveznega 
proračuna novo nastali situaciji, čeprav bi tudi ita moral nositi del bremena, 
ki izhaja iz ukrepov ekonomske stabilizacije. Zaradi tega Izvršni svet predlaga, 
da Zvezni izvršni svet pripravi tudi ustrezne spremembe zveznega proračuna. 

Eden najtežjih problemov je gotovo področje cen, kjer smo imeli že pred 
izjemnimi ukrepi (precejšnja nesorazmerja med in znotraj posameznih dejav- 
nosti, ki so se sedaj še poglobila, zlasti na področju naftnega gospodarstva, 
energetike ter dela proizvodnje gradbenega materiala, osnovne kemije in meta- 
lurgije. Ne glede na spremljajoče ukrepe v zvezi s cenami je nujno že s spre- 
membami resolucije določiti temeljne kriterije za oblikovanje cen, hkrati pa 
čim prej izvesti korekture v cenah na tistih področjih, kjer so potrebe za to 
očividne. Konkretneje bo treba opredeliti tudi naloge in dolžnosti organizacij 
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti pri izvajanju politike 
cen, da se ne bi vsa odgovornost prenašala na organe družbenopolitičnih skup- 
nosti oziroma na ukrepe za maksimiranje cen in da bi se ukrepi izvajali v čim 
večji meri znotraj združenega dela, ne pa izven njega. Izvršni svet predlaga, 
da se v skladu z veljavnim postopkom sprejmejo stališča in pripombe, ki so 
predložene. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek sprememb in dopol- 
nitev ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in poročilo Zveznega 
izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v obdobju od 
leta 1976 do 1979 s prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 
1981, z osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je treba sprejeti v letu 1980. Prav 
tako ste prejeli na klop predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš 
zbor in informacijo o stališčih in pripombah Izvršnega sveta k osnutku spre- 
memb in dopolnitev zvezne resolucije ter potrebnih spremembah in dopol- 
nitvah republiške resolucije. 

Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije so obravnavali Odbor za fi- 
nance, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili poročila. Želijo pročevalci odborov in komisije 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga 
dobili danes na klop in s katerim Skupščina SR Slovenije daje soglasje k 
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osnutku sprememb, pa tudi številne načelne in konkretne pripombe, ki so 
vsebovane v tem sklepu. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovarišica Jelka 
Žekar, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Borut Snuderl, predsednik Re- 
publiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. Želita morda 
predstavnika besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log sklepa, ki naj bi ga sprejel naš zbor. Osnutek zakona so obravnavali Odbor 
za finance in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki sta zboru po- 
ročala in pa Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno 
poročilo. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo razpravljati? 
(Ne.) Če ne želi nihče razpravljali, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme sklep, s katerim Skupščina daje soglasje k osnutku zakona, ob 
tem pa nalaga naši delegaciji, da uveljavlja v sklepu navedene zahteve. 

Kdor je za tak 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. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (YU 1801). 

Predlog 'zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnica naše delegacije je tovarišica Jelka Zekar, pred- 
stavnik Izvršnega sveta pa tovariš Zvonko Draksler, pomočnik republiške sekre- 
tarke za finance. Želita tovarišica Zekarjeva ali tovariš Draksler besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog 
zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali, Odbor za finance pa je 
predložil tudi predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi članov Sveta republike. 

Predlog odloka je zboru predložila v obravnavo Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve in za svojega predstavnika določila pred- 
sednika komisije, tovariša Franja Turka. Tovariš predsednik ali želiš be- 
sedo? (Ne.) 
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Poleg predloga odloka ste danes prejeli tudi predlog Predsedstva SR Slo- 
venije za izvolitev novih članov Sveta republike. Prejeli ste tudi mnenje Izvrš- 
nega sveta. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem 
dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili za 
nove člane Sveta republike izvoljeni: dr. Franja Bidovec, Stane Bobnar, Leo- 
pold Caharija, Anton Dolinšek, Tončka Durjava, Ivan Gorup, Jože Gričar, 
dr. Pavla Jerina-Lah, Vera Kolarič, Živa Kraigher, Vida Kulovec, Alojz Mlakar, 
Majda Novak, Anton Peternel, Sidonija Podlesek, Franc Poglajen, Ivan Potrč, 
Cilka Prešeren, Ivan Puntar, Franc Strle, Ferdo Šetrajčič, Vinko Šumrada, 
Anton Ulrih, Olga Vipotnik in Cvetka Vodapivec. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanj a. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 

— predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja in 
dveh namestnikov predsednikov republiških komitejev, 

— predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za borce in vojaške invalide, 

— predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe družbenega 
knjigovodstva v Sloveniji, 

— predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega direktorja Službe 
družbenega knjigovodstva v Sloveniji, 

— predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slovenije 
v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 

— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, 

— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani in 
— predlog odloka o določitvi števila in imenovanju predsednika in članov 

Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 
Predstavnik Komisije je njen predsednik, tovariš Franjo Turk. 
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega se- 

kretarja in dveh namestnikov predsednikov republiških komitejev. 
Želi kdo besedo? (Ne želi.) Potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 

je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili ime- 
novani tovariši Peter Bekeš, za namestnika republiškega sekretarja za pravo- 
sodje, upravo in proračun, Tone Poljšak, za namestnika predsednika Republiš- 
kega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, in dr. Marjan Premik, za 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za borce in vojaške invalide. 

Poleg predloga odloka ste danes na klap prejeli tudi dopolnitev predloga 
odloka Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, da se na 
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koncu besedila predloga odloka vstavi datum z 31. avgustom 1980. O predlogu 
odloka z dopolnitvijo pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Ce ne, potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. S tem 
je bil tovariš Franc Godeša razrešen dolžnosti namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za borce in vojaške invalide z 31. avgustom 1980. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za 
generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji po- 
novno imenovan tovariš Andrej Levičnik. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega di- 
rektorja Službe družbenega knjigo vodstva v SR Sloveniji. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov gla- 

suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor■ soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za. 

namestnika generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji imenovan tovariš Franc Kn-afelc, direktor podružnice Službe družbe- 
nega knjigovodstva v Celju. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR 
Slovenije v Svet družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Dajem 
predlog tega odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili v Svet 
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji imenovani tovarišica Ada 
Gorjup, pomočnica republiške sekretarke za finance, 'tovariš Alfio Kocjančič, 
vodja finančno-računSke službe v DO Agraria Koper, in Silvi j a Krevh, gospo- 
darski analitik v Skupščini občine Slovenska Bistrica. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega 
sodišča Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če nihče, 
potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila tova- 
rišica Vida Kosi razrešena dolžnosti sodnice Vrhovnega sodišča SR Slovenije 
s 30. junijem 1980, za sodnika tega sodišča pa izvoljen tovariš Vlado Tance. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Lju- 
bljani. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil tovariš 
Pavle Maslo razrešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Ljubljani, s 1. junijem 
1980. 

Prehajamo na predlog odloka o določitvi števila in imenovanju predsednika 
in članov Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če nihče, 
potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili v 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje imenovani: za pred- 
sednika tovariš Stane Kranj c, za člane pa Peter Bekeš, Tilka Blaha, Jože Bogo- 
vič, Tomaž Bizajl, Ana Četkovič, Alceo Cobalti, Geza Cahuk, Janko Čar, Tibor 
Fule, Mirko Galeša, Jože Geršak, Zdravko Gorjanc, dr. Nikola Jesenovec, mgr. 
Anton Kaštrun, Olga Kersnik, Anton Kordiš, dr. Jože Koruza, Marjan Lah, 
Franc Lesbaher, Ronald Malej, dr. Barica Marentič-Požarnik, Gorazd Marinček, 
Janez Marinko, Zdenko Medveš, dr. Anton Moljk, dr. Hinko Muren, Hrabroslav 
Premelč, Janez Puklavec, Albin Repše, dr. Vinko Skalar, Oto Slemnik, Boris 
Sovič, dr. Miroslav Stiplovšek, dr. Marko Škerlj, Majda Šlajmer-Japelj, mgr. 
Veljko Troha, Draga Urbas, dr. Branko Vesel, Veronika Vezovnik in Alfred 
Voh. 

Vračamo se na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona, ki ga je predložila Skupščina občine Radlje ob Dravi. 

Prosim poročevalca medzborovsJke skupine, da poroča zboru. 

Alojz Gostenčnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina predlaga, da se sklepanje o predlogu za izdajo zakona od- 
loži zaradi tega, ker je sklepanje o stališčih odložil na naslednjo sejo, to je na 
11. julij, tudi Družbenopolitični zbor. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog, da se sklepanje odloži, dajem na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delgat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da se sklepanje 
o predlogu za izdajo zakona odloži in da bo zbor o tem sklepal 11. julija. 

S tem smo zaključili tudi 12. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Najprej bi obravnavali obvestilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
v katerem navaja razloge, zaradi katerih ni mogel izvesti programiranih nalog 
v predvidenih rdkih, določenih s programom našega zbora. Videli ste lahko, 
da je večina zadev na dnevnih redih sej danes ali julija meseca. Šteli smo pa 
vendarle za potrebno in korektno, kolikor se seveda da, da zbore obveščamo 
sproti o razlogih, zakaj pomikamo nekatere zadeve iz meseca v mesec. Osnovno 
vodilo je vedno želja po čim večji kvaliteti predloženih dokumentov. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Zeli kdo od delegatov 
o tem razpravljati? (Ne.) Če ne, potem lahko menim, da ste obvestilo z razume- 
vanjem sprejeli na znanje, sicer pa veljajo naša že dogovorjena pravila ravnanja 
v tej zvezi. 
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Sedaj prehajamo na redni del te točke, to je na predloge in delegatska 
vprašanja. 

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 nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat 
v zboru tudi predsedniku Skupščine in predsedniku zbora, predsedniku delovnih 
teles in tudi skupščine samoupravne interesne skupnosti za območje republike, 
kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Vande Abra- 
hamsberg, delegatke iz občine Ljubljana-Bežigrad in delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov iz občine Nova Gorica. Danes pa smo dobili še dvoje vprašanj, 
in sicer iz mesta Ljubljana in Celja. Na vsa štiri, se pravi na dvoje prejšnjih 
in na dvoje današnjih, bomo dobili odgovore danes. 

Na vprašanje tovarišice Vande Abrahamsberg bo odgovoril tovariš Marko 
Selan, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Vidim, da tovariša Selana še ni, ker odgovarja na vprašanja v Zboru zdru- 
ženega dela. Tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo odgovoril na delegatsko 
vprašanje iz Nove Gorice. 

Lojze Senegačnik: Skupina delegatov za gospodarsko področje, 
7. okoliša, Nova Gorica in skupina delegatov za prosvetno-kulturno področje, 
5. okoliša, Nova Gorica za Zbor združenega dela, prav tako pa tudi skupina 
delegatov iz občine Nova Gorica za Zbor občin Skupščine SR Slovenije so po- 
slali naslednje vprašanje. 

Zakon o kmetijskih zemljiščih določa v drugem odstavku 141. člena, da ni 
dopustna sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda, razen 
v primeru, da gre za gradnjo objektov regionalnega pomena in za organizirano 
stanovanjsko gradnjo, razen če ta ni predvidena na njivskih površinah ali na 
večjih že arondiranih kompleksih, komasiranih in melioriranih površinah ali 
za gradnjo objektov, ki so zajeti v že sprejetih družbenih planih. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Senegačnik, dovolite, da vas za 
trenutek prekinem. Naš običaj je, da tisti, ki odgovarja, povzame tudi celotno 
vprašanje in to ste želeli tudi vi. Glede na to, da je vprašanje dolgo in glede 
na to, da ste ga delegati dobili v pismeni obliki in ste ga lahko prebrali, bi 
predlagala, če se strinjate zaradi pozne ure, da bi tovariš Senegačnik prebral 
le odgovor. Štejem namreč, da ste delegati delegatsko vprašanje prebrali. Se 
strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Lojze Senegačnik: Hvala lepa. Sam tega nisem upal predlagati 
glede na moje pristojnosti. 

Na to vprašanje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje naslednji od- 
govor: 

Z uveljavitvijo novega zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije so se pri izvajanju zakona o kmetijskih zemljiščih 
iz leta 1979 v praksi pojavile nekatere nejasnosti predvsem kako ravnati, dokler 
ne bodo sprejeti družbeni plani občin, ki bodo vsebovali tudi prostorski del. 
Novi zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije 
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ne predvideva več prostorskega plana občine kot posebnega planskega doku- 
menta družbenopolitične skupnosti, pač pa določa, da ima dolgoročni in srednje- 
ročni plan občine tudi svoj prostorski del. Natančnejše opredelitve o prostor- 
skem delu družbenega plana občine bo urejal novi zakon o urejanju prostora, 
ki je v Skupščini SR Slovenije v fazi osnutka. 

Treba je namreč upoštevati, da podobne težave kot pri izvajanju zakona 
o kmetij-skih zemljiščih nastopajo tudi pri izvajanju zakona o urbanističnem 
planiranju. Težave so nastopile, vsaj kar zadeva izvajanje zakona o kmetijskih 
zemljiščih, predvsem zato, ker po letu 1973, ko je bil zakon sprejet, v občinah 
ni prišlo do razmejitve kmetijskih zemljišč in gozda od zemljišč za druge na- 
mene. Edino to bi namreč dolgoročno uredilo in zagotovilo izvajanje smotrne 
prostorske politike. Občinam je bilo na razpolago več kot 6 let časa, da izvedejo 
obveznosti po 10. členu zakona o kmetijskih zemljiščih, vendar je do leta 1979 
to storilo le manjše število občin. Očitno je, da je nespoštovanje in neizvajanje 
sprejete zakonodaje razlog, da so nastopile težave, ki jih omenjajo delegati 
v svojem vprašanju. Kjer je prišlo do uskladitve urbanističnih programov z 
10. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, teh težav ni in tudi ne nastopajo 
posledice, ki so v 141. členu zakona. Pripomnimo naj še, da med zakonom iz leta 
1973 in 1979, vsebinsko glede 10. člena ni razlik. S tem v izvezi je podana mož- 
nost sporazumnega reševanja izvajanja že sprejetih prostorskih dokumentov, 
dokler ni sprejet družbeni plan občine. Ob tem kaže ponovno opozoriti na do- 
ločbo 10. člena veljavnega zakona, ki vsebinsko in sistemsko ni v nasprotju s 
predpisi o planiranju, saj predvideva razvrščanje zemljišč za potrebe kmetij- 
stva in gozdarstva, torej tistih zemljišč, ki so z občinskimi in planskimi akti 
predhodno določena za te namene. Zato bi morali vztrajati pri vsebinskem izva- 
janju 10. člena zakona, kar pomeni, da se z družbenimi plani občin opravi 
razvrstitev zemljišč. S tem bo podanih tudi več možnosti za kvalitetnejše pla- 
niranje kmetijske proizvodnje na podlagi določb zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih o agrokarti. S tem bodo odpadle tudi težave, ki so posledica neusklajenosti 
predpisov na področju urbanistične politike in planiranja. V skladu z zakonsko 
določbo, da morajo družbeni plani vsebovati tudi prostorsko komponento, bodo 
morali vsebovati družbeni plani občin tudi odločbe, ki bodo razrešile probleme, 
na katere delegati opozarjajo. Le tako bo mogoče v prehodnem obdobju za- 
gotoviti kontinuiteto politike smotrnega ravnanja s prostorom. 

S sprejemom družbenih planov, tako srednjeročnega kot dolgoročnega, bo 
v skladu z veljavnim zakonom odpadla tudi potreba po soglasju kmetijsko-zem- 
ljiške skupnosti iz 141. člena zakona. To zakon že predvideva, čeprav se upo- 
rablja terminologija, ki je veljala pred uveljavitvijo predpisov o planiranju. 
Takšno ravnanje je potrebno zato, ker bi sicer nastopil v občinah položaj, da bi 
bili neveljavni vsi prostorski dokumenti, ki so podlaga politike urbanizacije, 
izgradnje infrastrukture, razpolaganja s kmetijskimi zemljišči itd. Zato je po- 
trebno do sprejema družbenih planov izredno smotrno ravnanje v občinah, 
pri čemer Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opozarja tudi na stališča Pred- 
sedstva Republiške konference Socialistične zveze z dne 22. aprila 1980. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je v pripravi planskih 
aktov za srednjeročno obdobje potrebno okrepiti napore za pripravo prostorskih 
delov teh dokumentov. Pri tem pa opozarja, da bo dokončna ureditev mogoča 
šele, ko bo sprejet zakon o urejanju prostora kot temelj sistema celokupne in 
dolgoročne prostorske politike. Zato je do dokončne ureditve vseh sistemskih 
vprašanj potrebno zagotoviti spoštovanje še veljavnih zakonov in pri tem upo- 
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števati tudi tiste dokumente skupščin in družbenopolitičnih organizacij, ki se 
nanašajo na smotrno prostorsko politiko. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Senegačnik. Tovariš 
Prosen iz Nove Gorice, imate kakšno dodatno vprašanje? (Da.) Odgovor boste 
dobili pismeno kot običajno. Prosim! 

Anton Prosen: Občina Nova Gorica je postavila to vprašanje pred- 
vsem z vidika stališč, ki smo jih navajali že pri 3. točki, torej zaradi težav, ki 
jih imamo na manj razvitih obmejnih območjih. Ta prizadevanja nam onemo- 
gočajo celo izgradnjo novih kmetij. To se pravi, če upoštevamo določila urba- 
nističnega reda in da nimamo grafičnih prilog k urbanističnemu redu, da v vsa- 
kem primeru kršimo zakon o usmerjeni gradnji. Nekatere občine trdijo, da teh 
težav nimajo, v naši občini pa se težave pojavljajo in je trenutno ustavljena 
kakršnakoli gradnja oziroma kakršnikoli posegi. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Senegačnik, boste še na to kaj 
rekli? 

Lojze Senegačnik (iz klopi): Mislim, da je v podanem odgovoru od- 
govorjeno tudi na to dodatno vprašanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Prehajamo torej na dvoje današnjih 
vprašanj iz Ljubljane in Celja. Na oboje bo odgovoril tovariš Borut Šnuderl, 
član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve. 

Borut Šnuderl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Bili sta postavljeni dve vprašanji v zvezi s preskrbo. Delegat Marjan Go- 
stinčar postavlja naslednje delegatsko vprašanje: 

Sestavni del stabilizacijskih prizadevanj je prav gotovo redna preskrba 
s prehrambenimi proizvodi, gorivom in še nekaterimi drugimi artikli. Sedanje 
motnje v preskrbi že negativno delujejo na razpoloženje in zaupanje občanov 
v sposobnost trajnega oziroma sistemskega reševanja teh vprašanj, zato po- 
stavljam delegatsko vprašanje, kakšno je stanje preskrbljenosti prebivalstva 
s prehrambenimi proizvodi, kurivom, pralnimi praški in kavo, ter kakšni so 
izgledi in planirane rešitve za odpravo sedanjih motenj v preskrbi prebivalstva. 

Prav tako ugotavljamo, da občani v vse večjem številu nabavljajo kavo 
in pralne praške v sosednjih državah in pri tem trosijo dinarska in devizna 
sredstva, kar prav gotovo ne prispeva k stabilizacijskim prizadevanjem. 

Skupina delegatov za Zbor občin iz Celja pa sprašuje: Kaj namerava ukre- 
niti republiški Izvršni svet za boljšo preskrbo z gorivi, pralnimi praški in 
drugimi osnovnimi življenjskimi artikli, da jih ne [bi zmanjkovalo in povzro- 
čalo nezadovoljstvo med občani. 

Dovolite mi, da na sicer kratki vprašanji dam kljub pozni uri glede na 
zapletenost te zadeve, ki je vsem delegatom znana, nekoliko obširnejši odgovor. 
Ker smo hoteli dati odgovor na ta vprašanja zaradi aktualnosti že na današnji 
seji, mi prosim oprostite tudi, če odgovor ni popolnoma dodelan. 

Preskrba z osnovnimi prehrambenimi proizvodi kot so olje, sladkor, moka, 
kruh, sol, riž in maslo, je bila v letošnjem letu zadovoljiva. Vse leto so bile 
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težave glede preskrbe s pralnimi praški in kavo, v juniju pa se pojavljajo težave 
pri preskrbi z jedilnim oljem in sladkorjem zaradi izredno povečanih nakupov 
občanov. Težave so bile tudi spomladi z diezel gorivom, zlasti na kmetijskih 
območjih. 

Prvič, glede sladkorja. Ob povečanih nakupih sladkorja, do katerih 
je najprej prišlo na obalnem področju, je Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve takoj opozoril delovne organizacije, zadolžene za 
preskrbo, da je pričakovati, da bo prišlo do večjih nabav tudi na ostalih pod- 
ročjih. Čim so pošle zaloge pri trgovskih organizacijah, to je 16. junija, je 
Komite sprostil iz republiških tržnih rezerv 1100 ton sladkorja, na osnovi ocene 
situacije in ponovnih zahtevkov trgovskih organizacij pa je do danes sprostil 
še dodatne količine, skupno z juniju 4000 ton sladkorja. 

Hkrati je Izvršni svet Slovenije predlagal sprostitev 5000 ton sladkorja iz 
zveznih rezerv. Ta količina sladkorja je že sproščena in bo lahko v prodaji 
prihodnji teden. Če bo povpraševanje še naraščalo, bo zvezna direkcija za re- 
zerve sprostila še dodatne količiiie sladkorja iz zveznih stalnih rezerv. Z zavo- 
dom za rezerve avtonomne pokrajine Vojvodine pa je Republiški komite ozi- 
roma Republiški zavod za rezerve dogovorjen, da nam do konca leta poleg 
tega po potrebi dobavijo še 10 000 ton sladkorja. 

Glede na podvze.te ukrepe in ob upoštevanju, da je normalna mesečna po- 
raba sladkorja v Sloveniji okoli 7000 ton, menimo, da bo sladkorja kljub po- 
večanim nakupom dovolj. Ker pa je do pomanjkanja sladkorja prišlo tudi 
zaradi tega, ker nekatere sladkorne tovarne niso izpolnile svojih pogodbenih 
obveznosti do slovenskih organizacij, zlasti trgovskih, je naše stališče, da morajo 
slovenske organizacije predvsem vztrajati na izpolnjevanju pogodb, Izvršni 
svet pa bo skušal s sodelovanjem z izvršnimi sveti iz republik in pokrajin, kjer 
so proizvajalci sladkorja, zagotoviti izpolnjevanje pogodb oziroma sporazumov. 

Drugič, olje. Težave pri olju so nastopile, ko je sojama Zadar zahtevala 
devizna sredstva za uvoz soje, ki jo slovenske oljarne nimajo, ker svojih 
proizvodov ne izvažajo, ampak proizvajajo samo za domači trg. Slovenski olj ar ji 
so se zato ob sodelovanju tudi republiških organov dogovorili v okviru Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino za avans za uvoz 
soje, iz katere bo proizvedeno približno 3000 ton olja. Ta soja je bila uvo- 
žena te dni, tako da se bodo nove dobave surovega olja začele že prihodnji teden. 
Da ne bi prišlo do prekinitve proizvodnje v oljarnah, smo v mesecu maju pred- 
lagali Zvezni direkciji za rezerve živil sprostitev 5500 ton surovega olja. Naš 
predlog je bil upoštevan polovično in je Zvezna direkcija za rezerve sprostila 
2500 ton surovega olja, ki ga oljarne že lahko uporabljajo. Rad bi povedal, da 
je povprečna mesečna potrošnja olja v Sloveniji okoli 2000 ton. 

Zaradi povečanih nakupov smo se tudi s slovenskimi oljarnami dogovorili, 
da so povečali proizvodnjo na maksimum, da delajo v več izmenah, da bi lahko 
zadovoljili izredno povečanemu povpraševanju. Glede na to, da imajo oljarne 
težave pri oskrbi z embalažo, s steklenicami in pločevinkami, ki se proizvajajo 
iz pločevine iz uvoza, smo zahtevali od trgovskih delovnih organizacij, da morajo 
ne glede na to, ali prinese kupec kavcijo ali ne, odkupovati v vseh trgovinah 
steklenice in jih nemudoma pošiljati v oljarne. Oljarne so se obvezale, da bodo 
prednostno oskrbovale tiste trgovske organizacije, ki jim bodo poslale več 
embalaže. Vemo, da je z vsemi temi ukrepi zagotovljena normalna preskrba 
z jedilnim oljem in da bi lahko do manjših občasnih težav prišlo edino zaradi 
izredne potrošniške mrzlice, kar pa računamo, da bomo s temi ukrepi preprečili. 
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Pomanjkanje pralnih praškov traja že celo letošnje leto in se je pojavilo 
konec lanskega leta. Skupaj s tovarno Zlatorog in samoupravno interesno skup- 
nostjo za ekonomske odnose s tujino smo se že lani dogovorili, da se Zlatorogu 
dodelijo dodatna devizna sredstva za uvoz surovin. Kljub temu je povpraše- 
vanje še vedno naraščalo, zaradi česar je republiški komite interveniral na 
tržišču s 780 tonami uvoženih pralnih praškov, ki pa so bili za približno 50 fl/o 
dražji od domačega. Kljub temu so bili praški dolgo časa v trgovinah, kar je 
na določen način kazalo, da so potrebe v glavnem pokrite. Ob tem pa je seveda 
bilo ves čas nenormalno visoko povpraševanje po cenejšem prašku domače 
proizvodnje. Zaradi tega je bilo v mesecu marcu odobreno slovenskim proizva- 
jalcem surovin Teolu, Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik, Belinki in Zlato- 
rogu, za proizvodnjo pralnega praška, 40 milijonov deviznih sredstev iz inter- 
vencijskih sredstev, s tem da se je Zlatorog obvezal, da bo posredoval na slo- 
vensko tržišče 3000 ton dodatnih količin praška. Doslej je posredoval na sloven- 
sko tržišče 1600 ton teh dodatnih količin, preostanek pa bo izdobavljen do konca 
avgusta. 

Proizvajalci surovin so se znašli v težavah zato, ker nimajo dovolj deviznih 
sredstev za uvoz surovin, tako da je prišlo do zastojev v proizvodnji, vendar 
pa so sedaj te težave odpravljene, tako da bosta oziroma sta že te dni, Zlatorog 
in Belinka pričela s proizvodnjo. 

Republiški komite bo ponovno organiziral razgovor in dogovor vseh pro- 
izvajalcev surovin in pristojnih organov in predstavnikov samoupravne inte- 
resne skupnosti, da bomo zagotovili čim hitrejši uvoz potrebnih surovin z za- 
gotovitvijo potrebnih deviznih sredstev. Republiški komite bo predlagal, da 
proizvajalci omejijo izvoz pralnih praškov in surovin za pralne praške, dokler 
ne bo domače tržišče-s temi izdelki normalno preskrbljeno. Prav tako bomo 
v sodelovanju s proizvajalci in s trgovino zagotovili čim bolj enakomerno distri- 
bucijo pralnih praškov po vseh regijah Slovenije, da bi s tem ublažili pomanj- 
kanje. Ker pa Zlatorog proizvaja le doibril 10'%> vseh pralnih praškov v Jugo- 
slaviji je pomembno tudi to, da je bil sklenjen dogovor v Zveznem komiteju za 
trg in cene, da v vsaki republiki zagotovijo zadostna devizna sredstva za ne- 
moteno proizvodnjo tistih tovarn, ki so v posamezni republiki. Izvršni svet je 
pokrenil vse potrebne akcije, da bi to za Zlatorog zagotovil na osnovi lastnega 
izvoza, združevanja sredstev, intervencij in določenih olajšav. 

Kava. Preskrba s kavo je kritična že dalj časa. Razlog za to je predvsem 
nerešeno devizno pokritje, skratka zagotavljanje deviz, potrebnih za uvoz kave 
in pa oblikovanje cen. Potrebne devize so organizacije združenega dela za- 
gotovile v okviru republiške Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, oblikovanje cen pa je v pristojnosti federacije. Organizacije 
združenega dela, predelovalci kave, so pripravili osnutek predloga o prostem 
oblikovanju cen kave ter osnutek sporazuma o kriterijih, merilih in načinu 
oblikovanja cen po pogojih tržišča. 

V SR Sloveniji je namreč za razliko od nekaterih drugih republik, ki so 
v začetku leta iz skupnih sredstev zagotovile devize za uvoz kave, uvoz kave 
v celoti vezan na izvoz blaga, ker smo menili, da ne bi bilo primerno jemati 
deviz za repromaterial in jih namenjati uvozu kave. Zato je pri nas uvoz kave 
v celoti vezan na izvoz blaga in na združevanje deviznih sredstev. Po doseda- 
njem načinu oblikovanja cen kave pa predelovalci kave stroškov uvoza oziroma 
potrebnih deviz ne morejo kriti in je treba najti ustrezno rešitev za oblikovanje 
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cen, ker bi sicer predelovalci kave ne mogli uvažati in jo predelovati brez 
izgube. 

Izvršni svet je lansko leto in letos večkrat zahteval pri ustreznih zveznih 
organih, da se vprašanje cen razreši in da se cene oblikujejo po pogojih tržišča. 
Po zadnjih informacijah predsednika Zveznega komiteja lahko povem, da bo 
ta predlog uveljavljen v juliju. Kljub temu bo Izvršni svet vztrajal na svojem 
stališču in ga ponovil, ker meni, da kava ni artikel, ki bi moral biti zaradi za- 
ščite standarda v pristojnosti in zaščiti zveznih organov. 

Tudi povpraševanje po premogu je vedno večje zaradi preorientacije po- 
sameznih potrošnikov od tekočih na trdna goriva. Dobave premoga za široko 
potrošnjo iz slovenskih premogovnikov potekajo normalno, prav tako tudi iz 
rudnikov Bosne in Hercegovine. Po podatkih, ki smo jih dobili od trgovskih 
delovnih organizacij o prodaji v lanskem letu in po ocenah, ki smo jih potem 
preverili tudi s proizvajalci premoga, znašajo letošnje potrebe široke potrošnje 
v Sloveniji 815 000 ton. Te potrebe nameravamo pokriti iz slovenskih premo- 
govnikov v višini 612 000 ton, iz drugih jugoslovanskih premogovnikov v višini 
124 000 ton in iz uvoza; gre za uvoz 12 000 ton briketov, kar znese skupaj 
750 000 ton. Tako ostane nepokritih 66 000 ton, kar je manj kot 10 % ocenjenih 
potreb. To razliko bomo pokrili z dodatnimi količinami premoga slovenskih 
rudnikov, o čemer smo se na primer z Rudarskim kombinatom iz Velenja že 
dogovarjali in dogovorili, da bodo po potrebi proizvedli še dodatnih 25 000 ton 
lignita, in s povečanimi dobavami drugih jugoslovanskih rudnikov. 

Izvršni svet se zaveda pomembnosti tega problema zaradi težav, ki ob- 
stajajo na področju tekočih goriv, zato pripravlja še dodatne ukrepe, da bi 
zagotovili dodatne količine premoga iz drugih virov. 

Cement. Proizvodnja cementov v tovarni Salonit Anhovo in Cementarni 
Trbovlje po izvršenem remontu uspešno poteka. Tako so zaloge cementa v 
suhem stanju zadostne. Salonit Anhovo razpolaga s približno 26 000 tonami 
cementa v razsutem stanju. Nezadovoljiva pa je oskrba s cementom v vrečah. 
Izpad dobav cementa v vrečah izhaja iz pomanjkanja natronskega papirja ozi- 
roma vreč za cement, ki jih proizvaja delovna organizacija Natron iz Maglaja, 
ki pa zaradi pomanjkanja reprodukcijskega materiala, torej lesa in celuloze 
in pa zaradi rekonstrukcije, ki bo trajala še nekaj časa, obratuje le s približno 
50 %> kapacitetami. 

Da bi izboljšali preskrbo cementa v široki potrošnji je Republiški komite 
predlagal Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino uvoz 
natron papirja v skupni vrednosti okoli 2 milijarde starih dinarjev iz sredstev 
za intervencije na tržišču. Računamo, da bo ta uvoz lahko izvršen v začetku 
prihodnjega tedna, tako da bo s tem izboljšana tudi preskrba s cementom v 
vrečah. 

Seveda pa je pri cementu poseben problem vprašanje cene. Glede cene 
je Izvršni svet že večkrat interveniral pri pristojnih organih, da bi se primer- 
neje uredile. 

Glede naftnih derivatov bi povedal naslednje. Sprejem energetske bilance 
Jugoslavije se je zelo zavlekel. Zdaj je energetska bilanca sprejeta in v globalu 
so predvidene količine naftnih derivatov za Slovenijo zadostne, ob izvajanju 
potrebnih varčevalnih ukrepov. Ker pa se tako v republiki kot tudi v federa- 
ciji še dogovarjamo o dodatnih potrebnih ukrepih za zagotovitev enakomerne 
preskrbljen osti z vsemi derivati, bo Izvršni svet odgovoril na ta del vprašanja 
podrobnje na naslednji seji. 
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Vsekakor pa trenutno pomanjkanja naftnih derivatov ni. Zagotovljene so 
zadostne količine in Izvršni svet bo tudi predlagal, da se prepoved prodaje 
kurilnega olja za gospodinjstva, ki je bila sprejeta z odlokom Zveznega izvrš- 
nega sveta in velja do konca avgusta, skrajša na konec julija. Tako bi imeli 
distributerji dovolj časa, da bi do zime, vsaj z minimalno potrebnimi količinami 
pa do 1. maja, oskrbeli vsa gospodinjstva. 

Ob tem bi pa seveda vseeno kazalo poudariti, da bo potrebno še bolj 
usmeriti našo aktivnost ne le na pridobivanje potrebnih naftnih derivatov, 
temveč predvsem na maksimalno varčevanje, od občanov do skupnosti in orga- 
nizacij združenega dela. 

Ce dovolite, bi rad na koncu rekel, da so težave v preskrbi najbolj vidne, 
da so pa seveda nastale po eni strani zaradi številnih problemov, ki nastajajo 
pri uvozu, od pločevink za olje do papirja za cement in podobno, po drugi 
strani pa seveda ob potrebi in prizadevanjih delovnih organizacij, da maksi- 
malno povečajo izvoz, kar je eden od razlogov pri pralnih praških in še kje 
drugje. 

Izvršni svet se zaveda svoje odgovornosti, da te zadeve čim hitreje reši. 
Vendar pa je učinkovito ukrepanje na tem področju možno samo ob odgovor- 
nem obnašanju organizacij združenega dela, ki so dolžne skrbeti z lastnim 
izvozom ali pa z združevanjem deviznih sredstev in samoupravnim sporazu- 
mevanjem za zagotavljanje potrebnih deviz za uvoz reprodukcijskega materiala. 

Določena intervencijska sredstva, ki jih imamo na razpolago in jih skušamo 
čim smotrneje uporabljati, pa znašajo seveda v primerjavi z vsemi potrebami 
po reprodukcijskem materialu nekaj procentov. 

Rad bi dejal, da tudi podatki o povečanem izvozu kažejo, da si organizacije 
združenega dela izredno prizadevajo, da ne bi prihajalo do pomanjkanja. Ob 
tej priložnosti bi rad rekel, da je bilo vzpostavljeno tudi zelo uspešno sodelo- 
vanje s trgovskimi delovnimi organizacijami — čeprav trgovino pogosto kriti- 
ziramo — ki so morale izvesti vrsto organizacijskih ukrepov, da so lahko re- 
cimo sladkor iz rezerv, ki je v vrečah po 50 kg, pakirale, tehtale in podobno. 
Menim pa, da je naša skupna naloga, da predvsem maksimalno delujemo v 
okviru svojih pristojnosti in v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino za zagotavljanje potrebnih sredstev za reproduk- 
cijski material, ki potem, ko je vnešen v proizvodni proces, zagotavlja, da je 
tudi dovolj izdelkov na tržišču oziroma sploh omogoča proizvodnjo, to se pravi 
delo in ustvarjanje dohodka. Zato je seveda stanje na področju preskrbe zelo 
občutljivo vprašanje in ga skušamo pač reševati. Koliko nam je to uspelo, se 
morda da oceniti iz tega odgovora. 

Ob zaključku pa bi prosil zbor, da ko bomo v proračunskih in podobnih 
razgovorih prišli s svojimi predlogi, kakšna sredstva so potrebna za republiške 
tržne in stalne rezerve, ko bomo prišli s svojimi predlogi za obseg sredstev 
za intervencije na tržišču in podobno, da takrat ne bi bilo pozabljeno, da je 
potrebno imeti določena sredstva za hitro in učinkovito ukrepanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Šnuderl. To je bilo 
sicer odgovorjeno na vprašanje delegatov iz Ljubljanee in Celja, velja pa za 
vse nas. Pismeni odgovor boste dobili kot običajno. Če se bodo pojavila še do- 
datna vprašanja, jih boste lahko postavili na naslednji seji zbora, ko bomo dobili 
tudi podrobnejši odgovor glede oskrbe z naftnimi derivati. 
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Nadaljujemo z odgovori. Tovariš Marko Selan, pomočnik direktorja Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje, bo odgovoril na vprašanje tovarišice 
Vande Abrahamsberg. 

Marko Selan : Tovarišioa predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje se nanaša na problematiko dinamike zbiranja sredstev skupne po- 
rabe, splošne porabe ter negospodarskih investicij v prvem trimesečju letoš- 
njega leta. Podatki so naslednji. 

Splošna poraba, republiški proračun. Z zakonom o proračunu SR Slovenije 
za financiranje splošnih družbenih potreb v letu 1980 se zagotavlja v SR Slo- 
veniji 13 305 milijonov dinarjev oziroma za 16,7 % več v primerjavi z letom 1979. 
Od tega skupnega zneska odpade na pokritje obveznosti neto republiškega pro- 
računa, to je brez obveznosti do federacije, 7194 milijonov ali 54,1 % skupnega 
obsega. Ta sredstva so se povečala v odnosu na lansko leto za 6,4 %, medtem 
ko bomo federaciji prispevali 6110 milijonov dinarjev ali 45,9 % obsega pro- 
računa. Ta sredstva so se v odnosu na lansko leto povečala za 31,8 %. 

Realizacija prihodkov v obdobju januar—marec letošnjega leta je bila 
naslednja. Skupni prihodki proračuna Slovenije so bili realizirani v višini 
2566 milijonov dinarjev ali 19,3% od predvidenih za to oddobje. Od skupnih 
prihodkov so bili realizirani neto prihodki proračuna v višini 1594 milijonov 
ali 22,3 % od predvidenih, prihodki od plačil temeljnega davka od prometa 
proizvodov pa v višini 971 milijonov dinarjev ali 15,8% od predvidenih. Iz 
tega izhaja, da doseženi prihodki na ravni SR Slovenije v tem obdobju za- 
ostajajo za predvideno dinamiko priliva skupno za 195 milijonov ali za 2,7 %, 
prihodki od vplačil temeljnega davka od prometa proizvodov pa za 52 milijonov 
ali za 0,9 %. 

V obdobju od 1. januarja do 31. marca 1980 so bili skupni odhodki pro- 
računa izvršeni v višini 2017 milijonov dinarjev, kar predstavlja 15,2%' celo- 
letne predvidene mase. Od teh skupnih odhodkov so bili realizirani neto od- 
hodki republiškega proračuna v višini 1534 milijonov dinarjev ali 21,3% celo- 
letnih, plačila prispevkov federaciji iz prihodkov temeljnega davka od prometa 
proizvodov pa v višini 482 milijonov ali 7,9% od celoletnih predvidenih. Na 
ravni Slovenije torej zaostajajo za dovoljeno dinamiko za to obdobje za 3,7 %, 
v celotnem znesku je to 264 milijonov dinarjev oziroma za 8,8 % v zaostanku. 

Razlika med doseženimi prihodki in realizacijo odhodkov znaša skupno 
549 milijonov dinarjev, in sicer je od tega 489 milijonov neodvedenega dela 
prihodkov federaciji, 60 milijonov dinarjev pa je razlika med doseženimi pri- 
hodki in realizacijo odhodkov za neto proračun SR Slovenije. 

Občinski proračuni: Z družbenim dogovorom o ukrepih za omejevanje splo- 
šne porabe v letu 1980 je bilo dogovorjeno naslednje. 

Izvirni proračunski prihodki občin se v letu 1980 lahko povečajo za 16 % 
glede na realizacijo lanskega leta. Ko bodo izvirni proračunski prihodki občin 
v letošnjem letu dosegli 16% porast, pa se morajo presežki proračunskih sred- 
stev nad temi dogovorjenimi 16% preusmeriti na posebno partijo žiro računa 
občinskega proračuna, ki se sme uporabiti le za financiranje občinskih bla- 
govnih rezerv in za kompenzacijo osnovnih živilskih proizvodov v občinah. 

V letu 1979 so bili izvirni proračunski prihodki — tu niso všteta sredstva 
prenosov iz leta 1978, republiška dopolnilna sredstva, ampak neto priliv — 
realizirani v višini 4458 milijonov dinarjev. V letošnjih prvih treh mesecih 
pa je znašala realizacija izvirnih proračunskih prihodkov 1080 mlijonov dinarjev 
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ali 24 % lanskoletne realizacije. Ko bo v letu 1980 v občinah dosežena 16°/o 
rast izvirnih proračunskih prihodkov, kar bi pomenilo znesek 5171 milijonov 
dinarjev, bodo nadaljnji prilivi usmerjeni na posebno partijo žiro računa občine 
in ocenjujemo, da bo ta priliv lahko šele v zadnjem kvartalu leta 1980, in sicer 
približno v višini 240 milijonv dinarjev. 

Skupna poraba. V letu 1980 naj bi se po resoluaiji o politiki izvajanja 
družbenega plana Slovenije za obdobje 1976—1980 sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb brez sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
starostnega zavarovanja kmetov, ker je bilo to z resolucijo izrecno izvzeto, 
povečala za 16 °/o v primerjavi z vaLoriziranimi programi leta 1979. Glede na 
tako usmeritev so interesne skupnosti družbenih dejavnosti februarja 1980 že 
znižale prvotne programe in ustrezno korigirale prispevne stopnje. Ta Skup- 
ščina je bila o tem obveščena in tako naj bi se po tako korigiranem planu ta 
sredstva letos realizirala v višinii 16,4% glede na lansko celoletno maso. 

Realizacija v prvih treh mesecih — tukaj spet izvzemamo pokojninsko- 
invalidsko zavarovanje in starostno zavarovanje kmetov — je bila naslednja. 
V interesnih skupnostih družbenih dejavnosti je bilo združenih skupaj 6780 mi- 
lijonov dinarjev. To predstavlja 20,7 ®/o več v primerjavi z enakim obdobjem 
lanskega leta. Če pa vzamemo štirimeseono realizacijo, je prav tako indeks 
28,7 °/o oziroma v absolutnem znesku 8995 milijonov dinarjev. 

Vendar pa to mi najustreznejša primerjava. Dejstvo je namreč, da se prva 
dva meseca akontacije po prispevnih stopnjah lanskega leta še zbirajo in se 
lahko dokončno določi prispevna stopnja namesto federacije šele v marcu, tako 
da je bolj stvarna primerjava z realizacijo v letošnjih prvih štirih mesecih 
glede na planirani celoletni delež valorizacije. Ta primerjava pa pokaže na- 
slednje. V prvih štirih mesecih leta 1980 je bilo združenih 31,8 °/o celoletnih 
predvidenih sredstev za leto 1980, po enakomerni dinamiki pa bi bilo lahko 
v tem času združenih okoli 33®/» celoletnih isredstev, kar pomeni za 1,2 odstotna 
poena manjšo realizacijo od planirane dinamike. 

Če se bodo ta gibanja nadaljevala in če ne bo prišlo do hitrejšega gibanja 
prispevnih osnov, potem bodo do konca leta realizirana sredstva za zadovolje- 
vanje skupnih potreb približno v okviru planiranih sredstev, to se pravi na 
ravni 16,4 ®/». 

Investicijiska poraba v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih pa se 
je gibala takole. 

Celotna izplačila v prvih treh mescih v osnovna sredstva so se povečala 
v globalu za 32®/», od tega gospodarske investicije za 28,4 %>, negospodarske 
pa v celoti za 42,1 °/». Dolžan sem tudi pojasnilo, da v nadaljevanju prva številka 
pomeni realizacijo v prvih treh mesecih, druga številka pa realizacijo v prvih 
štirih mesecih. Če negospodarstvo predstavlja osnovo 100, potem je stanovanjska 
dejavnost dosegla v prvih treh mesecih 97,9% rast, v štirih mesecih pa 55,4% 
rast. Izobraževanje, znanost, kultura in informacije v treh mesecih 58,8%, 
v štirih mesecih 29,9 °/o. Zdravstvo in socialno varstvo 11,7 oziroma 14,1%. 
Družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije in samoupravne 
interesne skupnosti kot nosilke osnovih sredstev, v prvih treh mesecih 18 %, 
v prvih štirih mesecih pa 3,5 ®/o. 

V strukturi pa z uporabo ponderja, če negospodarske investicije predstav- 
ljajo 100 ugotovimo tele rasti: stanovanjska dejavnost 52,9 % izobraževanje, zna- 
nost, kultura in informacije 21®/», zdravstvo in socialno varstvo 13,5°/», druž- 
benopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije pa 12,6 °/o. To pomeni, 
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da je potrebno v teh primerjavah upoštevati ponderje in pokazati naslednje. 
V prvem trimesečju so izplačila za investicije relativno visoka, kar je pred- 
vsem posledica neizvršenih del in zakasnele dobave opreme za gradnje v lanskem 
letu, delno pa tudi naglica z izplačili letošnjih investicij zaradi znanega omejit- 
venega ukrepa na področju vlaganja. Zato so mnogi investitorji pohiteli z iz- 
plačilom investicij, tako da je bilo do konca marca plačanih celo okoli 63 %> 
predračunskih vrednosti. V aprilu pa se kaže izrazit obrat teh trendov navzdol 
in gre torej za padajočo tendenco, ki se bo verjetno nadaljevala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo kaj dodatno vpra- 
šati? (Ne.) Želi še kdo postaviti vprašanje? (Ne.) 

Če ne, potem vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, ko smo 
sprejemali končne odločitve, usklajeni z drugima pristojnima zboroma. S tem 
je dnevtni red današnje seje izčrpan. Vsem se zahvaljujemo za udeležbo in za- 
ključujem sejo. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 16 25.) 



38. seja 

(11. julija 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
38. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: za 
predsednika Milana Ogrisa, delegata iz občine Tržič, za člana pa: Staneta An- 
zeljca, delegata iz občine Zagorje, in Alojza Kušarja, delegata mesta Ljubljane. 

Se strinjate s takim predlogom? Prosim, da dvignete roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je 'kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili na podlagi glasovanja v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja izvoljeni za 38. sejo Zbora občin tovariši Mi- 
lan Ogris za predsednika in tovariša Stane Anzeljc in Alojz Kušar za člana. 

Prosim verifikacij ^k o komisijo, da se takoj sestane, da bi pregledala po- 
oblastila delegatov in pripravila poročilo za zbor. Vas pa prosim, da bi ostali 
na svojih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet na delegatska vprašanja odgovoril že ob 
koncu današnjega zasedanja, prosim vse tiste, ki imate pripravljena pismena 
delegatska vprašanja za današnjo sejo zbora, da jih oddate sekretarju zbora, 
da jih bomo posredovali Izvršnemu svetu ali morebitnim naslovnikom z željo, 
da odgovorijo nanje že na današnji seji. Prosim tudi vse, ki imate namen 
razpravljati, da se prijavite za razpravo. Na klop ste dobili tudi predloge skle- 
pov, ki zadevajo zlasti zvezna gradiva. Menim, da lahko ta odmor izkoristimo 
tudi za to, da pregledamo predloge sklepov, ki jih bomo ob posamezni točki 
dnevnega reda poskušali vsaj na kratko obrazložiti. 
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Ker vidim, da je verifikacijska komisija opravila svoje delo, prosim to- 
variša Ogrisa, da poroča zboru. 
m 

Milan Ogris: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 38. sejo Zbora občin, ki je sklicana za 11. 
julij 1980 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današ- 
njega zasedanja delegati iz vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljub- 
ljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegata iz občine Žalec. 

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 predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo, 38. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš predsednik! Prehajamo 
na razpravo o poročilu. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, 
ker ni primera, da bi bilo pooblastilo kakega delegata sporno. Kdor je za po- 
ročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 38. sejo Zbora občin. Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen 
in da lahko pravno-veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
predstavniki Republiške konference Socialistične zveze, Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam 
dnevnega reda in Sveta za mednarodne odnose pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije k 3. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Zlebnik, podpredsednica Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pri posameznih točlkah dnevnega reda, tovariš Pavle 
Boje, predsednik Sveta za mednarodne odnose pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije in tovariš Marjan Grampovčan, namestnik sekretarja 
za Skupnost slovenskih občin. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine naslednje tovarišice in tovariši: Mitja Horvat, pred- 
sednik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, Mira Frolov, članica 
Odbora za finance, Marjan Simič, član Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije, Apollinio 
Abram, podpredsednik Komisije za narodnosti, Filip Dolinar, član Komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Vida Vidovič, članica Komisije 
za pravosodje, in Milan Prinčič, član Komisije za mednarodne odnose. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 38. seje Zbora občin. 
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Z dopisom z dne 24. 6. 1980 je bil dnevni red današnje seje razširjen še 
z naslednjimi točkami: 
  z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem 

obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980, 
  z osnutkom odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin 

in drugih uvoznih davščin, Iki se v letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odnose s tujino, 

— z osnutkom zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za 
ohranitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, 
  in s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR 

Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1819). 
S tem dopisom ste bili tudi obveščeni, da bomo na današnji seji Zbora ob- 

ravnavali odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zato 
na dnevni red današnje seje uvrščam tudi obvestilo o odstopu predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 1. julija 1980 pa sem vas obvestila, da bomo na današnji 
seji zbora obravnavali in dokončno sklepali tudi o predlogu za izdajo zakona 
o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki ko- 
ristijo hidroakumulacijske objekte, ki ga prav tako uvrščam na dnevni red 
današnje seje. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 38. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 37. seje Zbora občin, 
3. naloge SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje 

politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije, 
4. osnutek zalkona o notranjih zadevah, 
5. predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela in delovnih skupnosti, 
6. predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka 

organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, 
7. predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in de- 

lovanja upravnih organov za družbene prihodke, 
8. predlog o razdelitvi presežka prihodkov po zaključnem računu Lote- 

rijskega zavoda Slovenije za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena zakona 
o Loterijskem zavodu Slovenije, 

9. predlog o razdelitvi dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za 
leto 1980 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije, 

10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem ob- 
segu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980, 

11..osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino, 

12. osnutek zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za 
ohranitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino, 

13. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in Med- 
narodno banko za obnovo in razvoj (YU-1819), 

14. predlog zakona o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvajanje 
evropske akcije v zvezi z izdelavo projekta o uporabi elektronske opreme na 
magistralnih cestah, 
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15. obvestilo o odstopu predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, 

16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, 

da glasujete. Kdor je za tak dnevni red, naj prosim glasuje. (59 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora določen tako, kot sem 
ga predlagala. Tak dnevni red ste dobili tudi danes na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega 
zbora na skupnem zasedanju poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 3. točki dnev- 
nega reda, to je k nalogam SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ci- 
ljev zunanje politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije, ki ga bo 
podal tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in uvodno besedo k 4. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona 
o notranjih zadevah, ki jo bo podal tovariš Dore Dovečar, namestnik republi- 
škega sekretarja za notranje zadeve. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodila tovari- 
šica Tina Tomi je, predsednica Družbenopolitičnega zbora. Po skupnem zase- 
danju bomo takoj nadaljevali z delom v mali dvorani. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 37. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika 37. seje zbora ste dobili. Ima morda kdo k zapisniku 
kak popravek ali kakšno pripombo? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o potrditvi 
zapisnika 37. seje Zbora občin glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 37. seje Zbora občin. 
Prosim, da odidete v veliko dvorano na skupno zasedanje vseh treh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo s sejo 
našega zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na naloge SR Slo- 
venije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje politike in mednarod- 
nega sodelovanja SFR Jugoslavije. 

Gradivo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Draga Mirošiča, namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. Ekspoze smo poslušali na skupnem za- 
sedanju. 

Gradivo ste dobili. Dobili ste tudi mnenja in stališča Sveta za mednarodne 
odnose pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, 
danes na klop pa tudi predlog sklepa, ki, naj bi ga sprejel naš zbor. 

Gradivo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti in 
Komisija za mednarodne odnose, ki so zboru predložili pismena poročila, Ko- 
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misija za mednarodne odnose pa tudi dodatno poročilo. Želijo poročevalci od- 
borov in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Bojan 
Lubej, predsednik Komisije za mednarodne odnose naše Skupščine. Prosim, 
tovariš Lubej! 

Bojan Lubej: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot je razvidno iz gradiva, ki ste ga prejeli za današnjo sejo, so o poročilu Iz- 
vršnega sveta o nalogah SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju zuna- 
nje politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije razpravljali odbori 
za družbenopolitični sistem in družbenoekonomske odnose vseh treh zborov, 
skupščinska komisija za mednarodne odnose pa tudi sveti, komisije oziroma 
odbori za mednarodne odnose SZDL, Zveze komunistov Slovenije in Zveze 
sindikatov. Vse to priča, da je bila opravljena dokaj široka in poglobljena raz- 
prava o problematiki mednarodnega sodelovanja Slovenije. Lahko rečem, da 
je v tej razpravi prišlo do izraza izredno zanimanje vse naše delegatske baze 
za mednarodno dejavnost Slovenije v okviru Jugoslavije in njene enotne zu- 
nanje politične dejavnosti. Splošna je tudi ocena, da je gradivo, ki ga je za 
to razpravo pripravil Izvršni svet dobro in da daje skupaj z ekspozejem Pred- 
sednika Izvršnega sveta, ki že vsebuje vrsto opredelitev in poudarkov, ki jih 
je prinesla dosedanja razprava, primerno vsebinsko osnovo za opredelitev na- 
log in dejavnosti, ki so na tem področju še pred nami. 

Zdi se mi prav, da posebej opozorim na nekatere sklope vprašanj, ki so 
bili v tej razpravi še posebej prisotni. Posebno pozornost so delegati v razpra- 
vah posvečali razvijanju odnosov z državami, na katere mejimo. Enotna je: bila 
ocena da je krepitev dobrososedskih odnosov in razvoj vsestranskega sodelo- 
vanja'z vsemi sosedi ena temeljnih nalog in konkretna uporaba načel jugo- 
slovanske neuvrščene politike. Nesporna je ugotovitev, da je treba tako sode- 
lovanje še naprej razvijati na vseh področjih skupnega interesa in da je to so- 
delovanje neprecenljivo v prizadevanjih za mir, varnost in prijateljske odnose 
v Evropi in v svetu. 

V vseh sredinah so ocenili, da se sodelovanje s sosednjimi državami na te- 
melju politike odprtih meja ter enakopravnosti in vzajemnosti ugodno raz- 
vija in da ga je potrebno še razširiti in obogatiti z novimi oblikami. Posebej 
je razprava poudarila pomen, ki ga imajo v tem okviru vse oblike obmejnega 
sodelovanja, še posebej višje oblike gospodarskega in proizvodnega sodelovanja, 
pri čemer bi morale sodelovati gospodarske organizacije iz vse Slovenije in ne 
le iz obmejnih območij. Posodobiti bi bilo treba tudi strukturo blagovnih list 
iz obstoječih sporazumov o obmejnem gospodarskem sodelovanju ter nadalje- 
vati s pobudami in predlogi, da bi sklenili tak sporazum tudi z Avstrijo. 

Razprava se je ob obravnavanju odnosov s sosedi posebej zadržala pri pro- 
blematiki italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in slovenskih na- 
rodnostnih skupnosti v Italiji, Avstriji in Madžarski. Pri tem so delegati pouda- 
rili vlogo obeh narodnosti in Slovencev v sosednjih državah, kot subjekta pove- 
zovanja in njihovega pomena v mednarodnih odnosih in pri pospeševanju sode- 
lovanja s sosednjimi državami. Opozorili pa so tudi na odprta vprašanja za- 
ščite obstoja in razvoja Slovencev v zamejstvu, se odločno zavzeli za razreše- 
vanje teh vprašanj na osnovi obveznosti iz mednarodnih pogodb in v enako- 
pravnem dialogu s predstavniki neposredno prizadetih slovenskih narodnostnih 
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skupnosti. Razprava je povsem jasno podprla izhodišča in usmeritve, ki jih v 
tem pogledu vsebuje gradivo Izvršnega sveta in efepoze predsednika Izvršnega 
sveta in zagotovila upravičenim zahtevam Slovencev v zamejstvu odločno pod- 
poro vse naše družbene skupnosti. 

Piepričani smo, da visoka raven razvoja dobrososedskih odnosov in sode- 
lovanja ter ugodno ozračje v medsebojnih odnosih ustvarjajo vse pogoje za hitro 
in učinkovito reševanje odprtih vprašanj slovenskih narodnostnih skupnosti 
v Italiji in Avstriji v sporazumu z manjšinami, kar bi dalo nesporno novo 
vzpodbudo nadaljnjemu utrjevanju narodnosti in manjšin kot dejavnikov po- 
glabljanja dobrososedskih odnosov. 

Drugi sklop vprašanj obsega problematiko organiziranega in planskega 
sodelovanja našega gospodarstva z gospodarstvi drugih dežel. Se vedno ne pla- 
niramo ekonomskih odnosov s tujino kot bistvenega sestavnega dela strategiie 
astnega razvoja. Za regionalno usmerjenost zunanjetrgovinske menjave Slove- 

nije je značilna velika odvisnost od razvitih zahodnih držav, kar se kaže tudi 
v velikem trgovinskem in plačilnem deficitu, ki ga ima Slovenija v menjavi s 
temi državami. Postavlja se nujnost, da se ustrezno organiziramo in izkori- 
stimo nekatere pozitivne premike v naših gospodarskih odnosih s temi drža- 
vami, zlasti še sporazum o gospodarskem sodelovanju z evropsko gospodarsko 
skupnostjo. 

Bolj uravnoteženo moramo razvijati tudi gospodarske odnose z drugimi 
ekonomskimi grupacijami, pa tudi z drugimi deli sveta. V sodelovanju Slove- 
nije z^ neuvrščenimi in z državami v razvoju smo sicer dosegli določen napre- 
dek, še vedno pa močno zaostajamo za razvejanimi oblikami političnega so- 
delovanja Jugoslavije s temi državami. Ni še dovolj prodrlo spoznanje, da je 
graditev socialističnega samoupravnega sistema tesno povezano z bitko za ures- 
ničevanje načel nove mednarodne ekonomske ureditve in z izvajanji obvez- 
nosti, ki jih je Jugoslavija prevzela kot soustvarjalka teh načel. 

Pri tem je še posebno pomembna strategija naslanjanja na lastne sile, ki 
so jo sprejele neuvrščene dežele in ki pomeni krepitev njihove gospodarske 
moči, pa tudi njihovega položaja v globalnih pogajanjih z razvitimi državami. 
Glede na to je mogoče ugotoviti, da je nadaljnje širjenje sodelovanja Slovenije 
z neuvrščenimi in državami v razvoju med najpomembnejšimi nalogami na 
področju mednarodne dejavnosti v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Po- 
trebno bo vložiti velike napore ne samo za bolj organiziran, načrtovan in uskla- 
jen nastop Slovenije na tržiščih držav v razvoju, zlasti na področju višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja, ampak tudi analizirati uspehe in slabosti pri uve- 
ljavljanju stimulativnih sistemskih rešitev za pospeševanje gospodarskega 
sodelovanja z državami v razvoju in na podlagi teh ugotovitev dopolniti te 
rešitve ali pa sprejeti nove. 

Se nekaj besed o procesu podružbljanja naše zunanje politične in med- 
narodne dejavnosti. Razprava v vseh skupiščinskih telesih je nesporno izhajala 
iz ugtovitve, da ni mogoče ločevati mednarodnih dejavnosti od procesov in do- 
gajanj v naši samoupravni družbi. Nujnost povezovanja graditve socialističnega 
samoupravnega sistema na vseh nivojih sikupaj z razvojem družbene samoza- 
ščite in varnosti s celoto mednarodne dejavnosti Jugoslavije, je nesporna. V teh 
procesih je temeljnega pomena uveljavljanje delavcev v združenem delu in 
občanov v družbenopolitičnih skupnostih kot nosilcev odločanja na vseh pod- 
ročjih mednarodnega sodelovanja. 



38. seja 305 

Podružbljanje ni enostavna decentralizacija nalog, temveč izvajanje ustav- 
no opredeljenih nalog vseh subjektov, ki so nosilci oblikovanja in izvajanja 
naše enotne zunanje politike. Med temi dejavniki imajo občine posebno mesto. 
Upoštevajoč, da so mednarodno sodelovanje in stiki sestavni del procesa 
samoupravnega odločanja in dejavnosti organiziranih socialističnih sil in sa- 
moupravnih subjektov, je naloga delovnih ljudi in občanov v občini kot te- 
meljni samoupravni družbenopolitični skupnosti, da spremljajo, usmerjajo in 
usklajujejo tudi ta del svojih dejavnosti. Za vsebino in naravnanost celotnih 
stikov s tujino, tako v materialni proizvodnji kot v družbenih dejavnostih, je 
občina odgovorna v okviru svoje ustavno opredeljene vloge. Le na teh osnovah 
je mogoče graditi proces podružbljanja zunanje politike in mednarodnega 
sodelovanja kot celovite in usklajene družbene akcije vseh družbenih de- 
javnikov. 

Ker proces podružbljanja na zunanjepolitičnem področju in področju med- 
narodnih odnosov nedvomno zaostaja za procesi samoupravne preobrazbe 
družbenih odnosov na drugih področjih, menim, da je za doseganje naznačenih 
ciljev na tem področju potrebno organizirano in usklajeno delovanje vseh no- 
silcev mednarodne dejavnosti, od organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti, do družbenopolitičnih 
organizacij. 

Pri tem procesu imajo pomembno mesto komunikacijska sredstva in vse 
druge oblike informiranja, ki že potekajo prek družbenopolitičnih organizacij 
in delegatskega sistema. Ob tem naj izrazim svoje prepričanje, da nobena tema 
s področja mednarodnih odnosov ne more biti tako globoko strogo zaupna, da 
o njej na nek ustrezen način ne bi mogli govoriti in razpravljati. Zagotoviti 
moramo tudi obojestranski pretok informacij. Premalo je povratnih informacij, 
naj bo to v okviru posameznih občin ali organizacij združenega dela, društev 
in družbenih organizacij ne glede na to, da smo o tem sprejeli že celo vrsto 
dokumentov. 

Gre za družbene dogovore, ki se nanašajo na vprašanja usklajevanja medna- 
rodnih obiskov in sodelovanja. Gre predvsem za enotnejši nastop, za poudar- 
janje tistih oblik sodelovanja, ki so v ospredju našega zanimanja, pa tudi za pre- 
prosto poročanje o mednarodni dejavnosti in evidentiranju teh aktivnosti. Na 
ta način bomo presegli nekatera ozka pojmovanja podružbljanja, ki vidijo to 
nalogo le v informiranju o zunanji politiki in mednarodni dejavnosti, ne pa 
tudi v vsakodnevnem odločanju delavca in občana tudi v tej sferi dejavnosti 
naše samoupravne družbe. 

Tudi republika ima kot federalna enota, ki sodeluje z drugimi republi- 
kami in pokrajinami pri oblikovanju in uresničevanju enotne jugoslovanske 
politike v procesu podružbljanja teh dejavnosti, pomembno vlogo. To svojo 
ustavno nalogo republika tudi vse bolj uresničuje in reči je treba, da so bili 
storjeni na tem področju v federaciji pomembni koraki, ki vse bolj uveljavljajo 
takšno vlogo republik pri oblikovanju naše skupne zunanje politike in med- 
narodnega sodelovanja. Tako sodelovanje bo treba še nadalje razvijati in iz- 
popolnjevati v vseh fazah sprejemanja usmeritev in aktivnosti.. Vse to pa na- 
laga republikam in pokrajinama, torej tudi Sloveniji, vse večjo odgovornost 
tudi za to področje naših dejavnosti. 

Močno oporo za tako vlogo republike imamo v Republiškem svetu za med- 
narodne odnose, kjer se uspešno in učinkovito dogovarjamo za skupna stališča, 
za usmerjanje posameznih procesov in za nadaljnjo graditev in izpopolnjeva- 
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nje našega družbenopolitičnega sistema na področju zunanje politike in med- 
narodnih odnosov. 

Naj ob koncu izrazim svoje prepričanje, da današnja razprava v Skupščini 
ne pomeni zaključka razprave v nalogah Slovenije pri oblikovanju in izva- 
janju enotne jugoslovanske zunanje politike in mednarodnega sodelovanja, 
temveč dober in ploden začetek redne in kontinuirane obravnave teh pomemb- 
nih nalog, ki nas čakajo na področju te naše dejavnosti tudi v delegatskih 
skupščinah na vseh ravneh. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lubej! Besedo ima to- 
variš Apollinio Abram, delegat obalne skupnosti Koper, ki bo govoril v itali- 
janščini. Prosim! 

Apollinio Abram: (Prevod): Tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati!! SR Slovenija ima brez dvoma zelo pomembno vlogo pri 
uresničevanju ciljev zunanje politike, ki jo vodi SFR Jugoslavija. Zaradi svo- 
jega geografsko-strateškega položaja ima Slovenija še posebno nalogo, da raz- 
vija odnose s sosednjimi državami in uveljavlja politiko odprtih meja družbe 
ter sodelovanje z obmejnimi območji. SR Slovenija ima pomemben delež druž- 
benega proizvoda v meddržavni menjavi, ki precej presegajo jugoslovansko 
poprečje. Precejšnji del industrijske ravni Slovenije pogojuje velik uvoz su- 
rovin ter s tem potrebo po večjem vključevanju v mednarodne odnose. 

Vse to kaže, da bodo morale biti v nadaljnjem programu srednjeročnega 
razvoja naše pobude usmerjene na še bolj kakovostno raven v mednarodnem 
procesu delitve dela. Obstaja pa še poseben vidik pri uresničevanju zunanje 
politike, ki ga želim podčrtati glede naše republike. Gre za vidik, ki je bil tudi 
podčrtan na sestanku delegacije Skupščine obalnih občin. 

V SR Sloveniji živita in delujeta dve družbeno integrirani narodnosti, 
italijanska in madžarska. Politika, osnovana na razrednih konceptih, ki jo 
vodi naša republika, ko zagotavlja svoboden razvoj in polno enakopravnost 
teh dveh narodnosti, kakor tudi vsi ukrepi, da bi se izognili številčnemu zmanj- 
šanju teh narodnosti, ukrepi, ki so sprejeti in uzakonjeni, dajejo SR Sloveniji 
vse priznanje in bogatijo njeno vlogo pri zunanji politiki. 

Vendar pa je popolnoma logično in naravno, da čim bolj se narodnostna 
skupnost izraža kot enakopraven subjekt družbe v kateri živi, lažje daje ne- 
posreden prispevek k odpiranju odnosov med državo, v kateri živi in državo, 
iz katere izhaja. (Ne bi. želel ob tej priliki posebej obravnavati vsestranske vi- 
talnosti, ki jo kažeta italijanska pa tudi madžarska narodnost, s svojim matič- 
nim narodom na področju prosvete in kulture, pogostih srečanj, ki jih organi- 
zirata italijanska in madžarska narodnost v naši republiki s Slovenci, ki živijo 
izven nje, to je v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. To so v bistvu stvari, ki so 
dovolj znane. Želel bi jih na kratko omeniti zato, da bi izrazil misel, ki je bila 
izrečena in sprejeta na sestanku Komisije za narodnosti te Skupščine. Besedilo, 
ki ga je prvotno predložil Izvršni svet in upoštevaje današnji ekspoze pred- 
sednika Vratuše, je mnogo boljše in je skladno s predlogom sklepov Izvršnega 
sveta, ki smo ga danes zjutraj dobili na klop. Daje tudi nedvomno možnosti za 
široko razpravo v bazi zato, da bi čim bolj podružbili to pomembno področje. 
V samem besedilu pa ni dovolj izpostavljena vloga obeh narodnosti v zunanji 
politiki. Pomembnost obstoja in vitalnosti teh subjektov se ne zapira v okvire 
naših meja in obmejnih območij. Daje pečat in še večjo nalogo SR Slovenije za 
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tisti del njenih pristojnosti v SFR Jugoslaviji, ki zadevajo dolgoročnost med- 
narodnih odnosov in tiste načelne politike, ki jo že dolga leta uspešno uresni- 
čujemo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Milan 
Prime, delegat iz občine Ilirska Bistrica. Prosim! 

Milan Prime: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Nisem 
se javil kot poročevalec, ampak kot delegat, zato ker menim, da je v materialu, 
ki opredeljuje naloge SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zu- 
nanje politike in mednarodnega sodelovanja Jugoslavije in v poročilih odborov 
in komisij, ki ste jih prejeli, veliko povedanega. Vsekakor menim, da je to do- 
volj za nadaljnje konkretnejše opredelitve posameznih nosilcev na posameznih 
področjih. 

Rad bi pa poudaril le dva sklopa vprašanj, o katerih smo v komisiji nekaj- 
krat razpravljali in ki sta citirana v tretjem in zadnjem odstavku na drugi 
strani dodatnega poročila skupščinske komisije. Zaradi, po mojem osebnem 
mnenju točnejše predstavitve problema, bom uporabil nekaj podatkov iz naše 
notranjske regije, ki so mi bolj pri roki in jih po mojem mnenju lahko posplo- 
šimo. Celotno gospodarstvo naše regije je v letu 1979 izvozilo za približno 20 
milijonov dolarjev in planira v letu 1980 izvoziti za nekaj več kot 30 milijonov 
dolarjev ali za okroglo 52 % več kot lansko leto. Ob upoštevanju ekpozeja pred- 
sednika dr. Vratuše, je v slovenskem poprečju to doseženo s 34%. Naj pouda- 
rim še to, da pri nas to pomeni stoodstotno pokrivanje uvoza in še nekaj več. 
Te številke navajam samo mimogrede, kajti pri tem je zanimiva — to sem si 
zapisal v oklepaju — žalostna ugotovitev, da je delež izvoza v dežele v raz- 
voju in neuvrščene dežele komaj Vs tistega, kar je bilo izvoženega na konver- 
tibilno področje in tudi odstotek blagovnega izvoza na to področje za leto 
1980 je približno enak, skratka nespremenjen. Naj povem še na pamet, da je 
približen delež izvoza v države SEV komaj Vii tistega, kar se izvozi na kon- 
vertibilno področje. 

Vsa opravila v zvezi z izvozom opravlja devet tovarišic in dvajset tovarišev. 
Koliko je takih tovarišev v Sloveniji ne vem. Če bi rekel številko 1000, se ver- 
jetno nisem veliko zmotil ali pa je celo veliko premajhna. In to je tisto, na kar 
sem želel opozoriti. Vsi ti ljudje, pa naj jih bo 1000, nekaj več ali nekaj manj, 
razen, po vsej verjetnosti čisto trgovinskih poslov, velike večine dežel, v katere 
izvažajo, sploh ne poznajo. Ne vedo za splošno stanje v deželi, za njeno poli- 
tično usmeritev, sistem, navade itd. To smo tudi v komisiji nekajkrat ugotav- 
ljali in menimo, če želimo doseči bistven napredek v sodelovanju prav z deže- 
lami v razvoju in neuvrščenimi, s tem seveda ne mislim, da bi zanemarjali 
blagovni izvoz v države Zahoda in Vzhoda, da moramo širšemu usposabljanju 
slehernega delavca s tega področja posvetiti več pozornosti, morda po vzoru 
Celjanov, fci so to začeli uspešno izvajati že lansko leto. 

V tesni zvezi s tem pa je tudi zahteva po večjem vključevanju proble- 
matike mednarodnih odnosov v izobraževalne programe vseh šol. Pa ne samo 
to, temveč bo nujno posvetiti večjo skrb tudi vsem delavcem v diplomatsko- 
konzularnih, gospodarskih in drugih predstavništvih v tujini in tudi v Zveznem 
sekretariatu za zunanje zadeve in za zunanjo trgovino ter v telesih medna- 
rodnih organizacij, kjer je stanje zastopanosti delegatov iz SR Slovenije po- 
razno. Edino v telesih mednarodnih organizacij je zastopanost delegatov iz 
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SR Slovenije matematično v skladu z deležem prebivalstva Slovenije v Jugo- 
slaviji, ki je znašal nekako okoli 8 %, in morda tudi z vlogo SR Slovenije. Ven- 
dar tega ne moremo trditi za diplomatsko- konzularna predstavništva, ker smo 
udeleženi daleč za najmanjšim narodom oziroma republiko v federaciji. Prav 
tako pa je tudi stanje v organih Zveznega sekretariata za zunanje zadeve in 
zunanjo trgovino, pa čeprav znaša delež izvoza blagovne menjave iz SR Slove- 
nije, kot smo danes slišali v ekspozeju dr. Vratuše, 18,6 % vse jugoslovanske 
blagovne menjave. 

Vse to je izredno pomembno tudi za uresničevanje vseh nalog, ki jih s tem 
dokumentom danes sprejemamo. Zato predlagam, da tem problemom — po- 
udaril sem samo dva — izobraževanje tovarišev, ki delajo na izvozu v neuvr- 
ščene in manj razvite dežele in pa večja skrb za naša zunanja predstavništva 
na vseh področjih, vsi dejavniki v SR Sloveniji posvetijo veliko večjo skrb, 
kot so jo doslej. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Prijav za razpravo ni več. Želi še 
kdo besedo? (Ne.) 

Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme sklep, 
ki ste ga dobili danes na klop. V sklepu bi dodali, da naj predlagatelj upo- 
števa tudi razpravo na seji zborov. 

Kdor je torej za sklep s tem dodatkom, naj prosim glasuje! (59 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Obveščam vas, da se seje udeležuje tudi delegatka iz občine Žalec, tova- 

rišica Alenka Bonajo in je torej na seji zbora navzočih 62 delegatov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o notranjih zadevah. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet in 
za svojega predstavnika določil tovariša Franca Bajta, pomočnika republiškega 
sekretarja za notranje zadeve. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek zako- 
na ste dobili. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za narodnosti, Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci besedo? (Da.) Prosim! Besedo ima tovariš Apollinio 
Abram, poročevalec Komisije za narodnosti. 

Apollinio Abram (govori v italijanščini): Tovarišica predsednica, 
tovarišice in tovariši delegati! V imenu Komisije za narodnosti Skupščine SR 
Slovenije čutim dolžnost, da povem motive, ki so privedli člane komisije do 
tega, da predlagajo, da se vključi tudi v ta zakonski osnutek spoštovanje in 
koherenco govorjene in pisane dvojezičnosti, ki jo je treba spoštovati na 
ozemlju, 'ki je pravno označeno kot dvojezično. Na sestanku je bilo podčrtano, 
da se popolnoma zavedamo nekaterih specifičnosti dela pri notranjih zade- 
vah, specifičnega dela, ki ga moramo vsi pohvaliti in podpirati v splošnem 
interesu. To pa ne sme predstavljati ovire, da bi v vseh zakonih s tega podro- 
čja, kot tudi na drugih področjih našega družbenega življenja, ne bile vklju- 
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čene tiste norme, ki pomagajo k ustvarjanju življenja in pravilnih odnosov 
na dvojezičnem ozemlju. 

Nekateri menijo, da vse to zagotavlja že naša ustava in občinski statuti. 
Seveda je nedvomno ustava prvi garant. Pa ne samo zato. Vsi vemo, da so 
potem zakoni tisti, ki uresničujejo duh in vsebino ustave. Ko so zakoni izdani, 
so vedno na nekakšen način zrcalo določene družbene zrelosti. 

Mislim, da predlog Komisije za narodnosti ne bo povzročil večjih težav 
delavcev s področja notranjih zadev, ampak da izraža tiste običajne skupne 
napore nas vseh na politično-komunalnem področju, pa tudi na psihološkem, 
da se avtohotni pripadniki italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji 
počutijo resnično doma. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Lojze Rant, delegat iz občine Maribor. Prosim! 

Lojze Rant: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine Maribor je obravnavala 
osnutek zakona o notranjih zadevah in ima načelno pripombo, da osnutek 
zakona obravnava preveč zadev s področja delovnih razmerij delavcev, sa- 
moupravljanja, disciplinske odgovornosti, izobraževanja in usposabljanja ter 
podobno. Postavlja se vprašanje, ali resnično vsa ta določila sodijo v zakon. 
Po drugi strani pa skupina ocenjuje, da zakon premalo opredeljuje prizadeva- 
nja za podružbljanje tega področja, kar je seveda mogoče urediti tudi v 
drugih predpisih, pa vendar bi tudi v tem zakonu kazalo konkretneje oprede- 
liti obveznosti organov za notranje zadeve pri podružbljanju varnosti. K po- 
sameznim členom pa imamo naslednje pripombe oziroma predloge: 

Tretji odstavek 43. člena naj se spremeni tako, da je vodja požarne in- 
špekcije, ki ni v organizacijskem sestavu občinskega upravnega organa za 
notranje zadeve, neposredno odgovoren za požarno varnost predsedniku ob- 
činskega izvršnega sveta in ustrezni republiški inšpekciji. Funkcionar občin- 
skega upravnega organa za notranje zadeve namreč ne more odgovarjati za 
požarno varnost, če v njegovem delokrogu ni ustreznega izvrševalca. 

Predlagamo, da se v 43. členu doda nov 4. ostavek, ki bo pooblaščal ob- 
činske skupščine, da z odlokom prenesejo določena upravna opravila na de- 
lovne organizacije. Ta opravila so podaljševanje veljavnosti registracije mo- 
tornih vozil pri organizacijah združenega dela, ki opravljajo tehnične pregle- 
de motornih in priklopnih vozil, pooblastila turističnim organizacijam, da v 
svojem imenu za občane vlagajo vloge in izdajajo akte o podaljšanju veljav- 
nosti potnih listov in tako dalje. S tem bi zakonsko legalizirali dejavnosti, ki 
se že opravljajo izven organov občinske skupščine. 

V 2. odstavku 26. člena je določeno, da načelnik uprave za notranje 
zadeve poroča o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah na območju 
delovanja uprave letno in občasno pokrajinskemu komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Mnenja smo, da bi se te informacije oziroma 
poročila morala nanašati na Komiteje za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito posamezne občine, torej na tiste, ki so neposredno odgovorni. 

.Delegati menimo, da v sedanji situaciji stabilizacijskih prizadevanj ni 
sprejemljivo višanje vrednotenja posameznih del in nalog občinskih upravnih 
organov za notranje zadeve, kot to predvideva 130. člen osnutka zakona. Tudi 
na tem področju bi morali spoštovati osnovne zahteve zakona o združenem 
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delu o nagrajevanju po delu in na teh osnovah ustrezno stimulirati delavce, 
ki delajo na odgovornejših delih in nalogah. 
I, 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mitja 
Horvat, delegat iz občine Slovenj Gradec in predsednik našega Odbora za 
družbenopolitični in komunalni sistem. Prosim! 

Mitja Horvat: Tovarišica predsednica, oglašam se kot poročevalec 
našega odbora. Ker je pri pisanju poročila in pripomb, ki jih je imel Odbor 
za družbenopolitični sistem tega zbora k osnutku o notranjih zadevah prišlo 
na dveh mestih do napak, ki so v neki meri tudi vsebinskega značaja, bi že- 
lel to popraviti, da ne bi bilo nesporazuma. Gre za napaki pri pripombi k 
49. členu. Ta govori o pravicah pooblaščenih uradnih oseb v zvezi s pravico 
do odločitve o pridržanju posameznih oseb. Tu je imel odbor pomisleke v zve- 
zi s tretjo alineo in predlaga, da naj se natančneje določi postopek sprejema 
odločitve o pridržanju, ne pa, kot je tu v poročilu napisano »določi postopek 
za pridržanje«, ker gre za postopek za sprejem odločitve o pridržanju. 

Potem pa še popravek pripombe k 130. členu. Ta govori o tem, da je za- 
radi posebnih pogojev dela in odgovornosti, ki jih ni mogoče upoštevati pri 
vrednotenju zahtevnosti dela, mogoče v samoupravnih sporazumih določiti 
tudi, da se osebni dohodki delavcev v občinskih upravnih organih za notranje 
zadeve lahko povečajo do 20 %. Tu je imel odbor pomisleke in je menil, da je 
treba to še proučiti zaradi tega, ker bi glede na majhne razlike v osebnih do- 
hodkih lahko prišlo do tega, da bi ti delavci imeli recimo tudi višje osebne 
dohodke, kot nekateri drugi vodilni delavci v občinski skupščini in v izvrš- 
nih svetih. Tu je napisano, da takšna določba v praksi že povzroča takšne 
nelogične zadeve. Ta odločba tega seveda ne more povzročati, ker je šele v raz- 
pravi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Popravke smo vzeli na znanje, 
sicer bi jih pa bilo dobro tudi zapisati, tako da bi jih dobili vsi. Besedo ima 
tovariš Vinko Leskovar, delegat iz občine Slovenska Bistrica. 

Vinko Leskovar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor združe- 
nega dela za področje gospodarstva, sta na 34. seji, dne 2. 7. 1980 obravnavali 
in sprejeli naslednja stališča in pripombe. 

Čeprav se ta osnutek zakona o notranjih zadevah razlikuje od prejšnjega 
osnutka, predlagamo nekatere spremembe oziroma drugačno pravno formula- 
cijo. 

3. člen. Menimo, da bi moral biti v občini enoten organ za notranje zade- 
ve, ne pa razdeljen na organe, ki jih ustanovi občinska skupščina in na ope- 
rativni organ, ki ga ustanovi občinska skupščina v soglasju z republiškim 
sekretarjem. V vseh drugih republikah je v občinah ustanovljen enoten or- 
gan za notranje zadeve. 

43. člen. S tem členom se določajo pristojnosti občinskega upravnega or- 
gana za notranje zadeve. Med te pristojnosti spadajo tudi zadeve požarnega 
varstva. Menimo, da je tretji odstavek tega člena v nasprotju s prvim odstav- 
kom. Mislim, da gre tu tudi za pripombo iz občine Maribor. Nesprejemljivo 
je določilo, da občinski upravni organ neposredno izvršuje zakone in predpise 
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s področja požarnega varstva in odgovarja za to področje, na drugi strani pa 
tretji odstavek tega člena določa, da je lahko požarni inšpektor v sestavi dru- 
gega občinskega upravnega organa, požarni inšpektor pa bi bil dolžan poro- 
čati načelniku upravnega organa za notranje zadeve dvakrat letno. Zaradi 
navedenega predlagamo, da se požarna inšpekcija nahaja v sestavi občinskega 
upravnega organa za notranje zadeve, ki po prvem odstavku odgovarja za 
področje požarnega varstva. 

87. člen. Predlagamo, da se v drugi vrsti črta beseda: »praviloma«. Me- 
nimo, da je lahko delavec, ki nima potrebne prakse in strokovnega izpita za 
delo v organih za notranje zadeve, sprejet le kot pripravnik. Osnutek zako- 
na smo obravnavali skupaj s skupino delegatov za Zbor združenega dela in 
smo navedene spremembe tudi sprejeli. 

Prav tako še predlagamo, da se ponovno prouči umestnost 130. člena, o 
čemer je govoril tovariš Horvat. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Uroš Gu- 
lič, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Uroš Gulič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Ljubljana-Bežigrad ima k osnutku zakona o notranjih za- 
devah tele pripombe. 

Delegati namreč menijo, da bi bilo potrebno podrobno zasnovati delo or- 
ganov uprave javne varnosti tudi v takšnih družbenopolitičnih skupnostih, 
kot so mesto Ljubljana in Maribor. Glede na to, da je sedaj uprava javne 
varnosti za celo Ljubljano, bi kazalo v zakonu poiskati varianto o delovanju 
uprave v mirnodobskem času tako, da bi se del teh nalog prenesel na občine, 
to se pravi, da bi načelnik uprave po določbah 26. člena obveščal in se posve- 
toval z družbenopolitično organizacijo na nivoju občine in na nivoju mesta 
Ljubljane. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Cvetko Gatnik, delegat iz 
občine Nova Gorica, ima besedo. 

Cvetko Gatnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupine delegatov naše občine so imele pri obravnavi tega materiala 
naslednje pripombe. 

Predlagamo, da se črta besedilo 7. alinee 129. člena, ki obravnava kon- 
trolo potniškega prometa čez državno mejo na mejnih prehodih za maloob- 
mejni promet. V obrazložitvi je navedeno, da predloga iz javne razprave, 
naj republiški proračun financira kontrolo potniškega prometa čez državno 
mejo prek maloobmejnih prehodov, ni bilo mogoče sprejeti, ker so bili malo- 
obmejni prehodi odprti zaradi interesa krajanov na obeh straneh meje in jih 
ti tudi izključno uporabljajo. 

Tej trditvi res ni mogoče oporekati, vendar je potrebno to dejstvo osvet- 
liti tudi z drugačne plati. V naši občini imamo evidentiranih 524 jugoslovan- 
skih dvolastnikov, ki redno prehajajo čez državno mejo zaradi obdelovanja 
zemljišča v Italiji. Poleg tega ima še 1178 občanov prepustnico za kmetijski 
prehod kot družinski člani in delovna sila. Na območje naše občine prihaja 
943 italijanskih dvolastnikov in 169 kot družinski člani in delovna sila. Prek 
mejnih prehodov za obmejni promet v občini Nova Gorica je v letu 1979 pre- 
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šlo mejo 43 554 jugoslovanskih in 8765 italijanskih dvolastnikov. Število mej- 
nih prehodov za obmejni promet je posledica nenaravne delitve ozemlja z 
državno mejo. Meja je pred 30 leti presekala parcele, dostope, dvorišča, razde- 
lila prebivalstvo, družine. Zato pomenijo ti prehodi delno nadomestilo za šte- 
vilne vezi, ki so bile nasilno pretrgane. Prek mejnih prehodov za obmejni 
promet je v letu 1979 prešlo v obe strani 4 910 415 potnikov, od tega približno 
57% naših državljanov in 43% italijanskih državljanov. Zadnji gospodarski 
ukrepi spreminjajo to razmerje v korist italijanskih državljanov. Italijanski 
kupci kupujejo v naši občini predvsem bencin in tobačne izdelke — od kate- 
rih prometni davek ne gre v občinski proračun — ter prehrano, ki pa ni ob- 
davčena. Z devizami, ki se od te prodaje realizirajo, ne razpolagajo naše orga- 
nizacije združenega dela. 

Občina Nova Gorica je v letu 1979—1980 financirala in zgradila mejni 
prehod za obmejni promet v Novi Gorici v vrednosti 3 565 000 dinarjev, ki je 
bil predviden z Osimskimi sporazumi. V pripravi je gradnja mejnega prehoda 
za obmejni promet v Britofu pri Ligu, ki po predračunu znaša približno 
5 337 000 dinarjev. Prehod je namenjen predvsem za izboljšanje stikov s Slo- 
vensko Benečijo. Zaradi skrajno neprimernih delovnih pogojev v katerih de- 
lajo miličniki in cariniki na prehodu za obmejni promet v Šempetru pri Novi 
Gorici in Neblo v Brdih, bo potrebno v najkrajšem času urediti ta dva ob- 
jekta, za kar bi bilo potrebno zagotoviti približno 8,000.000 dinarjev. Kolikor 
bodo stroški za vzdrževanje in gradnjo mejnih prehodov za obmejni promet 
bremenili občino, menimo, da bi bilo nujno zagotoviti dodatne vire sredstev 
za te namene. Kontrola prometa na meji zahteva tudi večje število miličnikov, 
s čimer je povezano vprašanje stanovanj in temu ustrezno zagotovitev 50 % 
sredstev s strani občine. V letu 1980 je občina namenila iz proračuna 1 900 000 
dinarjev za ta namen. 

Znano je, da so odnosi med SFRJ in Italijo izredno razvejani in da slovi 
meja med državama kot ena najbolj odprtih. Pri analizi vzrokov za tako sta- 
nje ne moremo mimo vpliva in pobud, ki so se rodile iz vsakodnevnih stikov 
med prebivalstvom na obeh straneh meje. Tudi Osimski sporazumi niso na- 
stali čez noč in so rezultat dolgoletnega sodelovanja lokalnih dejavnikov. To 
sodelovanje je v mnogočem prehitelo stopnjo meddržavnih stikov. Ti stiki 
niso samo v interesu obmejnega prebivalstva, ampak predstavljajo veliko več, 
predstavljajo aktivno vključevanje naših občanov v podružbljanje zunanje po- 
litike v uresničevanju ciljev, ki si jih je zastavila družba kot celota. 

Vsekakor moramo oceniti tudi izreden pomen obmejnega sodelovanja pri 
utrjevanju položaja Slovencev v Italiji, zato je tudi naša aktivnost še bolj 
usmerjena v poglabljanje gospodarskih, kulturnih, športnih in drugih stikov 
z našimi zamejskimi rojaki. Taka aktivnost zahteva poleg organizacijskih tu- 
di materialne obremenitve. Zato menimo, da prepustitev urejanja materialne 
osnove maloobmejnega prometa občinam ni sprejemljiva in smo zato v raz- 
pravi menili, da 7. alinea tega ne specificira in je nejasno, kaj bi morala obči- 
na iz te kontrole potniškega prometa tudi kriti. Sodimo, da naj bi se črtala, 
ali pa drugače napisala. 

V nadaljevanju želim opozoriti na nejasnost drugega odstavka 14. člena 
osnutka, iz katerega ni razvidno, ali je imenovanje komandirja postaje milice 
in njegovega namestnika omejeno na osem let ali pa take omejitve ni, ker je 
določeno, da je lahko še enkrat imenovan. 
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V zvezi z določbo 47. člena, po kateri se le neuniformirana pooblaščena 
uradna oseba mora legitimirati in glede 7. točke IV. poglavja obrazložitve 
osnutka zakona predlagamo, da predlagatelj ponovno prouči možnost identi- 
fikacije uniformirane pooblaščene uradne osebe s strani občanov. V praksi je 
mogoče, da intervenira uniformirana pooblaščena uradna oseba tudi tedaj, 
ko ni formalno v službi. Sicer se delegati strinjamo z obrazložitvijo, da so v 
praksi zahteve občanov po legitimiranju miličnikov zelo redke, vendar glede 
na to, da smo ob meji, lahko tudi nepoklicana uniformirana oseba začne ust- 
varjati kakšen nered ali pa povzroči kakšne nevšečnosti ljudem. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariši iz Nove Gorice so 
nam odprli nekaj novih vidikov pomena maloobmejnega prometa in sem 
prepričana, da bo predlagatelj temu pozorno prisluhnil in odgovoril na njiho- 
ve argumente. 

Tovariš Rudi Stopar, delegat iz občine Celje ima besedo. 

Rudi Stopar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor občin Skupščine občine Celje ima k 9. členu osnutka za- 
kona o notranjih zadevah naslednjo pripombo. 

V 9. členu je določeno, da občinska skupščina lahko ustanovi svoj organ 
za nadzorstvo nad izvajanjem med drugim tudi predpisov o parkiranju mo- 
tornih vozil. Menimo, da je to pooblastilo preozko. V 8. členu zakona o var- 
nosti cestnega prometa je občinska skupščina pooblaščena za izdajo predpi- 
sov o urejanju prometa v naseljih. Zato predlagamo, da se navedeno določilo 
9. člena osnutka zakona o notranjih zadevah spremeni tako, da bi bil občinski 
organ pristojen tudi za nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov o ure- 
ditvi prometa v naseljih. 

Situacija je namreč na tem področju nevzdržna. Postaja milice nima do- 
volj miličnikov, da bi lahko redno kontrolirali tudi izvajanje občinskih pred- 
pisov o ureditvi prometa v naseljih, občinska straža oziroma bodoči organ za 
nadzorstvo pa bi bil pooblaščen samo za kontrolo predpisov o parkiranju mo- 
tornih vozil. Menimo, da bi lahko brez težav razširili pristojnost organa za 
nadzorstvo, saj gre le za kontrolo izvrševanja enostavnejših zadev, ki pa v pri- 
meru nespoštovanja predpisov lahko pomenijo veliko oviro za normalno od- 
vijanje prometa v naseljih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Jaka Demšar, 
delegat iz občine Radovljica. 

Jaka Demšar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Radovljica za Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je dne 9. julija 1980 obravnavala osnutek zakona o notranjih zadevah 
in sprejela naslednje pripombe. 

Drugi odstavek il35. teze k predlogu za izdajo zakona o notranjih zadevah 
je določal, da se v samoupravnem sporazumu zaradi posebnih pogojev dela 
in odgovornosti, ki jih ni mogoče upoštevati pri vrednotenju zahtevnosti dela, 
vrednost del in nalog pooblaščenih uradnih oseb poveča za 20 %. Ta teza je 
torej fiksno določala to povečanje vsem pooblaščenim uradnim osebam v or- 
ganih za notranje zadeve. Prvi odstavek 127. člena osnutka zakona o notra- 
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njih zadevah pa določa, da se vrednost del in nalog pooblaščenih uradnih 
oseb lahko poveča do 20 %. 

Glede na dikcijo omenjene teze oziroma člena osnutka zakona o notranjih 
zadevah ni razvidno, ali bo povečanje do 20 % na osebni dohodek pooblaščenih 
uradnih oseb po novem zakonu različen oziroma, če navedem primer, da bo 
sedaj ta dodatek različen glede na opis del in nalog pooblaščenih uradnih oseb 
in se bo gibal od 0 do 20% in ne tako kot sedaj, ko je fiksno določeno 20%. 

Dejstvo je, da je za ta dodatek v praksi dejansko vprašljivo, če je pred- 
stavljal 20 %, če to primerjam z osebnimi dohodki v drugih republiških uprav- 
nih organih, temveč se je gibal mogoče nekje do 10%. S točnim podatkom 
ne razpolagam. Znano pa je, da se zaradi specifičnosti dela v organih za no- 
tranje zadeve opravi veliko dela prek polnega delovnega časa, vendar se nad- 
urno delo plačuje izjemoma. Skuša se ga sicer omejevati, koliko je mogoče, 
vendar to ne uspe vedno. Plačuje se mogoče 20 do 30 % nadurnega dela, pre- 
cejšnje število nadur pooblaščene uradne osebe v organih za notranje zadeve 
enostavno odpišejo ali pa nekaj nadomestijo s prostim delovnim časom. Zato 
smo mnenja, da je pooblaščenim uradnim osebam organov za notranje zadeve 
potrebno zagotoviti omenjenih 20%, predvsem tistim na najbolj izpostavlje- 
nih delovnih mestih, upoštevajoč različnost del in nalog teh oseb. 

Naslednja pripomba je k 130. členu. Kot so že omenili govorniki pred 
menoj in se z njimi tudi strinjam, je vprašljiva takšna določba, da se v občin- 
skih upravnih organih daje 20 % dodatka na njihove osebne dohodke. Stri- 
njam se tudi z mnenjem Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, ki 
opozarja na nelogičnosti v osebnih dohodkih, ker je dejstvo, da je to res. 

Tretja pripomba je še pri prvem odstavku 57. člena. Menimo, tako kot 
precej skupščinskih odborov in komisij, da je dikcija »iz kakršnihkoli razlo- 
gov« — to se nanaša na odvzem pooblastil pooblaščeni uradni osebi — neko- 
liko ohlapna in je potrebno te razloge jasneje precizirati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pismenih prijav za razpravo ni 
več. Želi še kdo besedo? (Da.) Prosim! Besedo ima Martin Božič, delegat iz 
občine Sevnica. 

Martin Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V pripravi na 38. sejo Zbora občin je naša skupina delegatov med dru- 
gim posvetila precejšnjo pozornost tudi osnutku zakona o notranjih zadevah. 
Skupina ocenjuje, da rešitev, nakazana v 127. členu osnutka, da se v zakonu 
določa povečan obseg sredstev zaradi posebnih pogojev dela in odgovornosti 
pooblaščenih uradnih oseb, ni ustrezna, ker pavšalno ugotavljanje povečane- 
ga obsega sredstev ni v skladu z načeli delitve po delu. Zaradi tega skupina 
delegatov podpira stališče Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin k 12. poglavju, posredovanemu v poročilu tega odbora o obrav- 
navanju osnutka zakona o notranjih zadevah. Predlagamo, da predlagatelj 
pripombo temeljito prouči in upošteva pri pripravi predloga zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Bo- 
ste tovariš Bajt lahko odgovorili na pripombe in predloge? (Da.) Prosim! 

Franc Bajt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi dal samo nekaj pojasnil k vprašanjem, ki so bila izrečena v današnji 
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razpravi. Predlagatelj je vložil veliko truda, da bi razčistil posamezna vpra- 
šanja že v prvi fazi ob obravnavanju predloga za izdajo zakona in tudi v tej 
fazi, ko imamo pred seboj osnutek zakona, da razreši nekatera bistvena vpra- 
šanja, ki zadevajo organiziranost organov za notranje zadeve in tudi status 
delavcev v teh organih, zlasti kar zadeva pooblaščene delavce teh organov. 

Glede nekaterih od teh vprašanj, ki so bila danes ponovno postavljena v 
obravnavi, so bila že podana določena stališča in izhodišča v obrazložitvi, 
upoštevaje, kot sem že rekel, predhodno obravnavo. Mislim, da lahko rečem, 
da je bilo kljub vloženim naporom, nekaj stvari še premalo razjasnjenih. 

Osnovno izhodišče glede teh vprašanj je v tem, da naj se v zakonu, ki 
ureja področje notranjih zadev, na poseben način uredijo le tista vprašanja, 
glede katerih je nujno, da se uredijo na poseben način. Glede na to bo pred- 
lagatelj v nadaljnji obravnavi glede organiziranosti organov za notranje za- 
deve na nivoju občine, pri čemer mislim tako postaje milice, kakor tudi ob- 
činske organe za notranje zadeve, upoštevajoč dane pripombe, skušal najti 
čim ustreznejše rešitve. Pri tem pa seveda menimo, tako kot je že napisano v 
obrazložitvi osnutka, naj ne bi prišlo do bistvenega menjanja sedanjega polo- 
žaja postaje milice in občinskih organov za notranje zadeve. Vsekakor pa 
bomo — da ponovim — skrbno proučili vsa vprašanja in vse pripombe, ki 
so bile v tej zvezi dane. Nekatere druge stvari, kot so konkretno vprašanje po- 
žarne inšpekcije, vprašanje odprtosti poročanja, obveznosti poročanja vseh 
organov za notranje zadeve ustrezni družbenopolitični skupnosti, družbenim 
organizacijam, vprašanja, ki zadevajo odnos in delovanje milice v primerjavi 
z delovanjem drugih inšpekcij, zlasti na področju prometa in tako dalje, pa 
bo verjetno mogoče brez nadaljnjega akceptirati. 

Prav tako bodo proučena vprašanja, ki zadevajo poseben status delavcev 
organov za notranje zadeve, vključno z nagrajevanjem njihovega dela, upošte- 
vajoč danes dane pripombe. Pri tem pa se vsekakor zavedamo, in mislim, da 
kaže tudi današnja razprava, da ni osnovno izhodišče v kakšnih posebnih do- 
datkih, ampak predvsem v ustreznem vrednotenju dela. 

Glede posameznih vprašanj bi se rad dotaknil še pripomb, ki so bile dane 
v Komisiji za narodnosti, in predlogov, ki so bili dani v tej komisiji in ki jih 
je danes predstavnik komisije ponovil. Glede tega vprašanja prav gotovo ni 
nobenih načelnih pomislekov. 

So pa seveda nekatera vprašanja, ki zadevajo ustrezno pravno opredelitev. 
V gradivu imamo tudi stališče Zakonodajno-pravne komisije, o katerem ni 
nobenih načelnih pomislekov in bomo skušali za naslednjo fazo obravnave 
v predlogu zakona natančneje opredeliti tudi to vprašanje. 

In končno še glede vprašanja tako imenovanih maloobmejnih mejnih 
prehodov. To vprašanje ni novo, s tem vprašanjem smo se ukvarjali ob pri- 
pravah dosedanjega zakona, prav tako pa tudi ob pripravljanju prejšnjih za- 
konov, ki so zadevali urejevanje področja notranjih zadev. Tu so določene 
specifičnosti. Republika je glede na položaj, ki ga ima ozemlje naše republike, 
glede na dolžino meje, glede na številen promet in glede na številne medna- 
rodne, meddržavne in tudi maloobmejne prehode, močno obremenjena s temi 
vprašanji. Tudi to vprašanje bo predlagatelj proučil in skušal najti ustrezne 
rešitve, pri čemer pa mislim, da vsaj v tem trenutku ni mogoče reči, da bi lahko 
republika prevzela kakšne nove in posebne obveznosti. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
potem zaključujem razpravo in predlagam, da Zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o notranjih zadevah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Slavka Polaniča, namestnika republiš- 
ke sekretarke za finance. Tovariš Polanič, želiš besedo? (Da.) Prosim. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na podlagi osnutka zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti ter pripomb, predlogov in mnenj, izre- 
čenih v dosedanjih razpravah, je za razpravo v Skupščini SR Slovenije pri- 
pravljen ta predlog zakona. Ta predlog povzema tudi rešitve iz predloga med- 
republiškega dogovora o temeljih davčnega sistema, ki je v prvi fazi zaključnih 
obravnav. Opredeljuje temeljne elemente davčnega sistema, kot so davčni za- 
vezanec, davčna osnova, vrste davčnih stopenj, davčne olajšave, pripadnost 
davka ter način obračunavanja in plačevanja davka. 

Izvedbeni davčni zakoni za posamezno leto ali za celotno srednjeročno 
obdobje, bodo natančneje določali višino nekaterih odbitnih postavk, olajšav 
ter posamezne višine stopenj. Kot davčni zavezanci so opredeljene temeljne 
organizacije združenega dela, delovne organizacije v katerih niso organizira- 
ne temeljne organizacije, kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne or- 
ganizacije, temeljne organizacije kooperantov in druge oblike združevanja 
kmetov ter pogodbene organizacije združenega dela. Poleg tega so še davčni 
zavezanci delovne skupnosti, ki opravljajo dela za delovne in druge organiza- 
cije združenega dela, za kmetijske in druge zadruge, za poslovne skupnosti, za 
bančne organizacije in za zavarovalne s)kupnosti. 

Takšna opredelitev davčnih zavezancev je širša od dosedanje, saj vklju- 
čuje vse temeljne organizacije tako s področja materialne proizvodnje kot tudi 
s področja družbenih dejavnosti, ter seveda nekatere delovne skupnosti. 

Predlagana rešitev za izračun davčne osnove izhaja iz doseženega dohodka 
davčnega zavezanca. Upoštevajoč predloge iz javne razprave, sta v predlogu 
zakona upoštevani dve novi odbitni postavki, in sicer prispevek za biološka 
vlaganja ter dodatek za nočno delo, delo na dan tedenskega počitka in za delo 
ob praznikih. 

Na podlagi stališč, ki so se izoblikovala v okviru razprav o opredeljeva- 
nju stimulacij za manj razvita območja v prihodnjem srednjeročnem obdob- 
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ju, se s tem predlogom predlaga diferenciran pristop k olajšavam za posamez- 
ne vrste investicij. Tako predlagamo, da naj se predvidijo ugodnejše olajšave 
za vlaganje v manj razvita območja v SR Sloveniji po načelu združevanja 
dela in sredstev ter za druga vlaganja na manj razvitih obmejnih območjih v 
SR Sloveniji. Enak obseg olajšav predlagamo tudi za avtonomno pokrajino 
Kosovo. Vse navedene olajšave naj bi se upoštevale kot olajšave v štirikratnem 
znesku. Odbor za finance Zbora občin je ob razpravi o predlogu obravna- 
vanega zakona opozoril predlagatelja zakona, da se kriteriji za ugotavljanje 
razvitosti oblikujejo za srednjeročno obdobje. Ob prehodu iz enega v drugo 
srednjeročno obdobje se lahko zgodi, da pravico do teh olajšav izgubi tako 
davčni zavezanec vlagatelj sredstev po 8. členu tega zakona, kot tudi davčni 
zavezanec, ki ima sedež na manj razvitem območju, ki ga obravnava predlog 
zakona v 11. členu. Zato je Izvršni svet po proučitvi tega opozorila oblikoval 
amandma k 9. poglavju predloga zakona, po katerem se navedene določbe o 
zmanjšanju davčne osnove in o znižanju obračunanega davka v letih 1981, 
1982 in 1983 uporabljajo tudi za naložbe oziroma za obveznosti davčnih zave- 
zancev na območjih, ki so veljala za manj razvita območja v naši republiki 
po srednjeročnem planu za obdobje 1976—1980. 

Poleg te pripombe je Odbor za finance Zbora občin oblikoval še amand- 
maje k 4., 6. in 8. členu predloga zakona. Izvršni svet se s temi amandmaji 
strinja in priporoča delegatom, da jih sprejmejo skupaj z osnovnim besedilom 
tega zakona. Prav tako se strinja z amandmajem k 4. členu tega zakona, ki 
ga je predlagala delegacija za Zbor združenega dela, gospodarsko področje, 39. 
okoliš Ljubljana-Vič^Rudnik, ki predlaga kot odbitno postavko pri izračunu 
davčne osnove še 75% amortizacije prek minimalnih stopenj, da bi se na ta 
način povečala reproduktivna sposobnost gospodarstva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predlog zakona ste dobili. Kot in- 
formativno gradivo k tej točki ste dobili tudi predlog za izdajo zakona o dolo- 
čitvi stopnje in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981, danes na klop pa ste dobili 
tudi amandma Izvršnega sveta, ki ga je tovariš Polanič pravkar obrazložil. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Uroš Gulič, delegat iz občine 
Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Uroš Gulič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija naše občine meni, da je predlog zakona dobro pripravljen. V glav- 
nem se z vsem strinjamo, samo glede splošne določbe v 1. členu, kjer piše: 
>-Za zadovoljitev splošnih družbenih potreb plačujejo delavci davke. ..« me- 
nimo, da bi bilo potrebno pojasniti, kaj so to splošne družbene potrebe. Gre za 
to, da vsi planiramo, kaj bomo dobili in koliko, zato bi bilo potrebno vedeti, 
za kaj se porablja ta davek, da imamo okvire in omejitve, ker drugače, kakor 
je bilo obrazloženo, odstotki lahko nevzdržno rastejo in obremenjujejo zdru- 
ženo delo. Hvala lepa! 

• 1 
Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovarišica Miranda 

Mercina, delegatka iz občine Sežana. 
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Miranda Mercina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov iz Sežane za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
predlaga amandma k 8. členu predloga zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, in sicer naj se dopolni 8. 
člen navedenega predloga zakona tako, da se za zadnjo alineo doda še nasled- 
nja alinea: »— ali združil za izgradnjo vodovodnih objektov za zagotavlja- 
nje vode na območju Krasa«. 

Vodna preskrba na območju Krasa je izredno slaba. Samo v sežanski ob- 
čini, ki šteje 23 000 prebivalcev, ki prebivajo v 172 naseljih in večjih krajih, je 
priključenih na javni vodovod 47 krajev z vsega 54% prebivalcev. 

Tudi potrošnja za gospodinjstva in gospodarstvo znaša v poprečju 140 
litrov na osebo dnevno. Na oskrbovanega prebivalca iz sistema kraškega vo- 
dovoda, v primerjavi z drugimi kraji v Sloveniji, je izredno nizka. Razvitejši 
kraji v Sloveniji porabijo prek 400 litrov na osebo dnevno. Potrebe po vodi 
v letu 1979 v občini Sežana so v normalnih pogojih obratovanja 45 litrov na 
sekundo. V suši in dnevnih konicah pa najmanj 60 litrov v sekundi, Leta 1985 
bodo potrebe nad 100 litrov na sekundo, leta 1990 pa že nad 200 litrov na se- 
kundo. Z izgradnjo in razvojem proste carinske cone pri Sežani se potrebe 
po količinah vode podvojijo. 

Ze v naslednjem srednjeročnem obdobju bodo potrebna večja vlaganja 
oziroma združevanje sredstev za izgradnjo vodovodnih objektov za zagotav- 
ljanje vode na območju Krasa. V ta namen bodo temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in delovne skupnosti v naslednjem obdobju združevale sredstva 
iz dohodka za izgradnjo objektov za zagotavljanje vode na območju Krasa. 

Delegacija zato meni, da del dohodka, ki ga te organizacije namenjajo za 
zagotavljanje vodooskrbe na območju Krasa, ni umestno obdavčiti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne želi.) 
Skupina delegatov iz Sežane je predložila tudi amandma z desetimi pod- 

pisi, tako da je predložen v skladu s poslovnikom. 
Predlagam, da bi to točko dnevnega reda prekinili in da imenujemo sku- 

pino delegatov, v katero predlagam poročevalca Odbora za finance in poro- 
čevalca Zakonodajno-pravne komisije, ki sta ta akt obravnavala, razen tega 
pa še tovariša Franca Vrviščarja, delegata iz občine Jesenice, tovariša Jožeta 
Gornjeca, delegata iz občine Lendava in tovarišico Mirando Mercina, dele- 
gatko iz občine Sežana, Skupina delegatov bo amandma proučila, opravila 
razgovor in poročala zboru. 

Kdor je za tako skupino, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval predlagano skupino. S tem smo 
to točko dnevnega reda prekinili in prosim skupino, da se takoj sestane. ' 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega 
dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte. 

Predlagatelj tega akta je Skupščina občine Radlje ob Dravi. 
Kot se spomnite, je Zbor občin predlog za izdajo zakona že obravnaval 

na 37. seji, 25. junija 1980 in ob tej obravnavi sklenil, da se sklepanje o pred- 
loženem aktu odloži na današnjo sejo. 
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Predstavnica predlagatelja pri tej točki dnevnega reda je tovarišica Cilka 
Možič, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Matko Pohar, samostojni sve- 
tovalec v Republiškem komiteju za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 

Želita morda predstavnica predlagatelja ali predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Da.) Prosim! Besedo ima tovarišica Cilka Mužič, predstavnica predla- 
gatelja. 

Cilka Mužič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor občin in Predsedstvo Skupščine občine Radlje ob Dravi sta 
obravnavala predlog sklepov in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k našemu predlogu za izdajo zakona, ki jih kot predlagatelji predlagamo vsem 
Zborom republiške Skupščine, ker predlog za izdajo zakona v predlaganem be- 
sedilu ni sprejemljiv, bo Skupščina občine Radlje ob Dravi z ostalimi, v pred- 
logu navedenimi občinami, ob upoštevanju sklepov in stališč odborov zborov 
republiške Skupščine in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in ob pričako- 
vanem sodelovanju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, pripravila nov 
predlog za izdajo zakona z izhodišči oziroma bo na podlagi 1. točke utemeljitve 
predloga sklepov in stališč Izvršnega sveta predlagala drugačno ali samouprav- 
no ah pogodbeno ureditev teh vprašanj. V tem trenutku ne moremo videti na- 
čina rešitve teh vprašanj, ali zakonske, ali samoupravne ali pogodbene. Zato 
prosimo zbore Skupščine SR Slovenije, da v periodičnem delovnem programu 
za četrto trimesečje to upoštevajo. 

Ker pa Izvršni svet v svojih stališčih poudarja, da je treba počakati na 
medrepubliški dogovor, nastane vprašanje, kaj bo storjeno, če republike in 
pokrajine ne bodo opredelile skupnih izhodišč s posebnim družbenim dogo- 
vorom v tem času, kot pričakujemo rešitev. Ali ne bi v tem primeru kazalo 
priporočiti in zavezati Izvršni svet, da najde v republiki tudi začasne rešitve 
ugotavljanja tega dela dohodka, ikar so doslej storile tudi nekatere druge re- 
publike. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Pohar, želite tudi vi besedo? 
(Da.) Prosim! 

Matko Pohar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Priprave metodoloških osnov za sklenitev družbenega dogovora o osnovah, na 
katerih bodo zasnovani zakoni in samoupravni sporazumi o ugotavljanju dela 
dohodika, ki je rezultat izjemnih ugodnosti v poslovanju, doslej še niso dosegle 
faze, v kateri bi bilo mogoče časovno opredeliti, kdaj bo dogovor sklenjen. 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona je možno ugotoviti, da v vseh 
socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah poteka usklajena aktiv- 
nost za opredelitev enotne metodologije, s katero bo mogoče ugotavljati del 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti v poslovanju v vseh primerih, 
kjer se ta del dohodka pojavlja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v okviru svojih pristojnosti in 
obveznosti spremljal delo medrepubliške komisije za pripravo osnutka dogo- 
vora o osnovah, na katerih bodo zasnovani zakoni in samoupravni sporazumi o 
ugotavljanju dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti v poslovanju, 
daje pa tudi neposredne pobude za intenziviranje priprav za sklenitev tega 
dogovora. S čim prejšnjo sklenitvijo medrepubliškega dogovora bodo zagotov- 
ljeni pogoji, da bo prišlo v Sloveniji do predlagane enotne zakonske ureditve, 
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s katero se bodo določale osnove in merila za ugotavljanje dela dohodka, ki je 
rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, ali ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Celotno gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste prejeli z gradivom za 37. sejo zbora, ki je bila 25. junija. Z do- 
pisom z dne 1. julija pa ste prejeli stališča Izvršnega sveta, ki so jih delegati 
prejeli na seji zbora 25. junija. Obveščam vas tudi, da je Družbenopolitični 
zbor danes že obravnaval predloženi aikt v smislu 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije tako, da o njem daje pristojnima zboroma svoja stališča. Zato 
ste danes na klop prejeli tudi predlog stališč tega zbora. Je morda tu delegat 
Družbenopolitičnega zbora, ki bi ta stališča lahko obrazložil? (Ni.) 

Danes na iklop ste dobili tudi predlog sklepa, ki naj bi ga naš zbor sprejel 
po razpravi. Ta predlog sklepa je bil pripravljen na podlagi dosedanjih raz- 
prav o predlogu za izdajo zakona v delovnih telesih zbora in Skupščine in v 
skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje o predlogu sklepa. Preden bi prešli na glasovanje, bi vprašala pred- 
stavnika predlagatelja, če se strinja s sklepom, kakršen je bil danes predložen 
jn odgovarja tudi vaši današnji uvodni dopolnitvi, ali pa mislite, da bi bilo 
treba sklep dopolniti. Sklep namreč nalaga Izvršnemu svetu, kot sem rekla na 
začetku, da do sprejema planskih aktov uredi to vprašanje, tovariš Pohar pa 
je razložil rezultate medrepubliškega dogovarjanja. Tovariš Zigon, predsednik 
Skupščine občine Radlje ob Dravi ima besedo. 

Žarko Zigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi ponovil to, kar sem povedal na Družbenopolitičnem zboru, nakar mi je 
bilo rečeno, da bo to naše stališče posredovano Izvršnemu svetu. Moje vpra- 
šanje je bilo podobno, kot ga je podala naša predstavnica, in sicer, kaj bo v 
primeru, če medrepubliški dogovor ne bo sprejet do sprejema aktov za sred- 
njeročni plan za obdobje 1981—1985. Moj predlog je bil, da bi v tem primeru 
republiški Izvršni svet sprejel obveznost, da v sodelovanju s prizadetimi obči- 
nami in interesnimi skupnostmi poišče rešitev tega vprašanja v republiškem 
merilu in to začasno do sprejema družbenega dogovora. Tako so verjetno storile 
tudi nekatere druge republike, čeprav morda tudi ne povsem zadovoljivo. Pro- 
sim, da bi tudi ta zbor obravnaval možnost takega priporočila republiškemu 
Izvršnemu svetu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Zigon. Zeli še kdo be- 
sedo? (Ne.) 

Potem predlagam, da 4. točko predloga sklepa dopolnimo v smislu raz- 
prave tako, da dodamo, da mora Izvršni svet v primeru, če medrepubliški do- 
govor ne bo sklenjen do sprejema planov za naslednje srednjeročno obdobje, 
pripraviti v sodelovanju s prizadetimi občinami začasne rešitve. Ali menite, da 
je to v skladu z vašim predlogom v Družbenopolitičnem zboru in kot je Druž- 
benopolitični zbor to tudi sprejel? (Da.) Torej je naša osnovna usmeritev, da se 
doseže medrepubliški dogovor, če pa medrepubliški dogovor ne bo pravočasno 
sklenjen, naj se v sodelovanju z zainteresiranimi oziroma prizadetimi obči- 
nami poišče začasna rešitev. To je navedeno tudi v predlogu sklepa. Kot ste 
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lahko prebrali, gre za zakon o skladnem razvoju manj razvitih oziroma o 
skladnem regionalnem razvoju v Sloveniji. 

Kdo je torej za tako dopolnjen sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (iNihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa. Hkrati ugotav- 
ljam, da je bil sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o 
čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Predlagam pol ure odmora. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da se vrnemo na 5. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Prosim poročevalko skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima tova- 
rišica Mira Frolov. 

Mira Frolov: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je proučila predlog amandmaja skupine delegatov za Zbor 
občin iz občine Sežana in ugotovila, da ni sprejemljiv. 

Skupina poudarja, da gre za sistemski davčni zakon, katerega osnovni 
namen je, da ureja politiko obdavčevanja dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v odvisnosti od razvojnih nalog, določenih v družbenem planu 
in v dogovoru o temeljih tega plana. Zato bi bilo mogoče predlagani dopol- 
nitvi ugoditi le v primeru, če bo ta naloga opredeljena v ustreznem planskem 
aktu in to z letnim izvedbenim davčnim zakonom. S tem stališčem je soglašala 
tudi predstavnica predlagatelja amandmaja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Ali se s tem strinja predstavnica 
predlagatelja? (Da.) 

Slišali ste poročilo. Zeli še kdo besedo, ali pa postaviti kakšno vprašanje? 
(Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za finance Zbora občin k 
4., 6. in 8. členu predloga zakona, ki so razvidni iz njegovega poročila z dne 
26. junija 1980. Ker s temi amandmaji soglašata tako predlagatelj in Zakono- 
dajno-pravna komisija, predlagam,- da o vseh glasujemo skupaj. Se s tem stri- 
njate? (Da.) 

Kdor je za amandmaje Odbora za finance Zbora občin, naj prosim glasuje! 
(51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za finance soglasno sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije k IX. poglavju »Prehodne in končne določbe«, in sicer, da se doda 
nov 23. člen, dosedanji 23., 24., 25. in 26. člen pa se ustrezno preštevilčijo. 
Amandma je razviden iz dopisa Izvršnega sveta z dne 10. julija 1980, pa tudi 
tovariš Slavko Polanič ga je uvodoma obrazložil. 

Sprašujem poročevalca odbora in komisije, če se s tem strinjata? (Da.) 
Kdor je za amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj prosim 

glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

21 
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Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so- 
glasno sprejet. 

Zbor združenega dela nas je obvestil, da je sprejel še amandma k 4. čle- 
nu, da se za 3, alineo doda nova alinea, ki se glasi: »— del dohodka za amorti- 
zacijo, obračunano po stopnjah, ki so večje od predpisanih minimalnih, vendar 
največ do višine 75 % amortizacije, izračunane po predpisih (minimalnih 
stopnjah)«. 

Predstavnik predlagatelja, tovariš Polanič, je že uvodoma povedal, da se 
s tem amandmajem Izvršni svet strinja, prav tako pa tudi naš Odbor za fi- 
nance in Zakonodajno-pravna komisija. 

Dajem amandma k 4. členu zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma, kot sem ga prebrala, soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zako- 

na, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to jena predlog dogovora 
o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov 
za družbene prihodke. 

Predlog dogovora so v medrepubliškem sodelovanju pripravili Zvezni 
sekretariat za finance, Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne 
uprave in Zvezni komite za zakonodajo. Skupščini SR Slovenije pa ga je pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Slavko 
Polanič, namestnik republiške sekretarke za finance. 

Tovariš Polanič, želite besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Slavko Polanič. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predloženi predlog dogovora republik in avtonomnih pokrajin o temelj- 
nih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za druž- 
bene prihodke je pripravljen na podlagi štiriletne razprave in usklajevanja v 
zveznih upravnih organih, zveznih svetih in v medrepubliških komisijah in 
organih. Priprava tega dogovora je potekala vzporedno s pripravo dogovora o 
temeljih davčnega sistema, v prvi fazi pa je bil predložen celo osnutek zvez- 
nega zakona, s katerim naj bi se uredila navedena vprašanja. Na podlagi ugo- 
tovitve, da federacija ni pristojna za urejanje teh vprašanj z zakonom, je bil 
pripravljen medrepubliški dogovor. 

Razprava in usklajevanje o besedilu tega dogovora je potekala dve leti. 
Glede na različna stališča do posameznih rešitev v predlogu dogovora, je bese- 
dilo predloga dogovora pripravljeno tako, da omogoča tudi uveljavitev spe- 
cifične ureditve posameznih vprašanj po republikah. Cilj priprave tega dogo- 
vora je bil, da se enotno uredijo nekatera vprašanja organizacije in delovanje 
teh služb, da bi se tudi s tem prispevalo k večji učinkovitosti. Z dogovorom 
se predvideva enotnejša ureditev organizacije občinskih uprav za družbene 
prihodke, delovno področje in pooblastila in delovanje te službe ter tudi način 
financiranja. 

Predlog dogovora je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo in sprejem Skupščini SR Slovenije za seje zborov ob koncu meseca 



38. seja 323 

maja letošnjega leta, vendar pa ga je glede na nekatere pripombe Odbora 
za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora ponovno obravnaval. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel predlog navedenega odbora, 
da predlaga podpisnikom tega dogovora črtanje besedila 2. odstavka 8. člena 
dogovora, ki predvideva pooblastilo službam za preiskavo oseb in stanovanj- 
skih prostorov, če obstaja utemeljen sum, da bodo pri zavezancu najdeni pred- 
meti ali sledovi, ki so pomembni za ugotovitev družbenih prihodkov. Izvršni svet 
je namreč že v dosedanjem postopku usklajevanja menil, da bi bilo potrebno 
navedeno pooblastilo črtati, vendar pri pripombi ni vztrajal, da ne bi s tem še 
nadalje podaljševal usklajevanja tega dogovora. Predlog Odbora za družbeno- 
politični sistem, da se črta 2. odstavek 10. člena, pa Izvršni svet ni sprejel, ker 
meni, da besedilo drugega odstavka tega člena dogovora omogoča, da se v SR 
Sloveniji v skladu z republiškim zakonom to vprašanje uredi tako, kot nam v 
danih pogojih to najbolje ustreza. Drugi odstavek tega odstavka namreč dolo- 
ča, da se višina teh sredstev in pogoji, v katerih ti organi ustvarjajo in porab- 
ljajo dohodek, določijo v skladu z zakonom. Natančnejša obrazložitev Izvršne- 
ga sveta pa je dana v poslanem dopisu in v stališčih Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Drugi odbori Skupščine SR Slovenije se s predlogom dogovora strinjajo. 
Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije pooblasti Izvršni svet, da 
uveljavlja pripombo k 8. členu, to je, da ostalim podpisnikom navedenega do- 
govora predlaga črtanje drugega stavka 8. člena, ki predpisuje obveznost pod- 
pisnikov, da v zakonu o upravah družbenih prihodkov pooblastijo to službo 
tudi za izvajanje osebne preiskave oziroma preiskave stanovanja, pa tudi 
eventualne druge pripombe k predlogu dogovora, ki jih bodo soglasno spre- 
jeli zbori Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine tudi predlaga, da Skupščina sprejme sklep o po- 
oblastitvi Izvršnega sveta za podpis tega dogovora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Vse gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste prejeli z gradivom za 36. sejo zbora, ki je bila 28. maja, ko 
je bil predlog dogovora uvrščen na dnevni red seje, vendar na predlog Izvrš- 
nega sveta umaknjen zaradi pripomb Družbenopolitičnega zbora. Tako ste 
poleg dogovora prejeli še poročilo Odbora za finance, poročilo Odbora za 
družbenopolitični in komunalni sistem, poročilo Zakonodajno-pravne komisije 
in predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi tega dogovora. Kas- 
neje pa ste prejeli dodatno poročilo Odbora za družbenopolitični in komunal- 
ni sistem, na klop pa še dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije in 
stališča in ugotovitve Izvršnega sveta. Danes na klop pa ste dobili tudi pred- 
log stališč Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava predlog dogovora v smi- 
slu 72. člena poslovnika Skupščine tako, da o njem daje pristojnima zboroma 
svoja stališča. 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in na podlagi stališč Družbenopoli- 
tičnega zbora in predloga Zakonodajno-pravne komisije predlagam, da Zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Sklepanje o predlogu odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora o temeljnih vprašanjih položaja organizacije in delovanja upravnih or- 
ganov za družbene prihodke se odloži. 

21» 
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2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri ostalih podpisnikih dogo- 
vora o temeljnih vprašanjih položaja organizacije in delovanja upravnih or- 
ganov za družbene prihodke uveljavi pripombo k 8. členu, ki je navedena 
v stališčih Družbenopolitičnega zbora in v dodatnem poročilu Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog o razde- 
litvi presežka prihodkov po zaključnem računu Loterijskega zavoda SR Slo- 
venije za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavo- 
du Slovenije. 

Ker sta ta in naslednja točka dnevnega reda, to je predlog o razdelitvi 
dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1980 za namene iz 4. 
točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije vsebinsko povezani, 
predlagam zboru, da združi obravnavo 8. in 9. točke dnevnega reda. Se s tem 
strinjate? (Da.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja, da združimo obravnavo 8. in 9. točke 
dnevnega reda. 

Oba predloga je Skupščini predložil v obravnavo Loterijski zavod Slo- 
venije in za svojega predstavnika določil tovariša Iva Janžekoviča, predsed- 
nika Loterijskega sveta. Tovariš Janžekovič, želite besedo? 

Ivo Janžekovič (iz klopi) : Mislim, da ni potrebno. Ce pa je kakšno 
vprašanje, bom odgovoril. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predstavnik Izvršnega sveta je 
tovariš Slavko Polanič, namestnik republiške sekretarke za finance. Predloga 
ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvršnega odbora Predsedstva Republiške 
konference SZDL Slovenije in mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o predlogu odloka o razdelitvi presežka prihod- 
kov po zaključnem računu Loterijskega zavoda za leto 1979 za namene iz 4. 
točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Zdaj moramo glasovati še o predlogu odloka o razdelitvi dela prihodkov 

Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1980 za namene iz 4. točke 7. člena zakona 
o Loterijskem zavodu Slovenije. 

Tu bi rada opozorila na redakcijsko dopolnitev Zakonodajno-pravne ko- 
misije, in sicer, da se uvodno besedilo 2. točke predloga odloka redakcijsko 
dopolni tako, da se za besedilom: »socialno-humanitarne organizacije« doda 
besedilo: »in druge porabnike za socialno-humanitarne namene«. Ker ta dopol- 
nitev ne posega v samo razdelitev dela prihodkov, menim, da se jo lahko op- 
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ravi v redakciji pred objavo predloga odloka. Se s tem strinjate? (Da.) Kdor 
je torej za predlog odloka, naj prosim glasuje! i(58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kro- 
pivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Slavko Polanič, namestnik 
republiške sekretarke za finance. 

Osnutek zakona ste dobili. Dobili Ste tudi stališča in pripombe Izvršnega 
sveta, danes na klop pa tudi predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel 
naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru predložili pismeni poročili. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Uroš Gulič, delegat iz 
občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Uroš Gulič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija občine Ljub- 
ljana-Bežigrad meni, da se mora tudi federacija v čim večji meri vključiti v 
stabilizacijska prizadevanja in da ne more več zajemati sredstev iz primarne 
emisije, če pa že rabi več sredstev, morajo to urediti v dogovoru z republi- 
kami in pokrajinama. 

Predsednica Silva Jereb: To je zapisano tudi v predlogu sklepa, ki 
ste ga dobili. Pismene pripombe je predložila skupina delegatov za Zbor ob- 
čin iz občine Tržič in se po vsebini ujemajo s pripombami, ki so navedene v 
sklepu. Tudi iz občine Slovenske Konjice smo dobili podobne pripombe. Zeli 
še kdo besedo? (Ne.) Dr. Kropivnik, ali bi morda zboru lahko v zvezi s skle- 
pom še kaj povedali? (Da.) Prosim! 

Dr. Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! Dal bom sa- 
mo nekaj najpomembnejših pojasnil k rebalansu. 

Številke, ki so v rebalansu, niso povsem točne, in sicer zaradi tega, ker 
ta rebalans proračuna ne upošteva rebalansa proračuna, ki smo ga sprejeli pred 
mesecem dni in zaradi tega skupen primanjkljaj sredstev ni okoli 21 milijard, 
ampak je nekaj manj kot 18 milijard. Prva pripomba Skupščine SR Slovenije 
je torej, da naj Zvezni izvršni svet pripravi nov dokument, ki bo v celoti upo- 
števal že sprejeti rebalans. 

Drugi problem, ki se nanaša na ta rebalans, je, da se s predlogom rebalan- 
sa predlaga povečanje skupnega obsega proračuna za nekaj več kot tri mili- 
jarde dinarjev. Skupščina SR Slovenije je k temu dala pripombo že lani v no- 
vembru mesecu ob sprejemanju rebalansa* za preteklo leto, da naj bi takrat, 
v decembru sprejeti obseg proračuna, veljal letos celo leto. Delegacija je o tem 
predlagala Zboru republik in pokrajin sklep, ki pa takrat ni bil sprejet. Zato 
v predlogu sklepa, ki ga imate danes pred seboj, dejansko ponavljamo sklep, 
da naj se skupni obseg rebalansa ne bi povečal in da naj se problemi, ki na- 
stajajo v zvezi z uporabo sredstev zveznega proračuna, rešujejo v okviru že 
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sprejetega obsega proračuna. To je pomembno zaradi tega, ker so bili praktič- 
no vsi novi zahtevki znani že v mesecu decembru lanskega leta, ko smo spre- 
jemali letošnji proračun. 

Tretji in pravzaprav zadnji pomemben problem ob tem rebalansu pa je 
primanjkljaj sredstev. To pomeni, da se prihodki zveznega proračuna ne bodo 
ustvarili v predvideni višini in zaradi tega je ta primanjkljaj nekje okoli 17 
milijard. Zvezni izvršni svet predlaga variantne rešitve za zagotovitev novih 
virov sredstev. Ob usklajevanju letošnjega proračuna v decembru mesecu smo 
že opozarjali, da verjetno ocene Zveznega izvršnega sveta glede višine posa- 
meznih virov, predvsem prihodkov iz naslova temeljnega prometnega davka, 
carin in drugih uvoznih dajatev, ne bodo uresničene v višini, kot je to ocenje- 
val Zvezni izvršni svet. Zvezni izvršni svet nam je takrat zagotavljal, da so 
načrtovani prihodki pravilno predvideni. V zvezi s tem je predložil tudi ustre- 
zno pismeno dokumentacijo. Iz te dokumentacije je razvidno dvoje. Prvič, 
da je bila ocena prihodkov dejansko previsoka zaradi tega, ker niso bili upo- 
števani vsi ukrepi, ki so povezani s stabilizacijsko politiko v letošnjem letu, 
čeprav so bili ob sprejemanju proračuna znani. In drugič, Zvezni izvršni svet 
ni sprejel vseh tistih ukrepov, ki bi jih moral, da bi bil zagotovljen višji do- 
tok sredstev na strani prihodkov. Za primer naj navedem, da smo se dogo- 
vorili, naj bi se povečal temeljni prometni davek na tobačne izdelke že zadnje 
dni decembra oziroma prve dni januarja, Zvezni izvršni svet pa je to, kot vam 
je znano, sprejel šele prve dni junija. Iz tega izhaja, da je bil zaradi takega 
ravnanja Zveznega izvršnega sveta dotok sredstev manjši. 

Pripomba Skupščine SR Slovenije naj bi bila, da ne bi uporabili predla- 
ganega vira sredstev za napajanje zveznega proračuna. Gre za obveznice fe- 
deracije, ki naj bi jih obvezno odkupovale banke, ker so ta sredstva ravno 
tako sredstva združenega dela kot vsa druga, pač pa naj bi Zvezni izvršni 
svet skupaj z izvršnimi sveti republik in avtonomnih pokrajin do sprejetja 
tega rebalansa proračuna v okviru svojih pristojnosti sprejel vse potrebne 
ukrepe, da bo zagotovil pričakovani dotok sredstev. 

(Nazadnje se postavlja še vprašanje, ali je ponoven rebalans zveznega pro- 
računa, praktično mesec dni po tem, ko smo enega že sprejeli, potreben ali 
ne. Menim, da je ta rebalans potreben v vsakem primeru, in sicer iz dveh 
razlogov: prvič zaradi tega, ker z rebalansom proračuna pred mesecem dni 
nismo v celoti rešili vprašanja financiranja izvoznih stimulacij. Takrat smo 
namreč povečali vire na strani prihodkov proračuna samo za 3,5 milijarde, 
morali pa bi jih za nekaj čez 7 milijard, kolikor je bilo potrebno za financira- 
nje izvoznih spodbud, ker takrat avtonomna pokrajina Vojvodina ni dala so- 
glasja za povečanje temeljnega prometnega davka na dizel goriva. To pomeni, 
da je del problemov ostal nerazrešen še od rebalansa, ki je bil sprejet pred 
mesecem dni. 

Drugi del problema pa je nastopil z devalvacijo dinarja, ko so bili zmanj- 
šani izvozno-uvozni ingredienti za 10,5 %, kot vam je znano. Iz tega naslova 
se je masa dotoka sredstev iz naslova carin in drugih uvoznih dajatev zmanj- 
šala, tako da procenti izločanja sredstev v korist Interesne skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino ne zagotavlja takšen obseg sredstev, ki 
so potrebna za spodbujanje izvoza. 

Zaradi tega je ta rebalans potreben in v tem sklepu se predlaga, da se da 
soglasje z vsemi pripombami, ki so navedene. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kropivnik. Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) Ce ne, potem dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga do- 
bili danes na klop in kot ga je obrazložil tovariš dr. Rudi Kropivnik. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek odlo- 
ka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin, ki se v letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kro- 
pivnik, predstavnika Izvršnega sveta pa Slavko Polanič, namestnik republiške 
sekretarke za finance, in Drago Mirošič, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Želijo predstavniki besedo? (Ne.) 
Osnutek odloka ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta, danes 

na klop pa tudi predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. Os- 
nutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta zboru predložila poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o pred- 

logu sklepa, ki ste ga danes dobili na klop. Kdor je za tak sklep, naj prosim 
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za ohranitev likvidnosti Jugo- 
slavije v plačilih s tujino. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Ker je osnutek zakona označen kot strogo zaupen 
akt, predlagam zboru, da v smislu 2. odstavka 399. člena in 2. odstavka 400. 
člena poslovnika Skupščine sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje osnutka zakona o zadolžitvi Narodne banke 
Jugoslavije v tujini za ohranitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino se 
opravi brez navzočnosti javnosti. 

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

Kdo je za tak sklep? (53 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 smi- 

slu tega sklepa. 
Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa Slavko Polanič. Želita 
predstavnika besedo? (ne.) 
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Osnutek zakona so prejeli vodje skupin za delegata, ki se udeležuje današ- 
nje seje zbora. Prejeli ste tudi stališča Izvršnega sveta, danes na klop pa še 
predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci bese- 
do? (Ne.) Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o pred- 
logu sklepa, ki ste ga dobili danes na klop. Kdor je za tak sklep, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj (YU-1819). 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kro- 
pivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita morda 
besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log odloka o soglasju k predlogu zakona. Predlog zakona so obravnavali Od- 
bor za finance, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog od- 
loka o soglasju k predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 dele- 
gatov 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 predlog zakona 
o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvajanje evropske akcije v zvezi z 
izdelavo projekta o uporabi elektronske opreme na magistralnih cestah. 

Predlog zakona je Skupščini predložila v soglasje Skupščina SFRJ. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Franc Premk, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Tovariš Premk, želite be- 
sedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log odloka o soglasju k predlogu zakona. Predlog zakona so obravnavali Od- 
bor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za mednarodne od- 
nose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na obvestilo o od- 
stopu predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
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Obvestilo o odstopu predsednika Izvršnega sveta, ki ga zbor obravnava v 
smislu 5. odstavka 215. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, ste prejeli. 

Prav tako ste po uvodnem ekspozeju predsednika Izvršnega sveta poslu- 
šali tudi njegovo obrazložitev odstopa. Zeli morda o tem obvestilu kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce ne, potem ugotavljam: 

1. Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Anton Vratuša 
je na podlagi 395. člena ustave SR Slovenije in 231. člena zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih, odstopil. 

2. Odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ima po 
drugem odstavku 395. člena ustave SR Slovenije za posledico odstop celotnega 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ostane na podlagi 3. odstavka 395. 
člena ustave SR Slovenije v svoji funkciji do izvolitve novega Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Dovolite mi, da se ob tej točki dnevnega reda v imenu našega zbora za- 
hvalim predsedniku dr. Antonu Vratuši, podpredsednici tovarišici Mari Zleb- 
nikovi, ki je še posebej ves čas sodelovala pri delu našega zbora in seveda vsem 
članom Izvršnega sveta. Mislim, da lahko v imenu nas vseh rečem, da je bilo v 
obdobju našega skupnega sodelovanja opravljeno pomembno delo pri usklaje- 
vanju in dograjevanju naše zakonodaje z ustavo in predvsem z zakonom o zdru- 
ženem delu. Pri tem velja poudariti, da so te naloge terjale obilo ustvarjal- 
nega dela, sodelovanjia z vsemi družbenimi dejavniki, zlasti tudi z organizira- 
nimi subjektivnimi silami ter da je bil v to vložen tudi velik napor pri uskla- 
jevanju različnih družbenih interesov in pogledov na možne rešitve, tako da 
smo lažje sprejemali skupne in za ta čas najustreznejše rešitve. 

V tem delu se je uveljavljala aktivna vloga in pobuda delegatske skup- 
ščine, ki je na izkušnjah dela delegatske skupščine prejšnjega sklica prav v 
tem času pomembneje, čeprav seveda še ne dovolj, razvijala vključevanje in 
vpliv delegacij temeljnih samoupravnih skupnosti na delo Skupščine in s tem 
na oblikovanje rešitev, ki jih je predlagal Izvršni svet. Zato lahko ugotovimo, da 
je dosedanje delo Izvršnega sveta prispevalo tudi k uveljavljanju delegatskih 
odnosov in k delu delegatske Skupščine v celoti. 

Tovarišu dr. Antonu Vratuši in članom Izvršnega sveta se v imenu vseh 
nas zahvaljujem za sodelovanje in jim hkrati želim veliko delovnih in osebnih 
uspehov pri bodočem delu, bodisi še naprej v Izvršnem svetu ali pa pri oprav- 
ljanju drugih odgovornih dolžnosti. 

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

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem predlog odloka o izvolitvi predsednika in čla- 
nov Komisije Skupščine SR Slovenije za informiranje. 

Predstavnik komisije je tovariš Filip Dolinar, član komisije. Tovariš Do- 
linar, želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli o predlogu odloka kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne, potem prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
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S tem so bili v Komisijo Skupščine SiR Slovenije za informiranje izvoljeni: 
za predsednika Vlado Beznik, za člane pa Ivan Godec, Ludvik Golob, Olga 
Gregorčič, Nataša Hiršman, Ivan Hrastnik, Jože Kirič, Boris Rosina, Zlatka 
Strgar, Aleksander Ternovec, Aleksander Varga in Jože Vari. 

Pred zaključkom te točke dnevnega reda moramo opraviti še izvolitev 
skupine delegatov za proučitev statutov visokošolskih organizacij, predloženih 
Skupščini SR Slovenije v potrditev. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov 
in statutov visokošolskih organizacij, ustanovljena v prejšnjem mandatnem 
obdobju, je ob obravnavi samoupravnih sporazumov in statutov visokošolskih 
organizacij v nekaterih primerih ugotovila neskladnost teh aktov s tistimi do- 
ločbami ustave in zakona o visokem šolstvu, ki se nanašajo na zadeve poseb- 
nega družbenega interesa. Predlagateljem teh aktov je bilo naloženo, da sta- 
tute uskladijo in jih ponovno predložijo v potrditev. Na tej podlagi je sedem 
višjih in visokošolskih organizacij predložilo svoje statute oziroma spremembe 
in dopolnitve statutov. Zato moramo v našem zboru imenovati tri delegate v 
medzborovsko skupino, ki bo proučila posamezne statute z vidika skladnosti z 
ustavo in zakonom. 

Dovolite mi, da v to medzborovsko skupino delegatov predlagam tovariša 
Mitjo Horvata, predsednika Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, 
tovarišico Anico Novak, delegatko iz občine Ljutomer, in tovariša Nika Lu- 
keža, delegata mesta Ljubljane. 

Gre namreč za sedem statutov, pri čemer bo opravil predhodno oceno Ko- 
mite za vzgojo in izobraževanje. Ko pa bo šlo za pregledovanje drugih statu- 
tov, ki morajo biti usklajeni z zakonom o usmerjenem izobraževanju, pa smo 
se dogovorili, da bi imenovali več skupin delegatov, da bi na ta način hitreje 
in lažje ter brez prevelike obremenitve delegatov opravili to odgovorno delo. 

Zeli kdo o predlaganem sestavu skupine delegatov razpravljati? Če ne, 
potem prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval skupino delegatov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

V okviru te točke bomo najprej obravnavali obvestilo Izvršnega sveta, v 
katerem predlaga Skupščini SR Slovenije, da iz programa dela zborov Skup- 
ščine za leto 1980 umakne zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju in hkrati predlaga, da se obravnava 
osnutka odloka o sofinanciranju programa gradenj stanovanj za delavce re- 
publiških organov v obdobju 1981—1985 in osnutka odloka o sofinanciranju 
graditve stanovanj za delavce organov za notranje zadeve v obdobju 1981 do 
1985 prehoži s sej zborov v tretjem trimesečju na seje zborov v četrtem trime- 
sečju leta 1980. Kot ste videli, Izvršni svet sproti obvešča zbore o tem, da ne 
more pravočasno, tako kot je določeno v periodičnem programu dela, pripra- 
viti gradiva in navaja tudi razloge za to, ali pa tako kot danes, predlaga, da se 
katera od točk iz delovnega programa umakne. O tem ste dobili tudi pismeno 
obrazložitev. 

Želi o predlogih Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem pro- 
sim, da o njih glasujete! Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (59 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloge Izvršnega sveta. 
Zdaj prehajamo na predloge in vprašanja delegatov. Po 1. odstavku 40. 

člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat v zboru pravico postaviti 
Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo v republiških 
upravnih organih, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz 
njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi delegat v zboru tudi predsed- 
niku Skupščine, predsedniku zbora ali predsednikom delovnih teles pa tudi 
skupščini samoupravne interesne skupnost za območje republike kadar ta 
enakopravno odloča s pristojnimi zbori. 

Zeli morda kdo od delegatov postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Od- 
govore na doslej neodgovorjena vprašanja bomo poslušali na naslednji seji. 

Ce torej ni več vprašanj, smo s tem izčrpali dnevni red. Vendar bomo 
morali počakati na Zbor združenega dela, ker še ni končana razprava o re- 
balansu zveznega proračuna, ker je ostalo odprto vprašanje, ali je rebalans 
sploh potreben. Ne gre torej za pripombe, ki so navedene v sklepu in ali jih 
Zbor združenega dela sprejema, pač pa gre za vprašanje ali gre sploh lahko 
za rebalans. Zato predlagam četrt ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 13.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Sporočam vam, da smo pri vseh odločitvah, 
kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z obema zboroma. S tem je 
dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za udeležbo in za raz- 
pravo. S tem zaključujem 38. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 13.55.) 



39. seja 

(16. julija 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
39. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 
V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
rišico Bredo Verstovšek, delegatko iz občine Žalec, za predsednico, tovariša 
Egidija Cernigoja, delegata iz občine Ajdovščina, in Roka Kržana, delegata iz 
občine Brežice, za člana. 

Ce se s takim predlogom strinjate, potem prosim, da to potrdite z dvigom 
rok! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 39. sejo Zbora občin izvoljeni: tovarišica 
Breda Verstovšek za predsednico in tovariša Egidij Cernigoj in Rok Kržan za 
člana. 

Verifikacijsko komisijo prosim, da se takoj sestane, pregleda pooblastila 
in sestavi poročilo za zbor. Delegate pa prosim, da ostanejo na svojih mestih, 
ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Se tole bi vas prosila. Radi bi, da bi Izvršni svet seveda, če je to mogoče, 
na delegatska vprašanja odgovoril že na koncu današnje seje zbora. Zato pro- 
sim tiste, ki imate morda pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da jih 
oddate sekretarju zbora, ki jih bo posredoval Izvršnemu svetu ali pa drugim 
naslovnikom z željo, da dobimo čim prej odgovore na zastavljena vprašanja. 
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Prosim tudi tiste, ki imate namen razpravljati, pa se še niste prijavili, da 
bi to storili med tem ko čakamo na poročilo komisije. 

Vsem, ki ste danes prvič na seji zbora, bi rada povedala, da bomo od 
dnevnega reda dalje glasovali z glasovalno napravo. 

Se tole: pripravili smo dva vsebinska sklepa, ki naj bi ju po končani raz- 
pravi sprejel naš zbor. Prvi zadeva svobodno menjavo dela na področju kul- 
ture, drugi pa zakon o kulturni iln naravni dediščini. Prosim, da bi bili pozorni 
do teh dveh sklepov. Pripravljeni iso bili na osnovi razprave, ki je potekala 
v delovnih telesih Skupščine in zbora. 

Komisija je opravila svoje delo. Prosim tovarišico predsednico, da poroča! 

Breda Verstovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Poročilo o pregledu pooblastil za 39. sejo Zbora občin, ki je bila skli- 
cana za 16. julij 1980 ob 9. uri, v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije, 
je naslednje. 

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 napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se udele- 
žujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegata občine 
Ljutomer. 

Delegatka iz Raven na Koroškem je prišla brez pooblastila, vendar je bilo 
ugotovljeno, da je pooblaščena za današnjo sejo zbora. 

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 predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 39. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče besedo, potem dajem poročilo 
verifikacijske komisije na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 39. sejo Zbora občin. Hkrati ugotavljam, da je zbor sklep- 
čen in da lahko pravnoveljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povab- 
ljeni še predstavniki Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov in Skupnosti slovenskih občin, k vsem toč- 
kam dnevnega reda, Svet za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDLS k 2., 3. in 6. točki, Svet za varstvo okolja pri Predsedstvu Republiške 
konference k 3., 4. in 5. točki in Svet za ohranjanje in razvijanje tradicij 
NOB in spomeniško varstvo pri Predsedstvu Republiške konference k 3. in 5. 
točki dnevnega reda po sklicu. Na sejo je bil povabljen tudi predsednik Pre- 
šernovega sklada k 7. točki dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih točkah dnev- 
nega reda, tovariš Albert Jakopič-Kajtimir, predsednik Sveta za ohranjanje 
in razvijanje tradicij NOB in spomeniško varstvo pri Predsedstvu RK SZDL 
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Slovenije, tovariš Mitja Rotovnik, član Izvršnega odbora Predsedstva Republi- 
ške konference za Republiško konferenco in za Svet za kulturo pri Predsed- 
stvu, tovarišica Darja Lavtižar, sekretarka Sveta za varstvo okolja pri Pred- 
sedstvu Republiške konference, tovariš Marjan Grampovčan, namestnik se- 
kretarja Skupnosti slovenskih občin in tovarišica Francka Strmole-Hlastec za 
Prešernov sklad. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine tovariš Branko Weixler, član Odbora za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Roman Mavri, član Odbo- 
ra za družbenopolitični in komunalni sistem, Franc Taler, član Odbora za druž- 
beno-ekonomske odnose in razvoj, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-prav- 
ne komisije, Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve, in Apollinio Abram, podpredsednik Komisije za narodnosti. 
Vse, ki se današnje seje udeležujete, lepo pozdravljam! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 39. seje Zbora občin. 

Glede na to, da smo na prejšnji seji zbora 11. julija obravnavali obvestilo 
o odstopu predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, dr. Antona 
Vratuše, predlagam zboru, da dnevni red današnje seje zbora razširimo z na- 
slednjo točko: izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsed- 
nikov republiških komitejev. 

To točko bomo obravnavali in zaključili na skupnem zasedanju z Zborom 
združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom. 

Prav tako predlagam zboru, da na 'dnevni red današnje seje uvrstimo še 
osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976—1980 v letu 1980, s poročilom dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev zvezne resolucije. 

Osnutek sprememb in dopolnitev zvezne resolucije je naš zbor obravnaval 
na 37. seji, 25. 6., in s sklepom dal soglasje k osnutku sprememb in dopolnitev, 
vendar pa je glede na številne pripombe, ki so jih dala delovna telesa zbora in 
Skupščine, zadolžil našo delegacijo, da v usklajevalnem postopku uveljavlja 
pripombe Skupščine SR Slovenije in o tem poroča zborom. 

Ker je v tem času delegacija usklajevala te pripombe, predlagam zboru, 
da na dnevni red današnje seje uvrstimo to točko, da bi poslušali poročilo 
delegacije o poteku usklajevanja in odločili o pooblastilu delegaciji za soglasje 
k predlogu sprememb in dopolnitev zvezne resolucije. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Ne.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 39. seje Zbora občin, 
2. izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsed- 
nikov republiških komitejev, 

3. osnutek zakona o svobodni menjavi dela na podrpčju kulturnih de- 
j avnosti, 

4. osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini, 
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5. osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku, 
6. osnutek zakona o Spominskem parku Trebče, 
7. osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 
8. potrditev sprememb in dopolnitev statuta Prešernovega sklada, 
9. osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 19B0 v letu 1980, 
s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev zvez- 
ne resolucije, 

10. volitve in imenovanja, 
11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ce 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 dnevni red soglasno določen tako, kot sem ga danes 
predlagala in tak dnevni red ste dobili tudi danes na klop. 

Zdaj pa vas prosim, da gremo skupaj v veliko dvorano, da bi opravili 
skupno zasedanje. Po skupnem zasedanju pa takoj nadaljujemo sejo v naši 
dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.05.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. Obveščam vas, da je 
medtem prispel še delegat iz Ljutomera, Franc Strakl. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Jožeta Humerja, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo in znanost. 

Besedo ima tovariš Jože Humer! 

Jože Humer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon, katerega osnutek danes obravnavate, bo zadnji od sistemskih aktov, ki 
posamič urejajo svobodno menjavo dela in samoupravno organiziranost v 
družbenih dejavnostih. 

Osnutek s podobnimi vsebinskimi okviri je Skupščina SR Slovenije ob- 
ravnavala pred letom dni in ga vrnila predlagatelju z mnogimi pomisleki in 
opozorili, tako glede urejanja družbenoekonomskih odnosov in planiranja kot 
glede samoupravne organiziranosti v kulturi. 

V osnutku, ki je pred vami, je bilo nekatera vprašanja gotovo lažje reševati, 
ker smo v Sloveniji medtem zakonsko uredili družbeno planiranje in skupne 
osnove svobodne menjave dela, pa tudi izkušnje pri urejanju drugih družbenih 
dejavnosti so nam do neke mere pomagale. 

Zato pa se je bilo pri pripravi novega osnutka ob upoštevanju pripomb iz 
prejšnje obravnave toliko bolj mogoče in treba ukvarjati s posebnostmi, ki ve- 
ljajo v kulturi in ki so pomembne tudi za urejanje razmerij in razmer v kultur- 
nih dejavnostih, posebnosti, zaradi katerih se tudi nismo mogli oprijeti zamisli, 
da bi z enim samim zakonskim aktom pravno uredili vsa vprašanja kulture. 
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Tudi zakonski osnutek, ki ga boste obravnavali v naslednji točki, bo to po 
svoje utemeljeval. 

Med značilnosti kulturnega področja spada najprej različnost kulturnih 
dejavnosti, če jih primerjamo po njihovi organizacijski, tehnološki, strokovni, 
kadrovski in gmotni zahtevnosti, po njihovi razprostranjenosti in dostopnosti 
njihovih stvaritev, po stopnji njihove razvitosti, po njihovem prispevku k kul- 
turni podobi naše včerajšnje in današnje in morda jutrišnje družbe, čeprav gre 
pri. vseh dejavnostih v temelju vendarle zgolj za različna, a hkratna pota k 
enemu cilju. 

Druga različnost je pravna in družbena narava in že spet različnost teh, 
ki opravljajo kulturne dejavnosti, torej ki ustvarjajo, posredujejo ali varujejo 
kulturne dobrine in jih po tem osnutku z imenom, ki njim samim ni prijetno, 
označujemo kot izvajalce. Med izvajalci velja najprej omeniti individualne 
ustvarjalce, avtorje, umetnike, kar je njihov pomen v celotnem družbenem 
poslanstvu kulturnih dejavnosti prvovrsten in ker je zanje, še posebej pa za 
tiste med njimi, ki svojo umetniško dejavnost opravljajo kot poklic, treba tudi 
ob tej priložnosti reči, da jim naš družbeni sistem upravičeno priznava več kot 
jim je naša družbena praksa doslej znala omogočati. 

Organizacije združenega dela so zaradi razlik v dejavnostih tudi med se- 
boj zelo različne. Od organizacij na drugih področjih pa se razlikujejo že po 
tem, da so večji del zelo majhne, ne po pomenu, pač pa po kadrih in deloma 
po sredstvih. Prevladujejo pa med izvajalci društva, torej civilno-pravne, pro- 
stovoljne združbe deloma poklicnih kulturnih delavcev, pretežno pa ljubiteljev. 
Dejavnost teh društev še zdaleč ni namenjena zgolj zadovoljevanju potreb nji- 
hovih članov in še zdaleč ne samo ustvarjanju, temveč v veliki in v vse večji 
meri tudi posredovanju in varovanju kulturnih dobrin. 

Tako kot dejavnosti in njihovi nosilci so različna tudi družbena okolja, 
v katerih kulturne dejavnosti planiramo, načrtujemo, organiziramo, v katerih 
zadovoljujemo in razvijamo svoj interes za kulturo, v katerih si ustvarjamo 
pogoje za kulturno delo in kulturne dogodke, v katerih je torej tudi prostor 
za svobodno menjavo dela. 

Organizacije združenega dela, šole, krajevne skupnosti, občine, skupine 
občin, republika, to so le najpogostejši ali najpomembnejši med družbenimi 
krogi, v katerih kulturo živimo in odločamo o njej. Zaradi vsega tega je kaj 
pestra in v marsičem specifična tudi podoba družbenoekonomskih razmerij v 
kulturi. Neposredni prispevek, ki ga občan daje iz lastnega žepa za posamezno 
kulturno dobrino ali uslugo, se giblje od nič do polne lastne aili tudi tržne cene. 
Ne samo kot uporabniki, tudi kot izvajalci kulturnih dejavnosti delovni ljudje 
in občani pogosto in pomembno prispevajo k zagotavljanju pogojev za oprav- 
ljanje teh dejavnosti in to z delom in sredstvi, pač v skladu z rastočo težnjo, 
da bi v nastajanju kulturnih vrednot tudi sami sodelovali. 

Kultura je področje z bogato in pestro izikušnjo v neposredni svobodni me- 
njavi dela, tudi če se tega udeleženci pogosto sami niti ne zavedajo. Dohodkovni 
interes v kulturnih dejavnostih skoraj nikdar ne prevladuje. Velikokrat je za- 
nemarljiv, največkrat ga pa sploh ni. V nekaterih dejavnostih se prihodek sko- 
raj v celoti ustvarja na trgu in pretežno po tržni logiki, v drugih spet v celoti 
s svobodno menjavo dela. V celoti pridobe kulturne organizacije združenega 
dela s svobodno menjavo dela v kulturnih skupnostih slabo četrtino svojega do- 
hodka, tri četrtine pa na drugih podlagah. Če bi bilo sploh mogoče zajeti vsa 
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sredstva, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti pridobe in zberejo ljubiteljska 
društva, bi bilo razmerje seveda še bistveno bolj v korist neposrednejših oblik. 

Pri tem se zlasti v kulturnih društvih na posebno zanimiv in intenzivni 
način mešajo in med seboj oplajajo ne le osebni in družbeni interesi, temveč 
tudi zasebna in družbena sredstva. 

Kljub uispehom politike kulturnega policentrizma v Sloveniji je pretežna 
večina poklicnih kulturnih organizacij razporejena v nekaj urbanih središčih, 
v treh četrtinah slovenskih občin pa kulturnih organizacij združenega dela 
skoraj ni ali pa sploh ni. 

To pomembno vpliva ne samo na dostopnost kulturnih dobrin, temveč na 
drugi strani tudi na težo bremena skupne porabe v kulturnih središčih. 

Nekatere kulturne dejavnosti se pomembno in vse pomembneje povečujejo 
tudi z razvojem drugih področij združenega dela, na primer izobraževanja, 
znanosti, javnega obveščanja, turizma, stanovanjskega gospodarstva, tudi ma- 
terialne proizvodnje, kar se odraža in se bo moralo še bolj odražati tudi v druž- 
benoekonomskih razmerjih in v njihovem usklajevanju med temi sferami. Vse 
to med drugim brani, da bi mogli z zakonom določneje urejati vprašanja ne- 
posredne svobodne menjave dela, podrobneje navajati elemente planiranja, 
opredeljevati normative in standarde, bolj doreči vprašanja taiko imenovane 
participacije, predpisovati ali predvidevati minimalne standarde, določati po- 
sebne kulturniške kriterije za manj razvite, opredeljevati obvezen obseg kul- 
turnih dejavnosti v občini ali v republiki, podrobneje ali posplošeno uzakoniti 
vsebino in obseg vzajemnosti, v podrobnostih ali pavšalno razmejevati med 
tistim, kar naj bo vsebina sporazumevanja v občini in tistim v republiki. 
Mnogo tega bo ne samo primerno, temveč celo treba prepustiti družbenemu 
dogovarjanju in še bolj samoupravnem sporazumevanju, v prvi vrsti tistemu 
v kulturni skupnosti. Zato pa je toliko bolj pomembno, da že zakon določi ali 
predvidi, samoupravna praksa pa uveljavi in razvije, tako samoupravno orga- 
niziranost kulturne sfere, ki bo ustrezala tako družbenemu poslanstvu kot spe- 
cifičnostim kulturnih dejavnosti. V tem pogledu osnutek ne prinaša bistvenih 
novosti glede občinskih kulturnih skupnosti. V mejah pravnih možnosti po- 
udarja pomen sodelovanja med občinami glede tistih dejavnosti in nalog, ki jih 
je treba ali koristno načrtovati ali zagotavljati skupaj. Utrjevanje tega med- 
občinskega sodelovanja bo lahko bistveno pomagalo reševati nekatere po- 
membne dele družbenoekonomskih razmerij v kulturi. 

Ko gre za vprašanje kulture slovenskega naroda, njenega razvoja, njene 
vloge v Sloveniji med Slovenci in v svetu, je republiški prostor gotovo zelo 
pomemben. Tudi samoupravna interesna skupnost za kulturo v republiki v po- 
glavitnem ne more biti drugega kot prostor za oblikovanje in usklajevanje 
uporabniških in izvajalskih interesov. Organizirati jo je treba tako, da bo to 
sporazumevanje izvajalcev in uporabnikov kolikor mogoče neposredno, pristno, 
vsebinsko določeno in v razponih dorečeno. Vsebina, razponi, problematika, pa 
so pri posameznih kulturnih dejavnostih in njihovih izvajalcih, njihovih no- 
silcih različni. 

Razprava o posebnih skupnostih za posamezne kulturne dejavnosti ali 
skupine dejavnosti ter o Kulturni skupnosti Slovenije kot njihovi zvezi, ki jih 
je vseboval lanski osnutek, je izoblikovala tele pomisleke. Nastala bi preti- 
rana, prezahtevna organiziranost. Težje bi bilo dosegati enotnost kulturne po- 
litike, tudi razvojne. Uporabniki bi bili ali v vseh skupnostih isti, ali pa bi jim 
po sili trgali celovitost njihovega kulturnega interesa. Predlagatelj je skušal 
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upoštevati te pomisleke, ne da bi opustil težnje, zaradi katerih je zamisel o 
posebnih skupnostih nastala. 

Osnutek tako predvideva eno kulturno skupnost za Slovenijo, toda ne kot 
zvezo občinskih skupnosti. Njeni ustanovitelji in člani so uporabniki in izva- 
jalci, tako kot velja to za občinske skupnosti. Izvajalski zbor skupščine skup- 
nosti pa je po varianti 36. člena osnutka sestavljen tako, da vanj delegirajo 
odvisno od vprašanj, ki so na dnevnem redu, vsi izvajalci in pa izvajalci po- 
sameznih dejavnosti. Zamisel je v dosedanjih razpravah vzbudila veliko po- 
zornosti in bila deležna različnih ocen. Večji del so ob načelni podpori, ker bi 
to utegnila biti učinkovita in hkrati racionalna pot k nujnemu poglabljanju v 
kulturi, izrekali hkrati zadržke, češ da ni dovolj dorečena niti glede vsebine, 
niti glede načina delovanja. 

V nadaljnjem izpopolnjevanju besedila zakona ali ob njem, bo torej pred- 
lagatelj jasneje opredelil, za katere vsebine in faze razpravljanja, usklajevanja 
in sporazumevanja gre v posamezni ali v skupni delegatski sestavi izvajalskega 
zbora Kulturne skupnosti Slovenije, da bodo prišle ustrezno do izraza speci- 
fičnosti posameznih dejavnosti in njihova notranja povezanost, da pa bo hkrati 
zagotovljeno njihovo medsebojno usklajevanje in po tej poti tudi enotnost in 
celovitost sporazumevanja in dogovarjanja o skupnih osnovah kulturne politike 
in skladnega razvoja kulturnih dejavnosti. 

Za kulturne dejavnosti je morda vloga in odgovornost družbenopolitičnih 
organizacij še posebej pomembna. Uresničujejo jo predvsem z aktivno dejav- 
nostjo znotraj delegatskega sistema. S samoupravnimi splošnimi akti kulturnih 
skupnosti pa moramo v skladu s tem zakonom zagotoviti tudi njihovo sodelo- 
vanje s skupščino in organi kulturnih skupnosti. Verjetno bodo potrebne tudi 
širše razprave, ki naj bi še bolj osvetlile vlogo družbenopolitičnih organizacij 
v sistemu delovanja samoupravnih interesnih skupnosti v družbenih dejavnostih 
nasploh. 

Razprave o osnutku so tudi pokazale, da bo treba izpopolniti zlasti do- 
ločbe o virih družbenih sredstev za kulturo, upoštevati pri tem prispevek ne- 
posrednega uporabnika, kupnino, vstopnino in naročnino kot vir, ki je po- 
memben z bilančnega, še bolj pa s kulturno-političnega stališča. Posebej bo 
treba obdelati zagotavljanje razširjene reprodukcije in sploh vlaganja v po- 
goje za kulturno življenje. Podrobneje bo treba opredeliti, katere so naloge, o 
katerih se je treba zaradi skladnega razvoja kulturnih dejavnosti v Sloveniji 
deloma ali v celoti sporazumevati v Kulturni skupnosti Slovenije. Ker so se v 
vseh dosedanjih razpravah tako v telesih Skupščine SR Slovenije kot v tele- 
sih Kulturne skupnosti Slovenije in v družbenopolitičnih organizacijah ude- 
leženci v bistvu strinjali z besedilom osnutka in z načeli, na katerih je zgra- 
jen, vam tovarišice delegatke in tovariši delegati predlagam, da osnutek sprej- 
mete! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Humer! Osnutek zakona 
je bil objavljen v Poročevalcu št. 11. Na klop ste prejeli stališča, mnenja in 
predloge Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL. 

Osnutek zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narod- 
nosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne.) 
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Danes ste, tako kot sem vas že zjutraj opozorila, prejeli še predlog vsebin- 
skega sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel zbor. Predlog sklepa je bil pri- 
pravljen na podlagi dosedanjih razprav o osnutku zakona v delovnih telesih 
zbora in Skupščine in kot ste lahko videli, nas skuša predlagatelj usmeriti zlasti 
k trem temeljnim vprašanjem: to so viri financiranja, samoupravna organizi- 
ranost vezana na 36. člen in pa kriteriji o tem, kaj je slovenska kultura. 

Ker ste ta predlog sklepa dobili danes na klop, predlagam zboru, da bi po 
47. členu poslovnika zbora imenovali skupino delegatov, ki bo spremljala raz- 
pravo in po razpravi predlagala zboru morebitne spremembe oziroma dopolnitve 
predloga tega sklepa. V to skupino delegatov bi kar sama predlagala poročevalca 
obeh naših odborov, to je tovariša Franca Talerja, člana Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, in tovariša Romana Mavrija, člana Odbora za 
družbenopolitični in komunalni sistem, iz vrst delegatov pa še tovariša Alojza 
Hvalo, delegata iz občine Ljubljana-Bežigrad, tovariša Francija Primca, dele- 
gata iz občine Ptuj, in tovariša Cirila Pluta, delegata iz občine Krško. 

Se s takim predlogom strinjate? (Da.) Kdor je za tak predlog, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor skupino delegatov soglasno imenoval. 
Zdaj pa pričenjamo razpravo! Besedo ima tovariš Franci Prime, delegat 

iz občine Ptuj. Prosim! 

Franci Prime: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz 
Ptuja je obravnavala osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju 
kulturne dejavnosti. Splošne ugotovitve skupine so, da zaradi posebnosti, ki so 
na tem področju, osnutek zakona povzema preveč splošnih določb in zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela in premalo konkretizira posebnosti 
kulture, na primer kaj je kulturni interes celotne družbe in naroda, kateremu 
je treba ustrezno tudi zagotavljati sredstva in prioriteto. Trdimo, da s kulturo 
zagotavljamo povečanje produktivnosti dela in razvoj družbe v celoti. To je 
osnova za povečanje dohodka. Zato je potrebno ponovno preveriti ali je skrb za 
razširjeno reprodukcijo umestno prenesti le na deleže iz osebnih dohodkov in 
skladov skupne porabe. 

Prav tako je v osnutku dana prednost neposredni menjavi organizacij zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnosti ter šole. Ko taka uresničitev ni možna 
hote ali zaradi objektivnih vzrokov, se dogovarjamo v kulturni skupnosti'. Tudi 
odločanje premalo sledi temeljnemu cilju samoupravljanja, to je sporazume- 
vanju. Se vedno se predvideva, da se o vsem odloča po večinskem načelu. 
Torej bodo preglasovanja še naprej možna. Manjka tudi ugotovitev, kako se 
sporazumevati za delo institucij, ki so ustanovljene z zakonom, na primer ar- 
hivi ali zakonsko zaščiteni muzeji in drugo, niso pa zakonsko zagotovljeni 
viri iz splošne porabe. Tako grozi, da bi pri omejenih sredstvih skupne porabe 
kršili tisto dejavnost, za katero delavci in drugi delovni ljudje menijo, da je 
temeljna kulturna dejavnost. V celoti bi se tudi strinjal s predlogom sklepa, 
ki smo ga prejeli na mizo. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Niko Lukež, delegat iz 
Skupščine mesta Ljubljane. 

22» 
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Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O tem osnutku zakona smo imeli v Ljubljani dokaj široko razpravo, zlasti med 
kulturnimi delavci, v Samoupravnih interesnih skupnostih za kulturo in njiho- 
vih organih, v Mestni konferenci Socialistične zveze, v Odboru za družbenoeko- 
nomske odnose, v Družbenopolitičnem zboru in v ustreznemu komiteju Iz- 
vršnega sveta mestne skupščine. 

Na osnovi teh razprav smo obravnavali osnutek zakona tudi v delegatski 
skupini Skupščine mesta Ljubljana za delegiranje delegata v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije, s sodelovanjem delegatov za ta isti zbor iz nekaterih ob- 
činskih skupščin z območja Ljubljane. 

Povsod smo dali podporo temu osnutku, ki daje delovnim ljudem in ob- 
čanom vse možnosti, da v sistemu družbenega planiranja, zlasti s svobodno 
menjavo dela, odločajo, se dogovarjajo in sporazumevajo kot o kulturni druž- 
beni reprodukciji tudi o kulturi, delavcem v kulturi pa daje enakovrednejši 
položaj v združenem delu. 

Ob tem smo še vedno naleteli na nekatera gledanja, ki so se ponekod ob 
ustalitvenih pogojih ponovno razširila, žal tudi v stališčih nekaterih skupščin- 
skih odborov, češ da pomeni kultura obremenitev za gospodarstvo kot da v 
ustvarjenem dohodku vsake delovne organizacije, pa tudi gospodarske, ni de- 
leža družbenih dejavnosti oziroma kulture. 

V teh razpravah smo v Ljubljani še posebej poudarili naslednje splošne 
pripombe in stališča. 

1. Osnutek zakona obravnava svobodno menjavo dela izključno samo v 
okviru oziroma prek samoupravnih interesnih skupnosti. Druge oblike, zlasti 
prispevek občanov iz lastnih sredstev kot pomemben sestavni delež v družbeno- 
ekonomskih odnosih v kulturi, svobodno menjavo dela v krajevnih skupnostih 
in podobno, pa navaja samo splošno. Pri opredelitvi njihove vsebine in načinov 
samo ponavlja določila zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

2. Družbenoekonomski odnosi so še vedno obdelani razmeroma pomanj- 
kljivo. 

3. Osnutek v premajhni meri poudarja in gradi organiziranost kulturnih 
skupnosti iz temeljnih samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, to je kra- 
jevnih skupnosti, organizacij združenega dela in občin. 

4. Na jasno navedeno, kaj bo delala zveza občinskih kulturnih skupnosti 
oziroma originarna Skupnost, kar bi morali še precizneje in jasneje zapisati, 
predvsem zaradi skladnosti razvoja vseh kulturnih dejavnosti. 

5. Za kulturo se predvidevata dva različna vira sredstev. Enostavna re- 
produkcija naj bi se napajala iz dohodka delovnih organizacij, razširjena re- 
produkcija pa iz osebnega dohodka, čeprav je razpon določene dejavnosti v 
tesni povezanosti z že obstoječo dejavnostjo. Poleg tega oba vira nista v skladu 
z virom, iz katerega se sedaj v glavnem združujejo sredstva v okviru interesnih 
skupnosti. 

6. V Ljubljani, na Obali in verjetno bo tako tudi v Mariboru, so zaživele 
na nivoju mesta oziroma Obale kulturne skupnosti. Delegati so se zavzeli, da 
bi moral biti zakon tak, da ne bi onemogočal nadaljnjega delovanja in povezo- 
vanja kulturnih samoupravnih interesnih skupnosti na območju posebnih druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

O drugih predlogih, stališčih, kakor tudi o konkretnih pripombah k posa- 
meznim členom ne bi govoril, pač pa jih dajem v pismeni obliki. Hvala lepa! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Lukež, lahko samo v po- 
moč komisiji vprašam, ali meniš, da je ta predlog Sklepa dober tudi glede na 
načelne pripombe mesta Ljubljane, ali bi bilo treba kaj dodati? 

Niko Lukež: Zdi se mi, da je v glavnem tak, da ga bomo podprli. 
Zdi se mi pa tudi, da ga je glede nekaterih vprašanj treba prav iz teh vidikov 
dopolniti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) Pi- 
smenih prijav za razpravo ni več. Besedo ima tovariš Franc Štrakl, delegat 
iz občine Ljutomer! 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi se oglasil v zvezi z 33. oziroma 32. členom predlaganega osnutka, kjer 
se govori o tem, da v Kulturni skupnosti Slpvenije opredeljujemo skladen 
razvoj kulturnih dejavnosti in oblikujejo med drugim skupno kulturno poli- 
tiko. 33. člen pa opredeljuje natančneje pomen skladnega razvoja. Ob tem bi 
zlasti podprl politiko, ki sicer v členu ne more biti opredeljena, o tako imeno- 
vanem policentričnem razvoju kulture. 

Mislim, da je taka politika v interesu delovnih ljudi in občanov tistih ob- 
čin, ki sicer nimajo osrednjih kulturnih institucij, so pa zaintersirane za 
popularizacijo določene kulturne zgodovine, ki je pomembna tudi za SR Slo- 
venijo kot celoto. 

Vprašanje združevanja sredstev za osrednje kulturne programe bomo lažje 
razreševali, če bodo osrednje slovenske kulturne institucije v svojem pro- 
gramu delovanja in prek oblik svobodne menjave zagotavljale še močnejše 
izžarevanje v, če tako rečem, slovenski kulturni prostor. To nam bo seveda 
omogočal dogovor oziroma svobodna menjava na tem področju in skupno do- 
govarjanje o programu. 

Ob tem bi dodal samo primer iz Ljutomera, kjer se zavzemamo za ustano- 
vitev osrednje muzejske zbirke pod naslovom »Taborsko gibanje na Sloven- 
skem«, ki bo delovala v okviru Kulturnega centra občine in hkrati kot odde- 
lek Narodnega muzeja v Ljubljani. Tu moram poudariti, da je ta-pobuda do- 
slej naletela na pozitivni odmev v organih ustreznih družbenopolitičnih organi- 
zacij republike, v zainteresiranih kulturnih skupnostih občin in Slovenije, Raz- 
iskovalni skupnosti Slovenije in tudi v občinah, kjer so taki tabori potekali in 
kjer je prisoten tudi interes za ustanovitev take zbirke. 

Namen te zbirke bo med drugim, da bo poleg razstavljenih eksponatov 
podlaga za širše znanstveno raziskovalno delo s področja naše nacionalne zgo- 
dovine o gibanju za uveljavitev slovenske besede. S tem bo hkrati ovred- 
noteno zgodovinsko ozadje taborskega gibanja, ki ima svoje nadaljevanje v 
narodnoosvobodilni borbi in je pomembno tudi v sedanjosti. 

Samoupravni pristop, za katerega smo se zavzeli v Ljutomeru, za raz- 
reševanje te pobude z zainteresiranimi znanstvenimi in raziskovalnimi insti- 
tucijami, Kulturno skupnostjo Slovenije in drugimi, je že v svoji prvi obliki 
dal pozitiven odmev, saj to pomeni konkretno realizacijo določil zakona, ki ga 
danes sprejemamo, tako zakona o svobodni menjavi dela na področju kulture, 
kakor tudi zakona o kulturni dediščini, ki pomeni v bistvu pravno podlago 
za samoupravno razreševanje teh vprašanj. 
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Zato oba navedena zakona delegati iz Ljutomera posebej podpiramo. Hkra- 
ti pa menimo, da bi z uresničevanjem tako zastavljene politike bili odprav- 
ljeni tudi nekateri dvojni odnosi ali dvojna morala, kot temu pravimo, ki se 
včasih pojavlja kot odprto vprašanje na relaciji kulturna skupnost v občini 
in Kulturna skupnost Slovenije. Namreč, v občinah se včasih pojavlja odločna 
podpora celotnemu programu kulturnih dejavnosti, ko pa gre za parcialni 
program združevanja sredstev za skupne kulturne potrebe, pa smo seveda 
včasih tudi oportunisti. Zato se mi zdi, da so nekatere rešitve, ki jih zakon 
sedaj razrešuje, tudi podlaga za kvalitetnejše in bolj odgovorno delovanje 
na tem področju, tako da bo dejansko dogovor o temeljih plana na področju 
kulture resnično postal interes vseh zainteresiranih delovnih ljudi in občin, 
tako za tiste dele tega osrednjega kulturnega programa, ki naj bi se realizi- 
ral v posameznih področjih ali področnih centrih, kdkor tudi v osrednjem 
kultu-rnem središču, to je v Ljubljani. 

Še enkrat v imenu naše delegacije podpiram oba navedena zakona. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Prosim, besedo ima Boris Cop, 
delegat iz občine Celje! 

Boris Cop: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija ima nekaj konkretnih pripomb Ik temu osnutku. 

Tako imamo predlog, da se prvi odstavek 23. člena dopolni tako, da na 
koncu odstavka dodamo še besedilo: »če obstajajo skupni interesi in če sama 
ne more zadovoljiti skupnih potreb«. 

Pri 25. členu je potrebno precizirati tekst v tem smislu, da se določi ko- 
likšen odstotek podpisnikov samoupravnega sporazuma mora biti dosežen, da 
postane samoupravni sporazum veljaven, kajti iz nadaljevanja teksta je mogo- 
če razumeti, da ni nujno, da se z odlokom občinske skupščine predpiše obvez- 
nost plačevanja prispevkov vsem članom kulturnih skupnosti. 

Pri 37. členu kaže proučiti zadnji del stavka 37. člena, ki govori o merilih 
za delegiranje delegatov v enoto skupnosti oziroma temeljno skupnost kultur- 
ne skupnosti. Vprašanje je namreč v tem, da se lahko ustanovijo enote, ozi- 
roma temeljne skupnosti za določeno območje, ali področje, ki presega občin- 
ske meje in bi v takem primeru morale vse prizadete občinske kulturne skup- 
nosti imeti enaka merila v svojih sporazumih. Menimo, da je to težko v naprej 
predvideti v sporazumih o ustanovitvi občinskih Skupnosti. Predlagamo, naj 
bodo občinske skupnosti podpisniki sporazumov o ustanovitvi enot oziroma 
temeljnih skupnosti. Ce je to opredeljeno v samoupravnih sporazumih o usta- 
novitvi kulturne skupnosti, menimo, da je zagotovljeno, da sodelujejo pri obli- 
kovanju meril za delegiranje delegatov vse tiste občinske skupnosti območja, 
katere pokriva enota oziroma temeljna skupnost. 

K 41. členu, Ik prvemu odstavku se postavlja vprašanje, ali bodo odločitve 
o zadevah, o katerih odločajo delegati v skupščini na skupni seji obeh zborov 
in o katerih odloča posamezni zbor samostojno, sprejete, če jih bo sprejela 
večina prisotnih delegatov. 

V 55. členu je vprašljivo, ali je ta določba skladna z ustavo, saj je tudi 
v skladu s posebnimi zakoni za nadzor nad zakonitostjo poslovanja predvsem 
in v prvi vrsti pristojna Služba družbenega knjigovodstva in druge službe. 
Hvala lepa! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo! Tovariš Humer, ali želite besedo? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da bi se se- 
stala skupina delegatov in pogledala, če je morda potrebno dopolniti sklep, 
ki smo ga v delovni zasnovi dobili danes na klop. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o naravni in kulturni dediščini. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika prav tako določil tovariša Jožeta Humerja, namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost. Prosim, da povza- 
mete besedo! 

Jože Humer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini ste v pristojnih zborih 
obravnavali že lansko leto. Pokazalo pa se je, da je v zvezi z urejanjem tega 
področja še vse preveč odprtih vprašanj, ki jih osnutek ni reševal zadovolji- 
vo, zato se je bilo treba priprave zakonskega besedila lotiti znova. 

Osnutek, ki je sedaj v obravnavi, zajema pojem naravne in kulturne de- 
diščine, njeno varstvo, naloge posameznih subjektov pri tem, dejavnost, orga- 
niziranost in samoupravljanje v tistih kulturnih organizacijah združenega 
dela, ki se z varstvom še posebej ukvarjajo. 

Enotnost pojma naravne in kulturne dediščine, ki ima gotovo čvrsto vse- 
binsko utemeljitev, je v osnutku izpeljana dosledno. V naši družbeni praksi 
pa pomeni obogatitev in razširitev ene od kulturnih dejavnosti. 

Osnutek temelji na naslednjih načelih. Vsa tista narava in opredmeteno 
človekovo delo, ki ima kulturnozgodovinsko ali estetsko vrednost, pomembno 
za družbo, predstavlja naravno ali kulturno dediščino in zasluži posebno druž- 
beno skrb. Vsak delovni človek in občan ima enako pravico do uživanja ome- 
njenih vrednot, vsakdo pa ima tudi dolžnost sodelovati pri njihovem varstvu. 
Varstvo ni namenjeno zgolj ohranjanju dediščine za prihodnost, temveč tudi 
njenemu spoznavanju, razumevanju, vrednotenju in uživanju danes. Zato tudi 
subjekti varstva nikakor niso samo specializirane kulturne organizacije in 
organi družbenopolitičnih skupnosti, temveč se v varstvene dejavnosti vklju- 
čuje občan tudi neposredno, po svojih društvih in družbenih organizacijah, v 
organizacijah združenega dela, v katerih dela, v krajevnih skupnostih, v ka- 
terih živi, in seveda v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Z varstvom dediščine, posebej njenega izbranega dela, kulturnih in zgo- 
dovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti, so zvezane pomembne druž- 
bene določitve, zlasti razglašanje spomenikov in znamenitosti in mnoge up- 
ravne naloge — med njimi take odločitve, ki posegajo v umetnikovo razpola- 
ganje s stvarmi in ga zaradi splošnega družbenega interesa pri tem razpola- 
ganju omejujejo. Po osnutku pripada odločitev o lastnosti spomenika ali zna- 
menitosti skupščini oziroma upravnemu organu družbenopolitične skupnosti, 
predvsem občine, upravne zadeve, razen vodenja registra in popisa spomeni- 
kov oziroma znamenitosti pa upravnim organom. Tako skupščina kot upravni 
organi pa so v strokovnem pogledu seveda vezani na predloge, utemeljitve in 
obrazložitve strokovnih organizacij. Te so razbremenjene neposrednega up- 
ravnega postopka, ne morejo pa biti razbremenjene strokovne soodgovornosti 
za odločitve občinskih in republiških organov. 
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V zvezi s tem je treba povedati, da po prepričanju predlagatelja razgla- 
sitev sama po sebi še ne pomeni tudi finančnih obveznosti. Razglasitev po- 
meni v veljavni pravni obliki javno izraženo družbeno spoznavanje o po- 
menu stvari in povzroči, da velja za stvar in v zvezi z njo pravni režim, ki ga 
določa ta zalkon, deloma pa tudi akt o razglasitvi sami. Odvisno od okoliščin 
pa utegne imeti razglasitev še druge posledice, tako pri ravnanju imetnika 
kot strokovnih organizacij in drugih udeležencev pri varstvu. Če gre za velike 
nepremične spomenike ali znamenitosti, bo razglasitev vplivala tudi na njihovo 
obravnavo v postopku družbenega planiranja — če že ni bila obravnavana v 
postopku družbenega planiranja — gotovo pa tudi na kulturnopolitično odlo- 
čitev v kulturnih skupnostih. 

S spomeniki in znamenitostmi v zasebni lasti morajo imetniki ravnati 
taiko kot ustreza to ne le njihovemu, temveč tudi širšemu družbenemu inte- 
resu. V prvi vrsti so sami dolžni skrbeti za njihovo vzdrževanje in za ohran- 
janje njihovih spomeniških lastnosti in jim le-te same po sebi še ne opravi- 
čujejo tudi pravice do družbenih sredstev. Osnutek vsebuje težnjo, da bi 
spomeniki in znamenitosti, kadar je to koristno, prehajali iz zasebne v druž- 
beno sfero, nikakor pa v obratni smeri, iz upravljanja drugih organizacij v 
upravljanje strokovnih organizacij in da bi bilo njihovo medsebojno izmenja- 
vanje in prepuščanje med strokovnimi organizacijami lažje kot doslej. 

Družbenoekonomskih odnosov se osnutek loteva na več ravneh. Podrobneje 
obravnava po materialni plati obveznosti in pravice imetnikov. To je občut- 
ljivo področje. Nevzdržno in nerealno bi bilo celotno breme vzdrževanja, ob- 
navljanja, revitalizacije spomenikov in znamenitosti nalagati v vseh primerih 
zgolj imetnikom. Hkrati pa bi bilo najbrž zgrešeno že v načelu odstopati od 
stališča, da je imetnik v prvi vrsti sam dolžan vzdrževati spomenik, vsaj v 
mejah neposrednih in posrednih koristi, ki mu jih prinaša in ki ne morajo biti 
vselej zgolj gmotne. Varstvo naravne in kulturne dediščine je v prvi vrsti 
kulturna dejavnost in zato torej velja zanj bodoči zakon o svobodni menjavi 
dela na področju kulturnih dejavnosti. Za vodenje registra, oziroma popisa, 
pa so izvajalci upravičeni do proračunskih sredstev. 

Strokovne organizacije so kulturne organizacije združenega dela. Njihova 
dejavnost je kulturna dejavnost in je posebnega družbenega pomena. Svobod- 
na menjava dela glede te dejavnosti poteka predvem v kulturnih skupnostih. 
To pa ne pomeni, da so kulturne skupnosti edini prostor za urejanje vseh 
družbenoekonomskih odnosov v zvezi z vsemi dejavnostmi in akcijami s po- 
dročja varstva dediščine. Še prav posebej takrat, ko gre za vlaganje v predele 
ali objekte, ki imajo spomeniško vrednost ali so znamenitosti, se morajo pove- 
zovati in usklajevati različni zasebni in družbeni, kulturni in gospodarski 
stanovanjski in drugi interesi in njihovi nosilci. Kulturni aspekt je tu res 
vsakokrat nepogrešljiv. A le eden od aspektov, ki tudi ne more biti vselej 
gmotno podprt. 

Ker opravljajo strokovne organizacije dejavnost posebnega družbenega 
pomena, zagotavlja družba uveljavljanje svojega interesa s posebnimi pogoji 
za njihovo ustanavljanje in delovanje ter z udeležbo delegatov družbene skup- 
nosti v organih, ki odločajo o poglavitnih vprašanjih organizacije in dela v teh 
organizacijah. 

Strokovnost namreč zasluži na tem področju primeren poudarek, saj je 
sam po sebi pomemben del jamstva, da ne bo nastajala na dediščini škoda 
zaradi napačnega ravnanja ali opuščanja. To pa ne sme pomeniti, da je de- 
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.javna skrb za dediščino prepuščena in zaupana zgolj strokovnim organizacijam 
kot so organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine, muzeji, galerije 
in arhivi. Vsakdo, ki sodeluje v dejavnosti, ki je varstvo dediščine, je upra- 
vičen in dolžan zahtevati pomoč strokovnih organizacij. 

Seveda pa je v skupnem interesu, da se razvija strokovnost te vrste tudi 
zunaj posebej pooblaščenih strokovnih organizacij. Poudarjanje strokovnosti 
torej nikakor ne bi smelo demobilizirati vseh tistih, ki naj varstvo in uporabo 
naravne in kulturne dediščine vključujejo v svojo dejavnost. Z drugo besedo, 
poudarjanje stokovnosti ne sme osamiti strokovnih organizacij pri opravlja- 
nju dejavnosti varstva in pri skrbi zanj. 

Razprave o tem osnutku v odborih Skupščine SR Slovenije in Kulturne 
skupnosti Slovenije, v delovnih oblikah Socialistične zveze in prva preverja- 
nja v krogih strokovnjakov s teh področij, kažejo, da je besedilo v temelju 
prav zastavljeno in da vsaj v glavnem zadovoljivo upošteva pripombe lansko- 
letnih obravnav. Opozorile pa so tudi na nekatere pomanjkljivosti, ki jih bo v 
nadaljnjem postopku treba in mogoče odpraviti. To velja za razmerja med 
razglasitvenimi akti in družbenimi plani, za razmejitev pristojnosti med re- 
publiko in občinami, za nekatera pravila v razmerjih med zasebno lastnino 
spomenika in družbenim interesom zanj, za kriterije, ki upravičujejo razla- 
stitveni postopek, za razmerja med strokovnimi in upravnimi ter varstvenimi 
nalogami, za preprečevanje prekupčevalstva s kulturnimi dobrinami na račun 
njihove posebne vrednosti, za še natančnejše urejanje posebnih vprašanj 
muzejev, saj postaja to njihov matični zakon, kar pa bi veljalo z ustreznimi 
dopolnili urediti tudi za arhive in arhivsko dejavnost. 

Ocenjujemo, da v nobenem od teh primerov, pri nobeni od teh pripomb 
ne gre za povsem nerazčiščena vprašanja, tudi ne za nasprotovanja temelj- 
nim rešitvam, ki jih zastavlja osnutek. Zato bo predlagatelj te predloge lahko 
Vključil v besedilo. Pri tem se zanašamo tudi na sadove že napovedanih širo- 
kih javnih razprav v kulturnih skupnostih in Socialistični zvezi ter v stro- 
kovnih društvih. Te razprave gotovo ne bodo v prid samo nastajanju zakona, 
temveč tudi samemu varstvu naravne in kulturne dediščine. Krepile bodo 
družbeno zavest o njegovem pomenu in družbeno razpoloženje zanj. 

Zato predlagam, tovarišice in tovariši delegati, da ta osnutek zakona sprej- 
mete. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona ste dobili. Danes na klop 
pa ste dobili tudi stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze. 

Osnutek zakona so obravnavali Odbor za urbanizem, stanovanjsiko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo Okolja, Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, Komisija za narodnosti in Zalkonodajno-pravna komisija, ki so vsi 
poročali zboru. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Danes ste na klop dobili tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki ob- 
ravnava predloženi akt v smislu 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
tako da o njem daje pristojnima zboroma svoja stališča. 

Na klop pa ste dobili tudi, in nanj sem prav tako zjutraj opozorila, pred- 
log vsebinskega sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Predlog sklepa je bil pripravljen v zboru na podlagi dosedanjih razprav 
o osnutku zakona v delovnih telesih zbora in Skupščine. Morda bi k temu 
delovnemu predlogu sklepa rekla samo nekaj besed. Iz poročil delovnih teles 
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ste lahko razumeli, da so različnega mnenja glede tega, ali naj zbori danes 
osnutek sprejmejo ali pa naj podaljšajo razpravo predvsem zaradi tega, ker 
so bila razširjena mnenja, da je bilo časa za številne zainteresirane subjekte 
za razpravo o tem osnutku premalo. Delovni predlog sklepa, kot ste videli, 
smo pripravili tdko, da bi danes osnutek zalkona lahko sprejeli. 

Osnutek zakona obravnavamo že drugič. Pred skoraj letom dni smo ga 
obravnavali prvič. V večini primerov so subjekti, ki so sodelovali v razpravi, in 
tovariš Humer je to tudi povedal, ugotavljali, da je predlagatelj vendarle v 
glavnem sledil usmeritvam v prejšnji razpravi ob osnutku. Poleg tega smo, 
kot ste videli, napisali konkreten in skorajda vse obsegajoč sklep, ki naj bi 
pomenil predlagatelju usmeritev za njegovo nadaljnje delo. Tovariš Humer je 
pravkar tudi povedal, da bi na tej osnovi bilo mogoče pripraviti predlog za- 
kona. Na koncu smo še posebej zadolžili Izvršni svet, naj bi opravil vse raz- 
govore s strokovnimi službami, ki imiajo pri tem gotovo pomembno vlogo, pa 
tudi veliko izkušenj, mnenj in stališč, da bi usklajen predlog prišel pred Skup- 
ščino, ne da bi bilo našim delegatom, zlasti v delovnih telesih, potrebno jutri, 
rekla bom, nekako arbitrirati med strokovnimi službami in med Izvršnim 
svetom, ker niso bili zaradi tega izvoljeni v ta delovna telesa. 

Socialistična zveza bo nadaljevala z razpravo v občinah o osnutku za- 
kona, kot je bila sprejeta opredelitev. Razpravljala pa bo zlasti tudi o pro- 
blematiki, ki je v Sloveniji na tem področju, da bi namreč oboje, poznavanje 
problematike in seveda zakonska določila, uskladili. 

Če boste seveda v svojih razpravah danes ugotovili, da osnutek ni zrel 
za sprejem, kljub sklepu, ki smo ga zapisali, in kljub zagotovilom predstav- 
nika predlagatelja, bomo seveda tako kot smo že večkrat doslej rekli, da se 
osnutek zavrne in v takem primeru predlagatelja zavezali, da do konca okto- 
bra predloži nov osnutek zakona. 

Ker ste tudi ta predlog sklepa dobili na klop predlagam, da imenujemo 
skupino delegatov, ki bi spremljala razpravo in potem zboru predlagala tak- 
šen ali drugačen sklep. V to skupino spet predlagam tovariša Franca Talerja, 
člana Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki je ta osnutek za- 
kona obravnaval, potem pa še delegate iz občin, ki so zainteresirane za to 
problematiko, in sicer tovarišico Jožico Cernič, delegatko iz občine Piran, to- 
variša Nika Lukeža, delegata iž mesta Ljubljane, tovariša Stanka Kovačiča, 
delegata iz občine Tolmin, in Kristino Skube, delegatko iz občine Šmarje pri 
Jelšah. Ce se s tako oblikovano skupino strinjate, prosim, da to potrdite z gla- 
sovanjem! Kdor je za, naj prosim glasuje. (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval pravkar omenjeno skupino de- 
legatov. 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Mitja Rotovnik, član Izvršnega 
odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije. 

Mitja Rotovnik: K temu, kar je povedala tovarišica Jerebova, bi 
rad dodal še tole. Svet za kulturo je v resnici obširno razpravljal o predlože- 
nem osnutku in tisto, kar je prevevalo v celotni razpravi in nato dobilo odraz 
tudi v stališčih, je bilo neko neprikrito zadovoljstvo, da smo vendarle napre- 
dovali od lanskoletnega osnutka do te mere, da je razprava potekala s ciljem, 
kako še kaj dopolniti, kako še kaj izboljšati. Ni bilo več tiste jeze, ni bilo več 
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celo izraženega ogorčenja, da takega osnutka, kot je bil lansko 'leto, ne moremo 
niti sprejeti, niti ga vzeti resno v obravnavo. 

Ob vsem tem, kar je sedaj bilo povedano, pa bi rad povedal, da bomo v 
Svetu za kulturo zelo veseli, da se kar najbolj pospeši procedura sprejema- 
nja tega zakona, pa tudi vseh ostalih. Dejstvo namreč je, da prav na področ- 
ju kulture z urejanjem normativnih zadev premočno zaostajamo za potrebami, 
pa tudi za drugimi področji družbenih dejavnosti. 

Predlog tovarišice Jerebove vodi k temu, da pospešimo vse priprave in 
sprejem tega zakona. S strani Socialistične zveze in Sveta za kulturo pa mo- 
ram povedati, da takšno stališče prav v ničemer ni v nasprotju s tistim, kar 
smo se na seji Sveta za kulturo dogovorili. To razpravo bomo organizirali že 
v septembru prav v vseh svetih za kulturo. Organizirali bomo posebne ekipe 
delavcev iz tega področja, ki se bodo sestankov udeležili in bomo kot je bilo 
rečeno, združili razpravo o zakonu in o problematiki, ki je marsikje še kako 
pereča. Predlagatelj, Komite za kulturo in znanost in Izvršni svet pa obljub- 
ljata, da bosta že po današnji seji pripravila izpopolnjeno verzijo tega osnutka, 
ki še ne bo predlog, pa vendar izpopolnjen na osnovi vsega tistega, kar se 
bomo danes tu dogovarjali. Pripravila bosta tudi povzetek vseh pripomb, ki 
so bile doslej izrečene in hkrati še celovitejši in krajši prikaz aktualnega sta- 
nja in aktualne problematike na področju varovanja naravne in kulturne de- 
diščine. Tako bomo imeli za to razpravo na prihodnjih sejah svetov za kultu- 
ro v občinah v resnici celovito gradivo. Na osnovi teh razprav, sklepov in sta- 
lišč, ki bodo sprejeta v neposrednem kontaktu s predlagateljem in s tovariši, 
ki pripravljajo ta zakon, bi lahko ob vključevanju Sveta za kulturo v resnici 
do oktobra ali novembra prišli ne le z novim osnutkom, ampak že z predlo- 
gom zakona o naravni in kulturni dediščini. 

Naj na zaključku ponovim, da predlog, ki ga je dala tovarišica predsednica 
in če se delegati zanj odločijo, v ničemer ne nasprotuje sklepom in stališčem, 
ki so bila sprejeta na Svetu za kulturo, omogoča pa hitrejše in učinkovitejše 
delo pri urejanju normativnih zadev na področju kulture. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Rotovnik! Besedo ima 
Stanislav Božič, delegat iz občine Kranj. 

Stanislav Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Nejasnosti, ki smo jih obravnavali v naših skupinah, so pravzaprav že 
razčiščene, kljub temu pa bi dal še nekaj pripomb. 

Zakon o naravni in kulturni dediščini mora opredeliti temeljna načela in 
izhodišča za obravnavo naravne in kulturne dediščine v zvezi z urejanjem 
prostora, gradnjami, stanovanjskim gospodarstvom in podobno. To je v prvem 
členu navedeno kot varianta. S tako obravnavo bo zalkon dobil značaj sistem- 
skega zakona. 

Glede na to, da je varstvo kulturne dediščine kulturna dejavnost, ni opre- 
deljena vloga kulturne skupnosti, na primer pri razglašanju kulturnih spome- 
nikov, pri planiranju varstva naravne in kulturne dediščine, pri ustanavlja- 
nju strokovnih organizacij za to področje in tako dalje.. 

Termin kulturni spomenik je zbirni pojem za vse vrste in zvrsti spome- 
nikov. Zgodovinski spomenik je le ena od zvrsti kulturnih spomenikov. V 3. 
členu osnutka zakona se govori o treh terminih: kulturni spomenik, zgodovin- 
ski spomenik, naravna znamenitost. 
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Osnutek zakona ne opredeljuje dovolj jasno nosilcev obveznosti glede 
vzdrževanja spomenikov. Za vsak poseg na kulturnem spomeniku oziroma 
naravni znamenitosti je potrebno ustrezno dovoljenje, česar predloženi os- 
nutek zakona ne predvideva. 

Sodelovanje strokovne službe je nujno pri vsakem posegu in ne more 
biti odvisno od presoje imetnika. To zadeva 13. in 33. člen. 

V osnutku zakona ni dovolj razčiščen odnos med upravnimi organi druž- 
benopolitične skupnosti in strokovnimi organizacijami za varstvo, kar se po- 
sebno odraža pri dovoljenjih za arheološka izkopavanja, izvoznih dovoljenjih, 
razglašanju premičnih spomenikov in tako dalje. 

Ob tem se postavlja vprašanje, koliko je predlagatelj zakona upošteval 
usposobljenost upravnih organov za izvedbo nalog, ki so določene s tem os- 
nutkom zakona. Z njimi upravni organi sprejemajo vrsto novih upravnih 
nalog, kar pomeni nujno kadrovsko krepitev in omembe vredno povečanje 
proračunskih sredstev. Zato je vprašljiva trditev v obrazložitvi osnutka zako- 
na, da za izvajanje zakona niso potrebna nova proračunska sredstva. Prav 
tako ni jasen odnos med strokovnimi organizacijami za varstvo, ki jih za na- 
loge varstva ustanovi občina za svoje celotno območje in varstvenimi organiza- 
cijami, ki jih ustanovi občina ali republika za posamezne spomenike ali območ- 
ja. Kot primer naj služi Spominski park Trebče, Triglavski narodni park itd. 
Posebej velja to za organizacije, ki naj bi jih ustanovila republika. 

V osnutku zakona so nejasnosti med nalogami organizacij, ki opravljajo 
strokovno delo in med nalogami organizacij, ki naj bi upravljale s posamez- 
nimi spomeniki oziroma območji. Za razliko od obstoječe prakse, osnutek 
zakona opredeljuje različne strokovne nosilce za varstvo premičnih spomeni- 
kov, ki niso v upravljanju muzejev ali galerij ter nepremičnih spomenikov 
oziroma znamenitosti. Zakon predvideva, da muzeji ne upravljajo samo muzej- 
skega fonda, temveč prevzemajo tudi strokovne naloge organizacije za varstvo 
premične dediščine izven muzejev. Ob tem se postavlja vprašanje opredelit- 
ve premične kulturne dediščine kot sestavine nepremične dediščine in racio- 
nalnosti take rešitve, ker (se strokovne službe s tem podvajajo. 

V osnutku zakona je predvideno neenotno razglašanje spomenikov. Vpraš- 
ljiva je pristojnost upravnega organa za razglasitev premičnega spomenika. 
Tudi razglašanje premičnih spomenikov naj bi bilo v pristojnosti skupščine 
občine. Ob osnutku zakona bi morali biti vsaj že v tezah predloženi tudi iz- 
vedbeni predpisi, kar bi omogočilo celovitejšo predstavo o načinu izvajanja 
zakona. Ponovno pa je treba opozoriti, da so za izvajanje novega zakona o 
varstvu naravne in kulturne dediščine potrebna znatna dodatna sredstva, saj 
na nivoju občin doslej praviloma ni bilo organizirane službe za varstvo na- 
rave. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Niko Lukež, delegat 
Skupščine mesta Ljubljana. 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutku tega zakona v Ljubljani žal nismo imeli tako široke razprave kot 
o prejšnjem, predvsem zaradi tega, ker smo ga tako pozno prejeli. Kljub temu 
pa so o tem osnutku razpravljali ustrezni odbori Kulturne skupnosti Sloveni- 
je, Odbor za urbanizem in varstvo okolja pri Izvršnem svetu Skupščine mesta 
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Ljubljana in skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljana za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije. 

V razpravi smo menili, da kljub nekaterim pomanjkljivostim, kaže na da- 
našnjem zasedanju Skupščine ta osnutek sprejeti, kajti pomanjkljivosti niso 
takšne narave, da jih v naslednji fazi obravnave ne bi mogli odpraviti, pa 
tudi praksa, neurejenost in nedorečenost na tem, za kulturo slovenskega na- 
roda tako pomembnem področju, narekujejo, da čim prej sprejmemo ta zakon. 

Katere so naše pripombe in izhodišča ter predlogi? 
1. V primerjavi z dosedanjimi zadevnimi zakoni je v tem osnutku premalo 

poudarjen posebni družbeni pomen varovanja kulturne dediščine. Določneje 
je potrebno opredeliti, v čem se kaže poseben pomen te dejavnosti za zgodo- 
vino slovenskega naroda. Bolje je treba opredeliti pojem varovanja kulturne 
dediščine in poudariti, da je vsa dediščina ne glede na mesto hranjenja, 
last celotne družbene skupnosti. 

2. V določilih so premalo poudarjene dolžnosti, pravice in obveznosti vsa- 
kega posameznega dejavnika za varovanje dediščine. 

Verjetno bi kazalo dati večji poudarek pravicam in dolžnostim družbeno- 
političnih Skupnosti, občinskim upravnim organom pa je v osnutku zakona 
dana prevelika pristojnost pri varovanju kulturne dediščine. 

Prav tako pa bi morali v večji meri vključevati v to tudi samoupravne 
mehanizme interesnih skupnosti, druge organizacije in skupnosti. 

3. V osnutku zakona ni dovolj jasno opredeljena vloga regionalnih in Re- 
publiškega zavoda za spomeniško varstvo. Poleg upravnih nalog naj bi ta zavod 
kot osrednja spomeniška varstvena ustanova, razvijal zlasti metodologijo var- 
stva naravne in kulturne dediščine. 

4. Osnutek zakona vsebuje tudi posebno poglavje o muzejih. Pri tem se 
zastavlja vprašanje, ali bo pripravljen zakon o muzejih kot je to v 71. členu 
napovedano za dejavnost in organizacijo arhivov. Če posebnega zakona o 
muzejih ne bo, je potrebno to poglavje razširiti in konkretizirati naloge teh 
ustanov in njihove pristojnosti ter odgovornosti, saj posamezni členi še niso 
dorečeni in so potrebni dopolnitev in sprememb. 

O pripombah k posameznim členom ne bi razpravljal, pač pa jih prilagam 
v pismeni oblijki. 

S predlogom sklepa se v celoti strinjam. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Nande Vode, delegat 
iz občine Kamnik! 

Nande Vode: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je skupaj z občinsko kulturno skupnostjo obravnava- 
la osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini in sprejela naslednje pri- 
pombe in predloge. 

Predloženi osnutek je, tako kot prejšnji iz leta 1979, razdeljen na dva 
dela, in sicer na del o naravni in kulturni dediščini in pa na del o varstvenih 
organizacijah, muzejih, galerijah in zavodih za spomeniško varstvo. Izvzeti so 
le arhivi. 

Še vedno ostaja odprto vprašanje, če je umestno v en zakon združiti tako 
široko zakonodajo s področja naravne in kulturne dediščine ter zakonsko do- 
ločeno samoupravno in organizacijsko shemo varstvenih organizacij, ob pri- 
pombi, da osnutek izloča področje arhivov, ki jih bo urejal poseben zakon. 
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Postavljamo torej vprašanje, zakaj so arhivi izvzeti iz tega zakona, ki ureja 
tudi varstvene organizacije? 

Uvajanje naravne dediščine med dejavnosti kulturnih skupnosti je za vse 
še popolna neznanka. Na to opozarjamo predvsem zato, ker so srednjeročni 
plani kulturnih skupnosti izdelani brez vključitve naravne dediščine. 

V obrazložitvi predlagatelja pa zasledimo na 20. strani, v zadnjem odstav- 
ku III. poglavja, da »izpolnjevanje zakona ne bi zahtevalo novih sredstev iz 
proračuna«. Zdi se nam, da verjetno to ne drži, ker proračun družbenopolitič- 
ne skupnosti zagotavlja sredstva za register oziroma popis spomenikov in zna- 
menitosti po 55. členu osnutka zakona in za druga upravna dela po javnem 
pooblastilu. 22. člen pa navaja vsa opravila, potrebna za vpis v register. Stro- 
ški za vpis v register, kolikor nam je znano, znašajo za grad od 60 do 80 000 
dinarjev, v Kamniku pa imamo približno 400 spomenikov, ki jih bo potrebno 
vpisati v ta register. Torej že samo to pomeni veliko denarja. 

Imamo še nekaj pripomb oziroma dopolnitev k posameznim členom. Če- 
prav so bile nekatere stvari že povedane, pa bi radi določena stališča še pod- 
krepili. 

Za varovanje kulturnega spomenika {19. člen) ali naravne znamenitosti, 
so potrebni posebni pogoji, ki pa jih ne morejo zagotoviti društva ali druž- 
beno-pravne osebe. Podružbljanje kulture ne bi smelo biti v škodo varovanja 
spomenikov. 

Vse, kar čuvaijo muzeji ter vsi spomeniki še niso posebne znamenitosti, 
zato predlagamo, da se sprejme varianta k 24. členu. 

Vse spomenike naj razglasi skupščina občine in ne občinsiki upravni organ 
za kulturo, kot je določeno v 25. členu. Vsaka razglasitev mora biti izvedena 
z odlokom po predpisanem postopku tako, da je možno soočanje različnih 
mnenj, še posebej, če gre za spomenike, ki niso v upravljanju muzejev. 

33. člen naj bi se po našem mnenju glasil: »Imetnik ne sme opravljati de- 
lo ali druge posege na spomeniku ali znamenitosti, ki bi utegnili spremeniti 
njegovo naravo ali pomen.« Sedaj je v tem členu to napisano obratno. 

V 45. členu, ki govori o spomenikih in znamenitostih »v vodi, zemlji ali 
zidovju«, bi bilo potrebno napisati: »v ali na zemlji«, ker bi sicer lahko šteli, 
da tisto, kar je na zemlji ali kjerkoli drugje, ne spada poleg. 

Kdor odkrije del naravne ali kulturne dediščine (48. člen), naj o najdbi 
obvesti najprej strokovno organizacij/o, nato upravni organ za kulturo. Iz prak- 
se je namreč znano, da je, zlasti pri arheoloških najdbah, pomembno hitro 
ukrepanje, ker z izkopi nastaja nepopravljiva škoda. Postopek javljanja mora 
biti zato čim krajši. Strokovnjak bo prav gotovo šel takoj na teren, občinski 
upravni organ pa bo moral šele potem posredno iskati strolkovnjaka. 

Menimo, da so denarne kazni, ki so predvidene v poglavju »Kazenske 
določbe«, prenizke. Če nekdo zamolči pri določeni gradnji najdbo spomenika 
ali znamenitosti, lahko nastane s tem nepopravljiva škoda. Zato morajo biti 
kazni v tem poglavju določene v taki višini, da bo vsakdo, če že ne zaradi 
svoje kulturne nagnjenosti, pa vsaj zaradi zagrožene kazni, prisiljen svojo 
najdbo javiti na pristojno mesto. 

Predsednica Silva Jereb : Tovariš Boris Čop, delegat iz občine Celje 
ima besedo! 
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Boris Cop: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša sikupina delegatov je obravnavala pripombe Sekretariata Sveta za kul- 
turo pri Občinski konferenci SZDL Celje in jih sklenila predlagati zboru kot 
stališča in pripombe k osnutku zakona. Ocena je pokazala, da je predloženi 
osnutek sprejemljivejši od prejšnjega, menimo pa, da še vedno ne izhaja iz 
objektivne analize stanja predvsem zakon v načelu ne ureja vse problematike 
s tega področja, ki naj bi jo sistemski zaikon urejal. Treba bi bilo natančneje 
opredeliti vlogo kulturne skupnosti, ki po sedanjem predlogu nima pri tej 
problematiki nobene vloge, razen materialne. Opozarjamo tudi na terminološko 
nedoslednost pri uporabi pojmov: naravni spomenik, zgodovinski spomenik, 
umetnostni spomenik in podobno. 

Menimo, da ne sme biti prepuščeno imetniku ali latniku kulturnega spo- 
menika, da bo poklical na pomoč strokovno službo po lastni presoji, ampak 
jo mora vedno, kadar namerava na spomeniku karkoli spreminjati, naprositi 
za pomoč. Saj imetnik sam ne more vedeti, kdaj bo spremenil naravo spo- 
menika. 

V zakonu tudi ni razčiščen odnos med občinskimi upravnimi organi in 
strokovnimi službami. Menimo, da predlagatelj ni upošteval sposobnosti up- 
ravnih organov v občinah, saj bodo za ustrezno izvajanje zakona nedvomno 
potrebni novi delavci, s tem pa se bodo povečali tudi materialni stroški. Prav 
tako ni razčiščen odnos med območnimi strokovnimi organizacijami in orga- 
nizacijo, ki upravlja posamezni spomenik. V osnutku zakona ni jasno razvidno, 
kdo naj se ukvarja s premično kulturno dediščino, kadar je sestavni del neke 
nepremične celote. Nevarnost je, da bi pri tem uporabili dve različni stro- 
kovni službi. 

Posebej opozarjamo, da bo izvajanje tega zakona terjalo precejšnja do- 
datna sredstva, saj osnutek širi območje varstva naravne dediščine, trenutno 
pa ni nikjer ustreznih strokovnih služb. 

Zakonu bi morali biti priloženi tudi izvedbeni predpisi in pregled organi- 
zacije strokovnih služb in upravnih organov, da bi vedeli, kako bo to varstvo 
v praksi potekalo. 

Sistem razglašanja spomenika bi moral biti enoten. Kdor razglasi spome- 
nik, bi moral imeti do njega tudi določeno odgovornost. 

Menimo, da so muzeji v osnutku opredeljeni bistveno preozko, zlasti je 
izpuščena njihova vzgojnoizobraževalna vloga. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Jože Korpar, dele- 
gat iz občine Ormož ima besedo! 

Jože Korpar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati iz občine Ormož za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
smo na seji dne 2. 7. 1980 obravnavali osnutek zakona o naravni in kulturni 
dediščini in sprejeli naslednje pripombe: 

Predlagamo, da se k prvi alinei 20. člena sprejme varianta. 
Za prvi odstavek 49. člena naj se sprejme variantni predlog, ker gre za 

arheološke najdbe, ki nikakor niso pomembne samo za občino. Menimo, da je 
zaradi pomembnosti najdb bolje, da je za izdajo dovoljenja za izkopavanje 
oziroma raziskovanja pristojen republiški upravni organ. Predlagamo, da za- 
kon o naravni in kulturni dediščini uredi tudi financiranje arheoloških izko- 
pavanj. Za 50. členom je potrebno dodati nov člen, ki bo urejal financiranje 
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arheoloških izkopavanj, ne glede na to, ali gre za raziskovanje arheološkega 
spomenika ali za stavbno zemljišče. Arheološke najdbe izjemnega pomena pa 
naj bi v določenem deležu financirala Raziskovalna skupnost Slovenije ali Kul- 
turna skupnost Slovenije, določen del pa bi zagotovili v občini. 

Arheološke najdbe v Ormožu so iz obdobja kulture žarnih grobišč, to je 
od leta 1100 do 750 pred našim štetjem. Po mnenju strokovnjakov te najdbe 
niso pomembne samo za Slovenijo, ampak imajo mednarodni pomen. Izkopa- 
vanja so bila opravljena v letih 1955—1962 in od leta 1974 dalje vsako leto. 

V Ormožu so, glede na to, da smo nerazvito območje, bila vložena za ta 
namen velika sredstva. V letih 1974-1978 smo sofinancirali izkopavanje z 
1 443 530,05 din v letu 1979 pa 996 219 din. Od zneska 1 343 530,05 din smo do- 
bili le 10 000 din od Raziskovalne skupnosti Slovenije, vsa ostala sredstva je 
bilo treba zagotoviti v občini. Raziskovalna skupnost Slovenije in Kulturna 
skupnost Slovenije prevaljujeta pristojnost za sofinanciranje arheoloških ra- 
ziskav ena na drugo, tako da bremena za izkopavanja, za katera oboji trdijo, 
da so izrednega pomena, ostanejo na posamezni občini. Končno ureditev vpra- 
šanja sofinanciranja vidimo samo v zalkonu. Menimo, da družba ne more nalo- 
žiti bremena za ohranitev posameznih kulturnih spomenikov samo občini. 

Takšne pripombe smo Zboru občin že posredovali ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o naravni in kulturni dediščini. Delegat je na seji o tem 
tudi razpravljal in dal ustrezen predlog. Predlog ni bil upoštevan in to brez 
kakršnekoli obrazložitve. 

Predsednica Silva Jereb: Kot ste videli smo ga sedaj v sklep po- 
novno zapisali. 

Pismenih prijav ni več. Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Humer! 

Jože Humer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Samo nekaj kratkih replik, morda nam bodo v pomoč, zlasti nam, predlaga- 
teljem. 

Prav lahko je zapisati, da naj se, na primer razglasitve uredijo enotno, 
da vse razglaša občinska skupščina. Glede tega in še glede nekaterih drugih 
pripomb pa bi vas rad seznanil z naslednjim dejstvom. V Sloveniji je v za- 
konu, ki sedaj velja že 28 let, popolnoma jasno zapisana dolžnost registrira- 
nja spomenikov. Spomeniki pa so po sedanjem zakonu vse, kar pač ima spome- 
niške lastnosti. Ni tudi dvoma, da je register upravna naloga. Torej ne bi 
smelo biti dvoma o viru sredstev za opravljanje te naloge ter o tem, kdo op- 
ravlja sedaj to nalogo. To so zavodi za spomeniško varstvo. 

V Sloveniji imamo evidentiranih 30.000 nepremičnih kulturnih spomeni- 
kov. Koliko imamo potem premičnih kulturnih spomenikov, si lahko samo 
približno izračunamo. Registriranih pa je od tega v pomenu, 'ki ga skuša reha- 
bilitirati tudi osnutek zakona, 800 spomenikov. Predvsem te številke je treba 
imeti pred seboj, ko razmišljamo o tem, kdo bo razglašal spomenike in ali bo 
uveljavitev tega zakona terjala nova sredstva. Več sredstev za spomeniško 
varstvo, tudi proračunskih, terja že sedanji zakon. Več kot to, da naj bodo 
vsi spomeniki registrirani, pa tudi osnutek bodočega zakona ne vsebuje. V 
tem je tudi dilema, ali naj zapišemo v obrazložitvi, da bo to terjalo več pro- 
računskih sredstev ali ne. Zelo rad bi, tovarišice in tovariši delegati, da bi te 
dileme delili z nami. 
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Glede upravnih in strokovnih pristojnosti sem skušal v ekspozeju pojas- 
niti, kako si to predstavljamo. Da je treba aktivirati upravne službe za uprav- 
ne naloge tudi na področju varstva naravne in kulturne dediščine, so nam vsi 
trije pristojni zbori lani julija posebej naročili in menim da je to prav. Prav 
je, da tudi uprava v svojem kulturnem delu zasluti, začuti ali še bolje, da ima 
vsak dan opravka z nalogami, ki so nedvomno naloge upravnih organov v ob- 
čini. To verjetno ne bi moglo biti narobe. Hudo pa bi bilo lahko narobe, če 
bi si predstavljali, ali da bodo ti upravni strokovnjaki ustrezne izobrazbe, 
takoj postali pametni za strokovna vprašanja varstva naravne in kulturne 
dediščine, ali pa da bodo, kadar bodo morali poiskati strokovno znanje, poza- 
bili, kje ima občina svoj zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine in 
področni muzej in si začeli zamišljati nekakšno svojo službo. O vsem tem je 
mogoče tudi v zakonu zapisati nekaj še čvrstejših določb in pri tem verjetno 
niti ne bo težav. 

Za nekatere pomanjkljivosti, ki jih posamezni delegati očitate besedilu 
osnutka zakona, bi se sicer upal trditi, da bi ob še natančnejšem branju ugo- 
tovili, da ne drže. Toda tudi tako so nam lahko v korist, ker so morda v bese- 
dilu premalo jasno zapisane, če jih niti prizadeti delegati in celo strokovnjaki 
niste opazili. Vse to nam je torej lahko v pomoč. 

Poglavje o muzejih vsebuje manj določb kot veljavni zakon. Toda ves 
zakon o naravni in kulturni dediščini velja tudi za muzeje. Dejavnost in po- 
slanstvo muzejev je po zamisli tega zakona veliko širša in pomembnejša od 
dosedanje. Med drugim je v skupnih določbah o dejavnostih strokovnih orga- 
nizacij, kot tudi v posebnih določbah o muzejih poudarjena tudi njihova izo- 
braževalna vloga. Tako vidite, da včasih pri najboljši volji tudi predlagatelj 
kaj spregleda, včasih pa tudi delegati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Kljub temu, da je sklep res zelo širok, predlagam, da zaključimo razpravo in 
prekinemo to točko dnevnega reda, da bi se skupina sestala na kratek posvet 
in ugotovila, ali je predlaganemu sklepu potrebno še kaj dodati ali kaj od- 
vzeti. Prosim, da se skupina ponovno sestane. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Triglavskem narodnem parku. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvrši svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Toneta Poljšaka, namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Tovariš Polj- 
šak, želite besedo? (Da.) 

Tone Poljšak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Na 61. seji Zbora združenega dela in 60. seji Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije je bil obravnavan in sprejet predlog za izdajo zakona o Triglavskem 
narodnem parku, s tezami za osnutek zakona. Ob tem sta oba zbora sprejela 
sklep, v katerem sta naročila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi osnutek zakona. 

Prvi osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku je bil pripravljen 
junija 1978, vendar je bil zaradi nekaterih neustreznih rešitev umaknjen iz 
postopka. V letu 1979 sta bila izdelana dva delovna osnutka, ki pa sta že v 
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postopku predhodnih razprav v občinah in v družbenih organizacijah ter v 
društvih naletela na številna odklonilna stališča. 

Pri pripravi predloženega osnutka zakona je predlagatelj izhajal iz spreje- 
tega predloga za izdajo zakona in pri tem upošteval pripombe, ki so jih ob 
obravnavi le-tega posredovala skupščinska telesa in delegati na sejah zborov. 
Hkrati je predlagatelj upošteval tudi stališča, mnenja in predloge, ki so bili 
posredovani v zvezi z omenjenimi predhodno izdelanimi osnutki zakona. 

Temeljne cilje in izhodišča, koncepte razširitve Triglavskega narodnega 
parka na celotni osrednji del Julijskih Alp, zunanje meje območja narodnega 
parka in njegovo notranjo členitev oziroma razmejitev ter okvirno vsebinsko 
zasnovo osnutka zakona so obravnavali in načelno potrdili predstavniki skup- 
ščin občin Jesenice, Radovljica in Tolmin, območnih samoupravnih interesnih 
skupnosti za gozdarstvo, občinslkih kmetijskih zemljiških skupnosti, območnih 
vodnih skupnosti, Zveze društev za varstvo okolja, Planinske zveze Slovenije 
in Turistične zveze Slovenije. Pripombe in predlogi, ki so bili podani na teh 
obravnavah, so upoštevani v predloženem osnutku zakona. 

Pri oblikovanju zasnove prostorske organizacije Triglavskega narodnega 
parka je predlagatelj izhajal iz mednarodno dogovorjenih kriterijev, ki jih je 
sprejela tudi SFR Jugoslavija, iz spoznanj pri snovanju narodnih parkov v 
drugih državah, republikah in pokrajinah, iz domačih znanstvenih spoznanj 
na področju varstva naravnih znamenitosti ter iz ugotovljenih posebnih po- 
gojev in značilnosti Julijskih Alp. 

Kot izhodiščna osnova pa sta bili pri izdelavi osnutka zakona upoštevani 
dve temeljni načeli, in sicer: 

1. da je narodni park namenjen človeku in ni naravnan proti njemu ter 
2. da je celovito ohranjanje naravnih znamenitosti in z delom ustvarjenih 

vrednot kulturne krajine mogoče zagotavljati le z usmerjenim razvojem go- 
spodarskih in družbenih dejavnosti, v katere so smiselno vgrajeni naravno- 
varstveni cilji in ukrepi. 

Da bi v praksi uresničili zastavljeni temeljni načeli, je v predloženem os- 
nutku zakona, v skladu z ustavno določenim družbenoekonomskim sistemom, 
predlagana taka ureditev na območju Triglavskega narodnega parka, ki bo 
zagotavljala tako razvoj kot tudi varstvo naravnih znamenitosti. Kot najbolj 
smotrn način uveljavljanja družbenoekonomskih odnosov, ki bi prispevali k 
nadaljnjemu razvoju v skladu s cilji, ki jih želimo doseči na tem območju 
SR Slovenije, osnutek zakona opredeljuje samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje, ki izhaja iz sprejetega zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Nujno je, da vsi nosilci plani- 
ranja, ki uresničujejo svoje plane na območju narodnega parka, opravljajo 
svoje planske obveznosti in pravice v skladu z veljavnimi zakoni in v skladu 
z usmeritvami in omejitvami, ki jih prinaša ta zakon, ter da se v procesu pla- 
niranja odločajo za razvijanje tistih dejavnosti, ki so v skladu z naravnimi 
zmožnostmi prostora in iki prispevajo k uresničevanju ciljev narodnega parka. 

Hkrati poudarjamo, da je sistem družbenega planiranja najbolj smotrna 
pot za reševanje socialnoekonomskih problemov, ki so in bodo prisotni na tem 
območju. Gre predvsem za izredno močne negativne demografske tokove, ki so 
posledica obsežnih procesov deagrarizacije in odseljevanja, kar v nekaterih 
predelih že ogroža obstoj in nadaljnji razvoj. Da bi preprečili te negativne to- 
kove je prebivalstvu v gorskem svetu potrebno zagotoviti možnosti za izbolj- 
šanje materialnih in drugih pogojev za življenje in delo. 
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Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku torej ni usmerjen h kon- 
zervaciji obstoječega stanjia, pač pa je njegov osnovni .namen aktiviranje raz- 
voja na tem območju. Predlagane rešitve odpirajo možnosti za razvoj vseh 
tistih gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki niso v nasprotju s cilji in na- 
čeli narodnega parka 

Opozoriti pa želim tudi na to, da bo potrebno poleg izvajanja določil tega 
zakona poiskati še druge načine in poti za reševanje razvojnih problemov na 
tem območju tudi na osnovi predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vod- 
nega gospodarstva, turizma in podobno. 

Glede na prostorsko' razporeditev izjemnih ali posebno značilnih naravnih 
vrednot in znamenitosti kulturnega, ekološkega, znanstvenega in turističnega 
pomena ter glede na njihovo stopnjo ohranjenosti, je območje Triglavskega 
narodnega parka razdeljeno na osrednje območje, obrobno območje ter znotraj 
obeh območij še posebej na zavarovane naravne rezervate in naravne spome- 
nike. 

Ker so v osrednjem območju naravne vrednote in znamenitosti najštevil- 
nejše in tudi najbolj obsežne, se z osnutkom zakona na tem območju dovolju- 
je obstoj le takih objektov in naprav, ki so potrebni za kmetijstvo in gozdno 
gospodarstvo in ki omogočajo dostop v osrednje območje parka. 

Obrobno območje je poleg primarnih gospodar,sikih dejavnosti namenjeno 
tudi za intenzivnejši razvoj javnih, rekreacijskih in turističnih zmogljivosti, ki 
pa morajo biti usklajene z realnimi zmogljivostmi tega prostora. 

Zaradi občutljivosti naravnih danosti na posege človeka na celotnem ob- 
močju narodnega parka, še posebej zaradi občutljivosti osrednjega območja ter 
naravnih rezervatov in spomenikov, se v okviru narodnega parka uveljavlja- 
jo v obliki prepovedi in omejitev tri stopnje varovalnih ukrepov, in sicer: 
splošne prepovedi, ki veljajo za celotno območje narodnega parka, posebne 
prepovedi za osrednje območje ter še bolj razčlenjene prepovedi za naravne 
rezervate in naravne spomenike. 

V zvezi z dilemo, ali so varovalni ukrepi, ki so določeni v predlaganem 
osnutku zakona ustrezni oziroma ali niso prestrogi, posebno glede na predla- 
gane razvojne usmeritve, naj opozorimo na naslednja dejstva. 

1. Osnovni namen pretežnega števila splošnih prepovedi in omejitev, do- 
ločenih v 8. členu osnutka zakona je, da se z njimi zagotovi učinkovito varo- 
vanje in smotrno izkoriščanje naravnih dobrin splošnega pomena oziroma, da 
se preprečuje nastanek možnih negativnih posledic in degradacijskih pojavov, 
ki praviloma spremljajo enostransko izvedene posege v gorskem in visoko- 
gorskem svetu. Le manjši del predlaganih prepovedi in omejitev pa pred- 
stavlja varstvene ukrepe, ki izhajajo iz naravnovarstvenih zahtev, temelječih 
na razglasitvi narodnega parčka. 

Potrebo po uveljavljanju splošnih prepovedi je narekovalo dejstvo, da so 
prepovedi oziroma omejitve, ki so določene za posamezne naravne dobrine v 
zakonu o kmetijskih zemljiščih, zakonu o gozdovih, zakonih o vodah in viso- 
kogorskega sveta presplošne ali pa prostorsko preslabo opredeljene. 

2. Zaradi posebnega varovanja izjemnih naravnih znamenitosti in vred- 
not Julijskih Alp, ki so najštevilnejše in v največjem obsegu zastopane v osred- 
njem območju narodnega parka in ki predstavljajo tudi temeljno sestavino, 
zaradi katere se razglaša osrednji del Julijskih Alp za narodni park, se s 
predlaganim osnutkom zakona uveljavljajo za njegovo osrednje območje, po- 
leg splošnih, še posebne prepovedi in omejitve, ki so določene v 9. členu. 
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Glede na veliko občutljivost ekosistemov osrednjega območja narodnega 
parka na posege človeka, predstavljajo te prepovedi najnujnejše varstvene 
ukrepe za ohranitev dobrin ter izjemnih naravnih lepot in znamenitosti. Od- 
stopanje od teh bi pomenilo prepuščanje tega prostora stihiji in degradaciji, 
ki je danes mestoma že navzoča v različnih pojavnih oblikah. 

3. Posebna naravovarstvena kategorija so na območju narodnega parka 
naravne znamenitosti kot naravni rezervati in naravni spomeniki. Ti predstav- 
ljajo površinsko manjše enote, skupno zavzemajo le približno 1,5% površin 
celotnega območja narodnega parka in imajo poleg ostalih značilnosti ter le- 
pot tudi poseben pomen za znanstveno, raziskovalno in izobraževalno delo. 
Zaradi tega se zanje z zakonom uveljavljajo posebne prepovedi in omejitve, ki 
so določene za posamezne vrste naravnih rezervatov oziroma spomenikov. 

Glede upravljanja z narodnim parkom prinaša osnutek zakona drugačno 
rešitev, kot je bila določena v predlogu za izdajo za/kona o Triglavskem na- 
rodnem parku. Predlagatelj meni, da ni potrebno ustanavljati posebne samo- 
upravne interesne skupnoisti Triglavski narodni park, ker sedanje oblike sa- 
moupravne organiziranosti v zadostni meri zagotavljajo upravljanje in gospo- 
darjenje v tem prostoru. S samoupravnim planiranjem in z dosledno realiza- 
cijo nalog iz planskih aktov lahko samoupravne organizacije in skupnosti za- 
gotovijo skladnost razvoja narodnega parka. 

Za opravljanje posebnih nalog, ki so potrebne za vzdrževanje in uprav- 
ljanje tega območja (kot narodnega parka, pa se ustanovi organizacija združe- 
nega dela z naslovom »Organizacija za varstvo Triglavski narodni park«. Za 
posebne naloge so štete predvsem naloge naravovarstvenega pomena, ki so 
specifične za narodni park. Te naloge so v večjem delu upravnega in organiza- 
cijsko upravnega značaja. Določen del nalog pa je tehničnega, strokovnega in 
znanstveno-raziskovalnega značaja ter predstavlja temeljno izhodišče in osnovo 
za pripravo planskih aktov in za prostorsko organizacijo ter delovanje narod- 
nega parka. 

Za nadzorstvo nad izvajanjem prepovedi, ki veljajo za območje narodne- 
ga parka, se v okviru organizacije za varstvo organizira naravovarstvena 
nadzorna služba, ki jo opravljajo stalni in prostovoljni naravovarstveni nad- 
zorniki. Tako organizirana naravovarstvena služba je nujno potrebna. Vklju- 
čevanje delovnih ljudi in občanov v prostovoljno naravovarstveno službo pa 
ima velik pomen tudi z vidika vzgoje in izobraževanja in je v skladu s podružb- 
ljanjem različnih funkcij in dejavnosti pri nas. 

Tovarišice in tovariši! Ob zaključku naj poudarim, da so predlagani os- 
nutek zakona v dosedanji razpravi podprli oziroma so se z njegovimi temelj- 
nimi določili strinjali delegati v delovnih telesih Skupščine. Prav tako pa so 
osnutek, s posameznimi pripombami, podprli: Zveza društev za varstvo okolja 
Slovenije, Planinska zveza Slovenije in Svet za varstvo okolja pri Predsed- 
stvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Predlagatelj bo ob pripravi predloga zaikona, na podlagi današnje razpra- 
ve, kar najtesneje sodeloval tudi s skupščinami občin z območja parka in z 
vsemi organi in organizacijami, ki so bili že doslej vključeni v pripravo os- 
nutka zakona. Predlagam, da zbor sprejme predloženi osnutek zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Stane Kovačič, delegat iz občine 
Tolmin ima besedo! 
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Stane Kovačič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku so obravnavali vsi trije 
zbori občinsike skupščine ter skupini delegatov za delegiranje v Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi razprave smo oblikovali naslednja stališča in pripombe: 
1. V načelu je po vsebini in strukturi nov osnutdk zakona o Triglavskem 

narodnem parku primernejši, kot so bili dosedanji in lahko služi kot osnova 
za izdelavo zakonskega predloga o Triglavskem narodnem parku. 

Nov osnutek predlaga samo dve zaščiteni območji: širše in ožje. Širše ob- 
močje zajema tudi naselja, medtem ko ožje območje praviloma naselij ne za- 
jema. Dodatno so predvideni še manjši rezervati in spomeniki. V primerjavi s 
prejšnjimi štirimi razdrobljenimi območji, je ta koncept primernejši. 

Pozitivno je tudi ocenjeno, da novi osnuteik vsebuje določila o pomoči 
prebivalstvu znotraj Triglavskega narodnega parka pri razvijanju gospodar- 
stva, čeprav so ta določila še vedno meglena in premalo opredeljena. 

2. Ni primerno, da je sestavljalec osnutka zakona razširil območje Triglav- 
skega narodnega parka tako, da je sedaj zajetih v občini Tolmin 30 vasi, na- 
mesto prejšnjih 11. 

Kljub vsemu olepševanju je treba ugotoviti, da praviloma naseljena ob- 
močja ne sodijo v narodni park. V narodnem parku se želijo ohraniti prvobit- 
ne naravne značilnosti, zato naj bi bilo sprememb čim manj. Nasprotno pa pre- 
bivalstvo teži k izboljšanju življenjskih pogojev, in k izboljšanju gospodar- 
skega stanja. To pa pomeni, da je treba graditi ceste, boljše hiše, gospodarska 
poslopja, elektrovode, vodovode in kanalizacijo, da je treba graditi manjše to- 
varne in podobno. Takšen razvoj pa je v nasprotju s težnjo po ohranitvi prvo- 
bitnosti narave. Zato bi sestavljalec osnutka smel vključevati vasi le v najnuj- 
nejši primerih. 

Nasprotno tej ugotovitvi pa je sestavljalec novega osnutka razširil ob- 
močje Triglavskega narodnega parka tako, da je sedaj v občini Tolmin 30 vasi 
namesto prejšnjih 11. Vasi v Vaški grapi, srednji Soški dolini in Drežniški kot- 
lini imajo vse estetske kvalitete, vendar zaradi tega- vključevanje v Triglavski 
narodni park ni potrebno. Ce prebivalci prizadetih vasi ne bodo dosegli ciljev 
glede modernizacije življenja, temveč jih bomo oblagali z omejitvami, se bodo 
odselili. Nadaljnja depopulacija na našem obmejnem območju pa ni zaželjena. 
Zato je treba to okoliščino vsekakor v miru in preudarno pretehtati. 

3. Razmejevanje čez pobočja ni naravno in pregledno, zato povzroča dile- 
me. Razmejitve po pobočjih in poteh niso pregledne, niti primerne. Zaradi 
takega razmejevanja bo težko razložiti prebivalcem Kamna ob Soči, da je nji- 
hova vas v Triglavskem narodnem parku, sosednje Volarje pa ne, ali pa Idrsko 
ni zajeto, Ladra pa je. 

Razumnejša je bila razmejitev v osnutku z dne 6. 3. 1978, in sicer črta 
Vogel, Tolminski Triglav, Hudičev most, Mrzli vrh, Krn, Javoršček, Kršovec, 
Svinjak, Kluže, Rombon, Crnjava, kjer ni nobenih dvomov. Zajema vodozbir- 
no Območje Tolminke, Zadlačice, Gornje Soče, Bauščice in Koritnice. Verjetno 
bi pri tem ozemlju kazalo izločiti le gozdni kompleks Golobar ob Javorščku, 
ker je to izrazito gospodarsko gozdni objekt. 

4. Konkretneje bi bilo treba opredeliti kdo, v kakšni obliki in na kakšen 
način naj bi podprl težnje po gospodarskem razvoju prebivalstva na območju 
bodočega Triglavskega narodnega parka. Besedilo osnutka zelo določno navaja 
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omejitve, premalo jasno pa pove, na kakšen način naj bi se povečale eksisten- 
čne možnosti prebivalstva v Triglavskem narodnem parku in kdo naj bo za to 
nalogo zadolžen. 

Kot vzporeden primer je treba opozoriti, da dosedanji vzdrževalec Alpi- 
njeta Julijana ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti. Bilo bi zelo nepri- 
merno, če bi pri Triglavskem narodnem parku ostali samo pri omejitvah, ne 
bi se pa realizirale obveznosti glede Vzdrževanja. Nosilce in obseg vzdrževa- 
nja je treba opredeliti čim prej, ker bo na ta vprašanja potrebno dajati od- 
govore v javni razpravi. 

Predvsem prihajajo v poštev naslednji ukrepi: pokrivanje personalnih in 
materialnih stroškov uprave Triglavskega narodnega parka, izgradnja komu- 
nalnih naprav za prizadeto prebivalstvo (ceste, vodovodi, elektrovodi, kana- 
lizacija, TV mreža in urejanje hudournikov), dajanje ugodnih kreditov za na- 
bavo mehanizacije, dotiranje in dajanje ugodnih kreditov za melioracijo paš- 
nikov in drugih kmetijslkih zemljišč ter za odpiranje gospodarskih gozdnih 
kompleksov, dajanje ugodnih kreditov za razvoj manjše čiste industrije in 
drugo. Ti ukrepi pa ne morejo ostati pri domnevah, temveč morajo biti kon- 
kretno zapisani, posebno glede nosilcev financiranja: republiški in občinski 
proračun, samoupravne interesne Skupnosti in drugi skladi, banke in podobno. 

5. Rok za razpravo o osnutku bi bilo treba podaljšati do jeseni 1980. V na- 
šem sistemu samoupravnega dogovarjanja se namreč akcijo za ustanovitev 
Triglavskega narodnega parka ne more izvesti brez javne razprave. Pri tem 
pa ni dovolj, če se v razpravo vključijo samo družbenopolitične organizacije 
in samoupravne interesne skupnosti, v razpravo je treba vključiti tudi, priza- 
deto prebivalstvo. Take razprave pa doslej ni bilo mogoče izvesti. Skupščina 
občine Tolmin je prejela novi osnutek šele pred 15 dnevi in šele iz njega iz- 
vedela, da naj bi se območje Triglavskega narodnega parka razširilo na 30 vasi. 
Poleg tega še niso dovolj opredeljeni nosilci in naloge iz prejšnje točke, na 
kar se bo v razpravi nanašalo največ vprašanj. Zato predlagamo, da se rok za 
obravnavo osnutka podaljša do jeseni 1980, medtem pa naj se izpelje javna 
razprava in dopolni osnutek zakona, ker takšnega osnutka naša občina ne bo 
podprla. 

Precej pripomb imamo tudi k nekaterim manj pomembnim podrobnostim. 
Ni na primer potrebno, da se kot naravni rezervat opredeli prodišče med Lad- 
ro in Volarji, ker ta objekt nima takšnih naravnih kvalitet. Z omejitvami črpa- 
nja peska bi se zavrla gradbena dejavnost. Uredi pa naj se režim črpanja gra- 
moza. Prehitro in brez razprave so bili sprejeti ukrepi o gozdnih rezervatih 
Lomovje in Veliki Zjabci. To vprašanje naj se ponovno prouči. Nič ni pove- 
dano v zakonu o režimu izvajanja lova. Sedanje lovske družine zadovoljivo 
opravljajo svoje naloge. 

Med javno razpravo bodo verjetno predlagane še nekatere manjše dopol- 
nitve osnutka zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tu smo spet v zadregi. Med 
poročilom tovariša Poljšaka, ki je menil, da so prizadete občine sodelovale in 
med poročilom predsednika Skupščine občine Tolmin, ki tako sodelovanje za- 
nika, obstaja namreč razlika. Kaj bomo na koncu sklenili, pa bo pokazala na- 
daljna razprava. 

Besedo ima tovariš Ivan Fabjan, delegat iz občine Radovljica! 
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Ivan Fabjan: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov iz 
občine Radovljica, ki sta -obravnavali predloženi osnutek zakona po predhodni 
konzultaciji s Komisijo za varstvo narave pri občinskem izvršnem svetu in s 
Komisijo za varstvo narave pri Občinski konferenci SZDL sta sprejeli nasled- 
nje pripombe in stališča. 

Po obširni razpravi smo ugotovili, da smo enotni, da naj se predloženi za- 
kon čim prej sprejme, ker bomo z izvajanjem njegovih določb samo obogatili 
to krajino, čeprav nas v nekaterih dejavnostih precej omejuje. Treba je vedeti, 
da je polovica občine Radovljica v bodočem Triglavskem narodnem parku, kjer 
bodo v tem prostoru velike omejitve. Kljub temu in pa v želji, da bi se zakon 
končno sprejel, nismo vztrajali na nobenih načelnih pripombah. K posamez- 
nim členom pa sta skupini sprejeli naslednja stališča: 

K 4. in 5. členu. Zgornja Bohinjska dolina naj se v celoti izloči iz območ- 
ja narodnega parka, zato se strinjamo z osnovnim predlogom, varianta pa naj 
se črta. 

Območje ob Bohinjskem jezeru od hotela »Jezero« do prostora »pod Skal- 
co« naj se v celoti izloči iz osrednjega območja narodnega parka v obsegu 
približno 2 hektarja zaradi gradnje turistične infrastrukture. Za to območje 
so izdelani projekti Zgornjega Jadrana, tako imenovanega turističnega pro- 
jekta, v katerih je ta prostor predviden za turistično infrastrukturo. Zato je 
bolje, da se ga izloči, da ne bi s tem nastajali problemi, ali pa naj se mu da 
isti status kot predelu Vogla, kjer je smučarski center. 

Območje Mežaklje naj se vključi v osrednje strožje območje z mejo des- 
nega brega Radovne, na skrajnem zahodu pa naj se spoji z osrednjim območ- 
jem, ki še ni prizadeto od urbanizacije in je zaradi občutljivosti terena po- 
trebno strožjega varstva. 

V 8. točki 8. člena naj se na koncu doda besedilo: »razen velikega pete- 
lina na Pokljuki«. Po našem predlogu se na celotnem območju Triglavskega 
narodnega parka, kot ste lahko videli v osnutku, uveljavlja prepoved lova na 
divjega petelina, orla, svizca in še nekaterih vrst divjadi. Pozabili pa smo na 
nekaj, na kar nas je Izvršni svet opozoril in tudi predlagal, da naj ta člen 
ostane tak kot je, vstavi naj se le: »razen velikega petelina na Pokljuki«. 

Pokljuka je manjši predel v neposredni bližini Bleda, dokaj lahko dosto- 
pen in z močnim staležem petelinov. Na celotnem področju je prek 50 rastišč 
velikega petelina in ne bo nobene nevarnosti za oslkrunjenje, ce se štiri ra- 
stišča na Pokljuki pustijo za lov. Kajti vse tuje delegacije in državniki, ki 
prihajajo v Slovenijo, se največkrat za nekaj dni ustavijo tudi na Bledu in če 
je to v spomladanskem času, je navada, da se počastijo z lovom na velikega 
petelina. In če ne bi imeli te možnosti, potem je to vsako leto ali vsaki dve 
leti problem. 

V 10. točki 8. člena naj se za besedo »kamenja«, doda vejica in beseda: 
»zalezovanje«. Tam, kjer so prepovedi, predlagamo, da bi se dodala še beseda: 
»zalezovanje«, kajti nešteto turistov in planincev tudi brez vsakega programa 
zalezuje in preganja divjad. 

V 18. točki 8. člena naj se na koncu besedila dodajo naslednje besede: 
»razen na predelu Goreljek, kjer je gradnja dovoljena v skladu z urbanistič- 
nimi načrti«. Goreljek je namreč na področju, kjer je prepovedano graditi 
počitniške hiše ali počitniška stanovanja. 

K temu bi dodal naslednje pojasnilo: V naši občini imamo 1300 vikendov, 
približno 400 jih je še iz časa pred vojno, ostali so bili zgrajeni po vojni. V 
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zadnjih desetih letih smo imeli velike probleme s črnimi gradnjami in z različ- 
nimi ukrepi, ki niso bili vedno učinkoviti. Na nekaterih predelih smo rušili. 
Sedaj je v postopku že tri leta sanacija črnih gradenj, od katerih je bilo pri- 
bližno 120 predvidenih za rušenje ali prestavitev. Ustanove iz republike in tudi 
drugod obtožujejo občino Radovljico, da so črne gradnje zato, ker ne dajemo 
predelov, kjer bi bila dovoljena gradnja počitniških hišic. 

Bohinjski kmetje so prejšnja leta zelo širokogrudno razprodajah planin- 
ske predele in tudi obdelovalne površine v dolini za vikend gradnjo. Zadnja 
leta se je to ustavilo. Problem je v tem, da sosed grozi sosedu s požigom, če bo 
prodal travnik za vikend gradnjo. 

Za ureditev tega vprašanja smo predvideli razširitev vikend naselij v Po- 
lju pri Bohinjski Bistrici in pri vasi Nomen med Bledom in Bohinjem, kjer 
naj bi se izdelal zazidalni načrt za okoli 150 vikend hišic. Krajevne skupnosti v 
Bohinjski Bistrici in v Zgornji Bohinjski dolini so se temu odločno uprle, ker 
novih vikendašev tam ne želijo. 

Obstaja možnost pridobitve zemljišč od splošnega ljudskega premoženja, 
nekaj pa tudi od nakupov v predelu Goreljka na Pokljuki, ki je večji del že 
zazidan, delno zelo neugledno, delno ugledno. Bili so predlogi, da naj bi se ta 
predel gosteje zazidal ter komunalno in vodovodno uredil. Zato je občina pri- 
stopila k aeroposnetku in k izdelavi urbanističnega programa za okoli 100 vi- 
kendov na tem območju. Glede na predlagano območje narodnega parka, pa 
bi bilo to nemogoče. 

Občina zato predlaga, da naj bi se predel Goreljka na Pokljuki izločil in 
da naj bi se po zazidalnem načrtu in urbanističnem programu omogočila grad- 
nja počitniških hišic. Ne vem kako se za to ne bomo potegovali, toda, da bi 
zadovoljili nekaj potreb in da bi bile talke možnosti dane, je bil dan predlog. 

Varianta k 15. členu naj se črta, ker bo to urejal zakon o urejanju pro- 
stora. 

V 18. členu naj se besedilo spremeni in dopolni tako, da se kot organiza- 
cija za varstvo določi Zavod za gojitev divjadi Triglava Bled, ki naj se stro- 
kovno in kadrovsko okrepi ter spremeni naziv v »Zavod Triglavski narodni 
park«. Pri tem so delegati ugotovili, da zavod že več kot 20 let opravlja to 
dejavnost v ožjem obsegu dosedanjega parka, in ima že potrebno število te- 
renskih čuvajev in več kot 40 objektov, koč in bivakov na celotnem prostoru 
Julijskih Alp. Svojo dejavnost je opravljal zavod z vso natančnostjo in priza- 
devnostjo v okviru materialnih možnosti. 

V 21. členu naj se besedilo spremeni tako, da da soglasje k statutu Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije ne pa sama Skupščina, ker je Izvršni svet tudi 
ustanovitelj delovne organizacije za upravljanje s parkom. 

V 22. členu naj se doda nov drugi odstavek, ki naj se glasi: »Dejavnosti, 
ki po tem zakonu predstavljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, se 
financirajo iz proračunskih sredstev republike.« 

Na koncu 25. člena naj se doda nov odstavek, ki naj se glasi: »Podrobnej- 
še določbe o organizaciji in delu nadzorne službe naj se opredelijo s statutom 
in drugimi akti organizacije za varstvo parka! 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da poslušamo še tri razprav- 
ljalce, potem pa bi predlagala pol ure odmora. Tovariš Jože Miklavčič, delegat 
iz občine Jesenice ima besedo! 
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Jože Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki delegira delegata v Zbor občin iz občine Jesenice, 
je na seji 6. 7. 1980 obravnavala osnutek zakona o Triglavskem narodnem 
parku in ga podprla. Predvsem zato, ker se urejanje te problematike že dovolj 
dolgo vleče in tudi povzroča motnje pri načrtovanju in sprejemanju družbenih 
planov. Imamo pa tudi določene pripombe k samemu osnutiku, ki naj se upo- 
števajo pri pripravi predloga zakona. Te pripombe so naslednje: 

1. V zakonu naj bo v večji meri prisoten aktiven pristop pri vzpostavljanju 
naravnega ravnovesja. Predvsem pa zakon ne bi smel povzročiti izseljevanja 
prebivalstva iz tega območja. Ce bi preveč zaostrovali kriterije, o tem je govoril 
že tudi delegat iz Tolmina, bi to lahko povzročilo le izseljevanje ne pa naselje- 
vanje prebivalstva na tem območju. 

2. V zakon naj se vključijo tudi družbeni plani občin z območja Triglav- 
skega narodnega parka, vendar ne samo glede obveznosti in odgovornosti, kot je 
to določeno v 13. členu, ampalk tudi glede gospodarjenja s prostorom, predvsem 
na področjih kmetijstva, gozdarstva in turističnega gospodarstva. 

3. V zakonu je treba bolj poudariti, da je delovnim ljudem in občanom 
zavarovano območje dostopno. Vendar pa bo treba vzpostaviti tudi posebno 
obliko povezovanja in združevanja sredstev, da bo na tem območju v večji 
meri prisotna skrb za poti, planinske domove in podobno. Verjetno to velja za 
celotno Slovenijo in tudi za celotno Jugoslavijo. 

4. Skupina predlaga tudi, da se na območju od Kranjske gore, prek Vršiča 
proti Tolminu, izloči iz osrednjega območja v obrobno območje. To predlagamo 
prav zaradi ceste, ki že obstaja in je sedaj v rekonstrukciji ter zaradi širšega 
navezovanja stikov z občinama Jesenice in Tolmin na gospodarskem področju, 
kar bi omogočilo lažji prevoz. Namreč, 23. točka 8. člena pravi, da je prepovedan 
tranzitni tovorni promet v območju narodnega parka. To pa bi zaviralo sode- 
lovanje med občinami. Prav tako naj bi bila v tem pasu dana tudi možnost 
gradnje žičnic in smučišč. 

5. Poglavje o kazenskih sankcijah v zakonu bo treba ponovno proučiti in 
analizirati, predvsem zato, ker so v teh določilih nekatere nejasnosti, ki jih ne 
bo mogoče izvajati, dokler ne bodo ustrezno urejene, pri tem mislimo parkirne 
prostore in prostore za kurjenje. 

Prav tako je treba osnutek zakona v celoti proučiti in primerjati z ob- 
razložitvijo, da ne bo pri oblikovanju predloga prišlo do preozkih tolmačenj. V 
osnutku zakona je na primer navedeno, da je možno v parku le turno smu- 
čanje. Takoj se postavlja vprašanje, kaj pa ostalo smučanje in smučarska tek- 
movanja, ki sicer ne zahtevajo nobenih stalnih tehničnih naprav, kot so žič- 
nice in podobno in tudi ne motijo predvidenega režima v parku, so pa izpu- 
ščeni iz samega osnutka zakona? Na tem območju se, kot vemo, predvsem v 
spomladanskem času organizira veliko smučarskih prireditev in tekmovanj. 

6. Glede variantnega predloga meje narodnega parka na območju Rateče- 
Planica Skupina predlaga, da se varianta črta. 

Nadalje skupina predlaga, naj se meja osrednjega območja od Vitranca 
proti Vršiču do Gozd Martuljka pomakne od sedanje meje na rob med varoval- 
nimi in gospodarskimi gozdovi, da bi bilo možno tudi na tem območju normalno 
gospodariti z gozdovi. 
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7. Dosedanje predpise glede varovanja na tem območju je treba razvelja- 
viti z uveljavitvijo tega zaikona in to vse predpise. Osnutek namreč navaja samo 
en predpis, ostalih, ki so bili sprejeti za to območje in ki sedaj parcialno urejajo 
varovanje posameznih (kompleksov, pa ne. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Nande Vode, delegat iz 
občine Kamnik ima besedo! 

Nande Vode: Tovarišice in tovariši delegati! V Kamniku imamo po- 
seben interes za zakone o ustanovitvi narodnih parkov, zato smo predloženi 
zakon posebej obravnavali. Naša delegacija je že v lanskem letu ob obravnavi 
osnutka tega zakona dala svoje predloge, še prej pa tudi v letih 1977 in 1978. 

Občinska skupščina je posredovala naslednji predlog, naj bi se vprašanje 
narodnih parkov reševalo kompleksno. Naš interes je, da bi bil poleg Triglav- 
skega narodnega partka ustanovljen narodni park tudi za območje Kamniško- 
Savinjskih Alp. (Predlog, ki ga je naš delegat posredoval v lanskem letu je bil 
da naj bi problematiko narodnih parkov urejal sistemsko zakon o naravni in 
kulturni dediščini, ustanovitev posameznih narodnih parkov tako za triglavsko 
območje kot za Kamniško-Savinjsike Alpe in druge, pa bi urejali s posebnimi 
zakoni. Predlagamo, da naj to vprašanje predlagatelj prouči in upošteva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Stvar je sedaj zastavljena tako, 
da imamo sistemski zakon, ki določa varovanje narodnih parkov, medtem ko bi 
s posameznimi zakoni ali odlolki zavarovali vsalko posamezno področje ali spo- 
menik. Gotovo pa bo predlagatelj to vprašanje ustrezneje obrazložil. 

Tovariš Niko Lu'kež, zadnji razpravljalec k tej točki, ima besedo! 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O predloženem osnutku zakona je bila pri nas zelo obsežna razprava, v kateri 
so sodelovali tudi strokovnjaki, ki poznajo podobno ureditev v Švici, Avstriji, 
Italiji in Franciji. Osnovno izhodišče je bilo, da so območja, ki so predlagana 
za Triglavski narodni park, odločno preozka. To je bila osnovna ugotovitev, ima- 
mo pa še naslednje konkretnejše pripombe: 

1. Da bi popolneje zavarovali in krajinsko zaokrožili zunanje meje Tri- 
glavskega narodnega parka, predlagamo razširitev meja. Na jugu naj bi meja 
potekala po grebenu Kobarišlkega stola, od državne meje do »na pol varnega« 
mostu pri Kobaridu. Na vzhodu naj bi potekala meja po zahodnih robovih Je- 
lovice, od Crne prsti do Babjega zoba nad Kupljenikom, prečkala Savo Bo- 
hinjko in potekalo po vzhodnih robovih gričev Pokljuškega predgorja pri Bledu 
do Radovne. Na severu naj bi meja potekala od Mežaklje preik Save Dolinke nad 
Hrušico do državne meje, po njej do tromeje in dalje na staro mejo Triglav- 
skega narodnega parka. 

2. Da bi bolje opredelili obseg in varovalna določila v talko imenovanem 
osrednjem območju Triglavskega narodnega parka, predlagamo naslednja do- 
polnila in spremembe. 

Obseg osrednjega območja, če ostajamo pri osnovnih kriterijih in sistemu 
členitve Triglavskega narodnega parka, kot ga je oblikoval novi osnutek za- 
kona, bi moral biti znatno večji in zajeti vsa tista območja, iki ustrezajo danim 
kriterijem za to območje. Tem kriterijem namreč ustrezajo tudi območja, ki 
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jih predlagatelj doslej ni uvrstil. Gre za območje, ki je brez gospodarsike iz- 
rabe, ali pa je ta izraba omejena na kmetovanje z živinorejo in gozdarstvom. 
To je južni del Kaninskega pogorja, Polovnik, Bohinjska gora od Vogla do 
Crne prsti, Mežaklja, večji del Pokljuke in še nekatera manjša območja. 

Varovalna določila za osrednje območje so v predlogu osnutka zakona 
enotna za celo območje. Kljub mnogim prepovedim pa vendar dopuščajo v tem 
najlepšem in tudi najobsežnejšem delu Triglavskega narodnega parka določene 
gradnje, posege in načine rabe prostora, ki bi bile popolnoma nesprejemljive 
za večji del osrednjega območja, in to ne samo nad gozdno mejo, kot meni pred- 
lagatelj osnutka. 

Zavzeti bi se morali, da poleg visokogorskega sveta ohranimo naše redke 
alpske doline in dolinice, na katere sodobni človek še ni utegnil v večji meri 
poseči s svojo tehnologijo. Preprečiti in omejiti bi morali gradnjo cest in druge 
infrastrukture, zlasti daljnovodov v alpskih dolinah in na drugih območjih, ki 
so danes še brez cest. 

3. Zakon o Triglavskem narodnem parku bi moral zagotoviti, da bi imela 
širša družbena skupnost, to je občani SR Slovenije, možnost odločanja tudi o 
podrobnostih znotraj osrednjega območja Triglavskega narodnega parka. Osnu- 
tek to prepušča samo prizadetim občinam. O upravičenosti tega predloga nas 
lahko prepriča tudi današnja razprava. 

4. Osnutek zalkona o Triglavskem narodnem parku praktično ne omejuje 
lova, gozdarjenja in kmetovanja na območju Triglavskega narodnega parka. 
Menimo, da bi na določenih območjih v Triglavskem narodnem parku morali 
tudi te dejavnosti prepovedati, omejiti ali dovoliti samo pod določenimi pogoji 
in to ne samo v rezervatih. 

5. Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku je izpustil zelo po- 
membno določilo, ki naj bi zagotovilo kvalitetne novogradnje in terjalo sanacijo 
doslej zgrajenih nekvalitetnih gradenj v Triglavskem narodnem parku. Gre za 
vprašanja zagotovitve skladnosti gradenj z okoljem, krajevnimi značilnostmi 
in tradicijo. 

Predlagamo, da se v zakon vnese določilo, da se vse novogradnje v Triglav- 
skem narodnem parku lahko opravijo samo na osnovi soglasja pristojnega za- 
voda za varstvo naravne in kulturne dediščine ter da je uporabno dovoljenje 
dano šele na osnovi takega soglasja. 

6. 10. člen osnutka zakona bi se moral črtati, ker v celoti podpira to, kar 
zakon gradi. Ce bo naša družba v bodoče spremenila odnos do Triglavskega na- 
rodnega parka, ima tudi brez tega člena možnost spremeniti zakon. 

7. V 5. členu osnutka zakona so izpuščeni seznami s področja kulturno- 
zgodovinske dediščine na območju Triglavskega narodnega parita, kar bi bilo 
treba nadomestiti. 

8. Imamo tudi načelno vprašanje, če je predlagatelju osnutka zakona res 
uspelo zajeti vse prepovedi, ki bi bile nujne v Triglavskem narodnem parku in 
ki jih morda danes niti ne vidimo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lukež! Dobro je, da 
danes obravnavamo vse tri zakone hkrati, ker se lahko drug od drugega tudi 
marsikaj naučimo. 

Pismenih prijav ni več. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
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Potem zaključujem razpravo in predlagam, da prekinemo tudi to točko 
dnevnega reda, da bi se lahko predstavniki prizadetih občin s predlagateljem 
skušali dogovoriti, kako zaključiti to točko dnevnega reda. 

Za vse, ki niste neposredno prizadeti, pa odrejam 30 minut odmora. Pro- 
sim, če ostanejo v dvorani predstavniki občin Tolmin, Jesenice, Radovljica, 
Ljubljana ter predstavnik predlagatelja! 

(Seja je bila prekinjena ob 12.20 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednica Silva Jereb : Predlagam, da se vrnemo k zaključevanju 
tistih točk, iki smo jih pustili odprte. 

Predlagam, da se najprej vrnemo k 3. točki dnevnega reda, to 
je na osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejav- 
nosti. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, da poroča zboru! Besedo ima tovariš 
Roman Mavri! 

Roman Mavri: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki je bila imenovana za spremljanje in ocenitev raz- 
prave k 3. točki dnevnega reda, še posebej glede na predlog siklepa, da so na- 
čelne pripombe, ki so jih v današnji razpravi dali delegati iz Ptuja, mesta Ljub- 
ljane, Ljutomera in Celja direktno, nekatere pa smiselno že zajete v predlogu 
sklepa, ki smo ga dobili na klop in kot je tudi v uvodni razpravi poudaril pred- 
stavnik predlagatelja. Ugotovili smo da se večina pripomb nanaša na financira- 
nje kulturnih dejavnosti, na usklajevanje oziroma oblikovanje programov in na 
ustreznost oblikovanja različnih oblik samoupravne organiziranosti kulturnih 
dejavnosti. 

Glede konkretnih pripomb, 'ki sta jih zlasti podala delegata iz Celja in Lju- 
tomera, pa skupina predlaga, da jih predlagatelj upošteva v smislu 6. točke 
predlaganega sklepa. 

Glede na navedeno, skupina predlaga, da zbor sprejme predlagani sklep 
v predloženi obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o pred- 
logu skupine delegatov? (Nihče.) Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog sklepa, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa. 

Prehajamo na zaključevanje 4. točke dnevnega reda, to je na 
osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima tova- 
riš Niko Lukež! 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina je ugotovila, da predlog sklepa zajema vsa osnovna vprašanja, ki so 
bila predlagana v današnji razpravi. Zato predlagamo, da zbor sprejme sklep 
v predloženem besedilu. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste, da skupina pred- 
laga, da zbor sprejme slklep v taki vsebini in obliki kot je bil zjutraj predlo- 
žen. Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) 

Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Hkrati bi vas obvestila, da je Družbenopolitični zbor sprejel stališča v taki 

vsebini, kot ste jih dobili danes na klop, črtal je le 2. odstavek 3. točke. V tem 
odstavku je bilo napisano, da predlagajo, da se osnutek zakona sprejme, če pa 
bi ostala dva zbora menila drugače, potem to ni potrebno. Po razpravi pa so se 
zavzeli za to, da se osnutek zakona sprejme in so nam na ta način pač sugeri- 
rali, da bi ga sprejeli tudi mi. Ta sugestija pa ni bila več potrebna, ker smo to 
v obeh zborih že sami sklenili. 

Tako vam lahko povem, da smo sprejeli osnutek zakona v skladu s stališči, 
ki jih je sprejel danes na svoji seji Družbenopolitični zbor. O tem bom predsed- 
nico tega zbora še posebej obvestila. 

Sedaj bi zaključili še 5. točko dnevnega reda, to je osnutek za- 
kona o Triglavskem narodnem parku. 

Videli ste, da smo odmor izkoristili tudi za izmenjavo mnenj, zlasti med 
prizadetimi občinami in predlagateljem. Sklenili smo predlagati zboru nasled- 
nji sklep. 

1. Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zalkona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine in pri- 
pombe iz razprave delegatov na seji zbora ter po predhodni konzultaciji s pri- 
zadetimi občinami določili meje Triglavskega narodnega parka ter pripravi 
predlog zakona v skladu z izhodišči pripravljajočega se sistemskega zakona o 
varovanju naravne in kulturne dediščine, zlasti kar zadeva materialne obvez- 
nosti, ki jih zagotavlja družbenopolitična skupnost, ki sprejme akt o zavaro- 
vanju. 

Želi kdo razpravljati o predlaganem sklepu? (Nihče.) Kdor je torej za pred- 
lagani 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 osnutek zakona o 
Spominskem parku Trebče. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Toneta Poljšaka, namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Tovariš Poljšak, 
želiš besedo? Prosim. 

Tone Poljšak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o Spominskem parku Trebče je bil v obravnavi v odborih 
Skupščine SR Slovenije že v letu 1979. Vendar so številna odprta vprašanja, 
ki so bila vezana na predhodne opredelitve in rešitve takrat nastajajočega za- 
kona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter 
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njegova povezava z osnutkom zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine, 
narekovala odložitev obravnave prvotnega osnutka zakona v zborih Skupščine 
SR Slovenije. 

Po sprejetju zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije ter ob predložitvi osnutka zakona o varstvu naravne in kulturne 
dediščine, so bila dana izhodišča, na katera se je oprl predlagatelj pri pripravi 
novega osnutka zakona o Spominskem parku Trebče. 

Tovarišice in tovariši! Osnutek zakona o Spominskem parku Trebče izhaja 
iz načela, da je ohranitev zgodovinskih izročil, ki so povezana z življenjem in 
delom Josipa Broza Tita in narodnoosvobodilno vojno ter zgodovinskih spome- 
nikov iz 16. stoletja ter drugih spomenikov, naravnih vrednot in značilnosti 
tega območja, mogoča le, če se hkrati zagotovi razvoj in s tem izboljšanje ma- 
terialnih in drugih pogojev prebivalcev tega manj razvitega območja. 

Da bi navedeno načelo prišlo do veljave, je v osnutku zakona predvideno, 
da se že v smernicah za pripravo družbenih planov občin Šmarje pri Jelšah in 
Brežice ter v družbenem planu SR Slovenije opredelijo usmeritve, ki se nana- 
šajo na območje spominskega parka. Nato se v skladu in po postopku, kot ga do- 
loča zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije, 
sprejmejo obveznosti in naloge samoupravnih organizacij in skupnosti z območja 
občin Šmarje pri Jelšah in Brežice ter samoupravnih organizacij in skupnosti 
izven tega območja, ki že opravljajo del svoje dejavnosti na tem območju ali pa 
so zato zainteresirane. 

Pri planiranju razvoja in izvajanju skupnega programa varstva in razvoja 
nosilcev razvoja na tem območju so, zaradi ohranitve zgodovinskih izročil, na- 
ravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov, v zakonu določene nekatere pre- 
povedi v zvezi s posegi v prostor ter na objektih ali napravah. Opredeljene pa 
so tudi dejavnosti, ki naj bi bile primerne za to območje. Med dejavniki, ki 
ustrezajo temu kriteriju in ekološkim pogojem sodijo zlasti: kmetijstvo, gozdar- 
stvo, kmečki in izletniški turizem, gostinstvo, šport in rekreacija, izobraževanje, 
kultura, osnovna preskrba in malo gospodarstvo. V skladu z nalogami, dogovor- 
jenimi v planskih aktih, posamezni udeleženci razvoja za območje Spominskega 
parka Trebče izdelajo skupni program varstva in razvoja, ki razčlenjuje, po- 
leg posameznih obveznosti in nalog, tudi naloge v zvezi z izdelavo posameznih 
prostorskih izvedbenih aktov. Poseben plan varstva in razvoja spominskega 
parka naj bi pripravila in skrbela za izvajanje, v sodelovanju z Izvršnima sve- 
toma Šmarje pri Jelšah in Brežice ter Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, 
organizacija za varstvo spominskega parka Trebče. 

To organizacijo naj bi ustanovil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V or- 
ganih upravljanja organizacije za varstvo naj bi sodelovali predstavniki ustano- 
vitelja, občine Šmarje pri Jelšah in občine Brežice ter predstavniki drugih za- 
interesiranih samoupravnih organizacij in skupnosti, kar naj bi se uredilo s 
statutom te organizacije. 

V skupnem programu varstva in razvoja spominskega parka in v organih 
varstvene organizacije naj bi bili udeleženi, poleg obeh občin iz tega območja in 
Izvršnega sveta SR Slovenije še: krajevne skupnosti, temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti z območja Spomin- 
skega parka ter Kulturna skupnost Slovenije, Zveza kmetijsko-zemljiških skup- 
nosti Slovenije, Republiška skupnost za ceste, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije, Samoupravna inte- 
resna skupnost za PTT promet, Zveza stanovanjskih Skupnosti Slovenije, Zveza 
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komunalnih skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in druge or- 
organizacije in skupnosti izven območja spominskega parka, ki imajo neposreden 
interes za varstvo in razvoj spominskega parka. 

Tovarišice in tovariši! Pri oblikovanju predloženega osnutka zakona so bila 
v razpravah v organih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v ospredju pred- 
vsem naslednja vprašanja: 

1. Ali naj s posebnim zakonom urejamo varstvo spominskega parka ozi- 
roma ali ne bi prepustili urejanja takih primerov zakonu o varstvu naravne in 
kulturne dediščine? 

2. Ali je sprejemljivo izhodišče, da se varstvo zgodovinskih izročil, narav- 
nih znamenitosti in kulturnih spomenikov poveže z razvojem območja, kjer se 
te vrednote nahajajo? 

3. Ali naj bi za varstvo in razvoj spominskega parka skrbela posebna inte- 
resna skupnost, podpisniki družbenega dogovora o varstvu in razvoju spo- 
minskega parka, ali pa posebna varstvena organizacija? 

Glede prvega vprašanja je bilo sprejeto izhodišče, da se osnutek zakona 
pripravi, kot je določeno s programom dela Skupščine SR Slovenije in njenega 
Izvršnega sveta ter da se ne čaka na sprejetje zakona o varstvu naravne in kul- 
turne dediščine. Pri tem je prevladovalo mnenje, da naj se to področje ureja z 
zakonom, kot je to storila tudi SR Hrvatska za Spominski park Kumrovec, ki 
neposredno meji na to področje. 

Pri drugem vprašanju se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opredelil 
za izhodišče, da se varstvo naravnih in drugih vrednot na območju spomin- 
skega parka lahko izvaja le s pospeševanjem razvoja, ki naj bi hkrati za- 
gotavljal varstvo navedenih vrednot na tem območju, ki spada med manj raz- 
vita območja SR Slovenije in zato nima objektivnih možnosti za izvajanje ce- 
lovitega varstva zgodovinskih izročil, naravnih znamenitosti in kulturnih spo- 
menikov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je pri tem izhodišču sicer opiral 
na določbe zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slo- 
veniji, vendar je hkrati ugotovil, da se zaradi omejitvenih faktorjev, ki jih ter- 
jajo varstvo zgodovinskih izročil in drugih zaščitenih naravnih in kulturnih 
vrednot na tem območju, ne more v celoti izvajati. Iz teh razlogov predvideva 
osnutek zakona pospešen razvoj, na območju spominskega parka le za tiste 
dejavnosti, ki bi omogočale ohranitev prvobitnosti okolja, v katerem se na- 
hajajo zgodovinski in kulturni spomeniki ter naravne znamenitosti in obeležja, 
ki so vezana na zgodovinske dogodke na tem območju. 

Tudi pri tretjem vprašanju se je predlagatelj osnutka zakona opredelil 
za varianto, da se varstvo in razvoj spominskega parka izvaja po postopku,- kot 
je določen z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije in po postopku, ki je zapisan v tem osnutku zakona. 

To pomeni, da tudi v tem primeru upoštevamo postopek, kot je predviden 
za Triglavski narodni pailk. Variantne možnosti, da bi za varstvo in razvoj spo- 
minskega parka ustanovili posebno interesno skupnost, ali da bi reševali to 
vprašanje z družbenim dogovorom, ki naj bi ga sprejeli določeni udeleženci, 
niso bile ocenjene kot dovolj učinkovite. Se zlati zato ne, ker je tudi sporno, 
če lahko z zakonom določimo člane posebne interesne skupnosti oziroma ude- 
ležence družbenega dogovora. 

Predlagatelj zakona se je iz teh razlogov odločil, da predlaga ustanovitev 
posebne strokovne varstvene organizacije, ki naj bi opravljala naloge, ki so 
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določene v dogovoru o skupnih temeljih planov oziroma v planskih aktih za 
območje spominskega parka ter nekatere druge naloge, ki so vezane na izva- 
janje določb tega zakona. Tudi v tem primeru je predložena rešitev identična 
rešitvi za Triglavski narodni park. Na podoben način pa skrbi za urejenost 
Spominskega parka Kumrovec tudi SR Hrvatska. 

Tovarišice in tovariši! Predlagatelj osnutka ugotavlja, da je v obravna- 
vah v delovnih telesih skupščinskih zborov bilo danih nekaj pripomb in pred- 
logov, hkrati pa je bila dana tudi podpora vsem bistvenim vsebinskim rešit- 
vam v osnutku zakona, zato predlaga, da zbor osnutek zakona o Spominskem 
parku Trebče sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona ste prejeli. 
Obravnavala sta ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročili dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Kristina Skube, delegatka iz 
občine Šmarje pri Jelšah! 

Kristina Skube: Tovarišice in tovariši delegati! O osnutku zakona 
o Spominskem parku Trebče je tekla pri nas obsežna razprava po krajevnih 
konferencah Socialistične zveze, v občinski konferenci Zveze komunistov, v 
ustreznih samoupravnih in interesnih skupnostih ter na zadnji seji vseh treh 
zborov Skupščine občine Šmarje pri Jelšah. Takšna aktivnost je razumljiva, 
saj se osnutek zakona nanaša na del območja naše občine, ki nam je še posebno 
drag, ker je v neposredni zvezi s Titovim življenjem in njegovim revolucio- 
narnim delom. 

V nadaljevanju želimo seznaniti delegate zbora z zaključki javne obrav- 
nave predloženega osnutka zakona v naši občini. 

1. V vseh razpravah je bila nedvomno izražena podpora prizadevanjem, 
da je izvajanje tako pomembnih nalog nujno opredeliti s posebnim zakonom. 
Strinjamo se z ustanovitvijo organizacije za varstvo spominskega parka in 
hkrati ocenjujemo, da je besedilo osnutka zakona skrbno pripravljeno, da je vse- 
binsko dovolj bogato ter da obravnava vsa bistvena načela in argumente. 

2. K posameznim členom osnutka zakona smo v javni razpravi izoblikova- 
li naslednje pripombe in predloge: 

V 9. členu so določena naravna območja in objeikti v spominskem parku, 
ki so še posebej zavarovani. Ker menimo, da ta člen ne vsebuje vseh naravnih 
območij in objektov, ki takšno varstvo zaslužijo, predlagamo, da se besedilo 
tega člena dopolni tako, da bo vsebovalo poleg naštetih, vsaj še spomenike 
prve kategorije. 

K 10. členu, ki določa, pod kakšnim pogojem je možna, kljub prepovedim 
v 7. in 8. členu tega zakona, gradnja objektov in drugi posegi v prostor, se je 
izoblikovalo mnenje, da je potrebno vključiti v odločanje, ali se takšne grad- 
nje oziroma posegi v prostor dovolijo ali ne tudi pristojne skupščine občin. 

Predlagamo, da se k 11. členu sprejme osnovno besedilo, siaj bo s spre- 
jetjem odloka o prostorskem planu območja posebnega pomena Kumrovec — 
Kozjansko, usmerjen prostorski razvoj, izgradnja naselij in določeni drugi 
pogoji z namenom, da se zaščitijo naravne in kulturne značilnosti na tem 
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območju ter da se bodoča izgradnja načrtuje v skladu s tem zakonom in pred- 
videnim ekonomskim razvojem. 

Predlagamo, da se upošteva varianta k 17. členu. 
V zvezi z 19. členom predlagamo, da se iz besedila črta beseda: »zainte- 

resirane«. 
Z ostalimi rešitvami se v načelu v celoti strinjamo ter hkrati ponovno 

izražamo pripravljenost in željo, da v javni razpravi aktivno sodelujemo, tako 
v odborih, kot na posvetih in drugih oblikah razprav, ki jih bo v ta namen 
organiziral predlagatelj. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ciril Plut, 
delegat iz občine Krško! 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Krško je na sejah zborov dne 7. in 9. julija 1980 obravna- 
vala osnutek zakona o Spominskem parku Trebče in imela naslednje pripom- 
be: 

1. Predlagamo, da se v 4. členu razširi območje spominskega parka tako, 
da bi zajemal tudi ozemlje krajevne skupnosti Brestanica. Tako bi vanj vklju- 
čili tudi muzej slovenskih izgnancev in bodoči muzej slovenskih političnih za- 
pornikov in internirancev. Na ta način bi bil vključen v spominsko območje tudi 
zaselek Penk pri Rožnem, kjer je bila 5. maja 1943 partijska konferenca za 
Posavje. 

Vključi naj se tudi celotna krajevna skupnost Senovo, da bi zajeli teren, 
kjer je deloval Kozjanski odred, to je področje Bohorja, kjer so bile parti- 
zanske bolnišnice, partizanska tehnika in kjer je bila Konferenca aktivistov 
okrožja Kozje. To je tudi področje pohodov in borbenih akcij XIV. divizije. 

2. Ker je že brez predlogov za razširitev spominskega parka del območja 
občine Krško zajeto v spominsko območje, predlagamo, da se v 19. členu do- 
loči, da imamo v organu upravljanja organizacije za varstvo svojega delegata, 
ki naj ga delegira Izvršni svet Skupščine občine Krško. 

Kljub temu, da bi se z našim predlogom spominsko območje razširilo, bi 
ostalo vsebinsko zaokrožena homogena celota. Namen, da ohranimo zgodo- 
vinsko izročilo narodnoosvobodilnega boja, pa bi bil s tem še balj potrjen. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Plut! Želi še kdo be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rok Kržan, delegat iz občine Brežice! 

Rok Kržan: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tova- 
riši delegati! Izvršni svet Skupščine občine Brežice je na 58. seji, dne 7. 7. 1980, 
obravnaval osnutek zakona o Spominskem parku Trebče. 

Bistvenih pripomb k predloženemu osnutku ni imel, zahteva pa, da se v 
4. členu zaokroži obseg in velikost tega ozemlja. To se pravi, da želimo, da 
smo zajeti v spominskem parku s tistimi krajevnimi skupnostmi, ki spadajo v 
manj razvito Kozjansko območje. 

Osnutek zakona je obravnavala tudi naša skupina delegatov, ki delegira 
delegata v Zbor občin in sprejela naslednja stališča: 

24 
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Pri 9. in lil. členu naj se varianta ne upošteva. 
Pri 14. in 17. členu pa naj se sprejme varianta. 
Skupina delegatov me je pooblastila, da v primeru, če bo delegat iz ob- 

čine Šmarje pri Jelšah imel bistvene pripombe, ki so neoporečne in oboje- 
stransko koristne, podprem tudi te pripombe. Lahko rečem, da se z vsemi 
pripombami delegata iz občine Šmarje pri Jelšah strinjam. 

Nekaj pa nas še moti pri 7. členu. Ze sedaj je na območju Krajevne skup- 
nosti Bizeljsko problematičen peskokop tozda Anhovo. Zelo nas moti, ker 
na tem območju, ki naj bi se razvijalo na področju kmetijstva, vinogradništ- 
va in turizma, delamo velike rane in vrzeli. Vsakodnevna boleča rana je za 
krajane, ki živijo na tem območju, ko gledajo izkoriščanje in odvažanje peska, 
skratka motenje tega območja. 

Menimo, da moramo ob sprejemanju zakona vedeti, da bomo morali tem 
temeljnim oziroma delovnim organizacijam omogočiti drugačno izkoriščanje, 
ali pa jih pripraviti, da bodo izkoriščanje prilagodili kraju primerno. Če pa se 
to ne izplača, potem naj pustijo poznejšim rodovom, da bodo sanirali tudi tako 
izkoriščanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Kržan! Želi še 'kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o Spominskem parku Trebče se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine in pripom- 
be delegatov iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Humerja, namestnika predsed- 
nika Republiškega komiteja za kulturo in znanost. Predstavnik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti je tovariš Miroslav Brzina, vodja znanstvene 
koordinacije pri SAZU. 

Tovariš Humer želite besedo? (Da.) 

Jože Humer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ure- 
ja v okvirih, ki smo jih začrtali s predlogom za izdajo zakona, temeljna vpra- 
šanja delovanja te akademije kot nacionalne, znanstvene in umetnostne or- 
ganizacije. 

Predlagatelj je pri oblikovanju osnutka zakona izhajal iz stališč, da je 
treba v zakonu zapisati predvsem jasna načela in temeljne usmeritve, orga- 
nizacijske in druge podrobnosti pa prepustiti ureditvi v statutu akademije. V 
skladu s sklepom zborov Skupščine, ki sta obravnavala predlog za izdajo za- 
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kona, so v osnutku zakona podrobneje in jasneje kot v tezah opredeljeni zla- 
sti: vloga, naloge in položaj akademije, vpliv družbenih dejavnikov na delova- 
nje akademije in njeno financiranje. 

Osrednja naloga akademije ostaja njeno aktivno vključevanje v vse pro- 
cese, v katerih se oblikuje program, struktura in tudi raven celotnega sistema 
slovenske znanosti in umetnosti. V tem okviru naj posebej opozorim na na- 
logo in vlogo akademije, da sodeluje pri idejni opredelitvi temeljnih vprašanj 
znanosti in umetnosti, da razvija marksistično teorijo in metodologijo in po- 
vezuje znanstvenike in umetnike s svojim teoretičnim znanjem in praktič- 
nimi izkušnjami, ki lahko bistveno vplivajo na ustvarjalno uporabo marksi- 
stičnih znanj na posameznih področjih znanosti in umetnosti. Posebna naloga 
akademije je tudi skupno delo z akademijami znanosti in umetnosti v drugih 
socialističnih republikah in pokrajinah in njeno sodelovanje pri oblikovanju 
organizacij in izvajanju programov mednarodnega znanstvenega in kulturnega 
sodelovanja. 

Osnutek zakona posebej opredeljuje tudi sodelovanje akademije s samo- 
upravnimi iinteresnimi skupnostmi za kulturo in za raziskovalno dejavnost pri 
obravnavi vprašanj s področja znanosti in umetnosti, pri oblikovanju politike 
in programov kulturne in raziskovalne dejavnosti ter pri ocenjevanju rezul- 
tatov raziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja. Tako opredeljene naloge 
omogočajo akademiji kontinuiteto tistih njenih funkcij, ki so pomembne za 
oblikovanje in krepitev nacionalne samobitnosti in kulturne identitete sloven- 
skega naroda, hkrati pa širijo možnosti njenega delovanja na vseh področjih 
danes že močno razvejanega sistema znanosti in umetnosti. Osnutek zakona 
je zasnovan tako, da akademiji odpira široke možnosti, da se prek ustreznih 
delegatskih mehanizmov aktivno vključuje v vse procese družbenega razvoja, 
še posebej v obravnavo nacionalnih, razrednih, kulturnih in znanstvenih vi- 
dikov tega razvoja. 

Dejavnost akademije je nedvomno posebnega družbenega pomena. Druž- 
beni vpliv nad njenim delovanjem zagotavlja osnutek zakona zlasti pri volit- 
vah članov akademije, pri volitvah predsednika in drugih funkcionarjev aka- 
demije ter s tem, da Skupščina SR Slovenije potrjuje statut akademije. 

Krog predlagateljev za člane akademije je v predlaganem osnutku zako- 
na razširjen. Zagotovljena je možnost, da se vsi predlagatelji in družbenopoli- 
tične organizacije v postopku predlaganja članov akademije izjavijo o vseh 
kandidatih. Podobno zagotavlja osnutek zakona najširši družbeni vpliv tudi 
na izvolitev predsednika in drugih funkcionarjev akademije. Izvolitvi pred- 
sednika akademije pa daje še poseben poudarek s tem, ko določa, da njegovo 
izvolitev svečano razglasi Skupščina SR Slovenije. 

Predlagani osnutek zakona uveljavlja delovno vlogo akademikov, ki lah- 
ko s posredovanjem bogatih izkušenj in znanja pomembno vplivajo na nadalj- 
nji razvoj znanosti in umetnosti pri nas. Vrhunski znanstveniki in umetniki, 
ki so bili na podlagi izpričanih znanstvenih in umetniških sposobnosti in na 
podlagi rezultatov svojega praktičnega znanstvenega in umetniškega delova- 
nja izvoljeni za člane akademije, morajo imeti vse možnosti in pravice za na- 
daljnje ustvarjalno delovanje, tako v okviru akademije, kot v okoljih, iz kate- 
rih so in ki jim še naprej predajajo svoje delovne, znanstvene in umetniške 
izkušnje. Z zakonom jim tudi zagotavljamo uresničevanje pravice do objave 
oziroma do predstavitve njihovih znanstvenih in umetniških del. 

24» 
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Največ razprav so doslej vzpodbudile določbe o kriterijih za izvolitev čla- 
nov akademije, pri čemer je bila dana podpora variantni rešitvi k 15. členu 
osnutka, ki predvideva, da je za rednega ali dopisnega člana akademije lahko 
izvoljen znanstvenik ali umetnilk, ki živi v Sloveniji, lahko pa tudi znanstve- 
nik ali umetnik slovenskega rodu, ki ne živi v Sloveniji, je pa dejavno pove- 
zan z domovino in je ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti 
ali umetnosti. Zakon torej glede članstva odpravlja dosedanje razlikovanje 
med znanstveniki in umetniki, ki živijo v Sloveniji ter znanstveniki in umet- 
niki slovenskega rodu, ki živijo zunaj nje. 

S predlaganim osnutkom zakona tudi postavljamo dosedanje znanstvene 
institute, ki so delovne enote akademije, v enak položaj kot druge razisko- 
valne organizacije. Ta usmeritev ustreza temeljni opredelitvi vloge akade- 
mije, ki zahteva aktivno, organizirano in dolgoročno zasnovano sodelovanje 
z vsemi raziskovalnimi in visokošolskimi organizacijami. Hkrati pa je seveda 
smotrno, da za uresničevanje določenih nalog tudi Slovenska akademija zna- 
nosti in umetnosti sama ustanovi raziskovalne organizacije. 

Osnutek zakona, v skladu s sklepi zborov Skupščine, ureja tudi financi- 
ranje akademije, in sicer tako, da sredstva za redno dejavnost akademije za- 
gotavlja proračun SR Slovenije, sredstva za raziskovalno in umetniško dejav- 
nost pa zagotavlja akademija tudi s svobodno menjavo dela v neposrednih od- 
nosih ter v ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih. 

Pri pripravi osnutka ^zakona je predlagatelj seveda tesno sodeloval s 
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in z drugimi družbenimi dejav- 
niki. Upošteval je vse konkretne pripombe iz razprav o predlogu za izdajo za- 
kona oziroma oi tezah za osnutek zakona. Dosedanja razprava o osnutku za- 
kona je pokazala popolno enotnost glede temeljnih zakonskih rešitev, dala pa 
je tudi nekaj koristnih izboljšav predlaganih zakonskih besedil. Predlagatelj 
jih bo lahko skupaj s pripombami iz današnje razprave upošteval pri oblikova- 
nju zakonskega predloga. 

Predlagam torej, da predloženi osnutek zakona o Slovenski akademiji zna- 
nosti in umetnosti sprejmete. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona ste prejeli. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija 
za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti se sprej- 
me. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine in pri- 
pombe skupin delegatov. 

Dobili smo namreč pripombe Skupščine občine Slovenska Bistrica, ki se 
pri 15. členu strinja z varianto, pri 34. členu pa predlagajo, da bi bilo potreb- 
no pretehtati možnost slovenske akademije, da ustanavlja raziskovalne in 
druge delovne organizacije. 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
V okviru te točke bi vas še rada obvestila, da je Slovenska akademija 

znanosti in umetnosti 24. julija letos, ob izteku štiriletnega mandata, razre- 
šila dosedanje predsedstvo in izvolila za nadaljnja štiri leta novo vodstvo. 

Po določbi 35. člena sedaj veljavnega zakona o SAZU, je izvolitev pred- 
sednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti veljavna, če ji Skupščina 
SR Slovenije v enem mesecu od dneva izvolitve ne ugovarja. Predlagam, da 
glede na obvestilo predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
ugotovimo, da je bil postopek izvolitve izpeljan skladno z določbami zakona 
ter samoupravnih splošnih aktov alkademije in da je izvolitev akademika prof. 
Janeza MUčinskega ža predsednika Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti veljavna. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na potrditev spre- 
memb in dopolnitev statuta Prešernovega sklada. 

Spremembe in dopolnitve statuta je Skupščini predložil v potrditev Pre- 
šernov sklad in za svojo predstavnico določil tovarišico Francko Strmole-Hla- 
stec. Tovarišica Strmole, ali želite besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta 
pri tej točki je tovariš Jože Humer. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli statut Prešernovega 
sklada in spremembe in dopolnitve tega statuta. Gradivo so obravnavali Od- 
bor za družbenopolitični in komunalni sistem, ki je zboru predložil predlog 
odloka o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta Prešernovega sklada, in Za- 
konodaj no-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Želita poroče- 
valca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Dobili smo mnenje oziroma pri- 
pombo skupine delegatov iz občine Slovenska Bistrica, da bi bilo treba v sta- 
tutu opredeliti vire za financiranje Prešernovega sklada. Ali menite, da bi 
bilo treba na to vprašanje odgovoriti? (Ne.) 

Zeli kdo besedo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje o predlogu odloka o potrditvi sprememb in dopolnitev statuta Pre- 
šernovega sklada. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (53 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, s poročilom dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev zvezne resolucije. 

Osnutek sprememb in dopolnitev zvezne resolucije je zbor obravnaval na 
37. seji dne 25. junija 1980. Zbor je na tej seji s sklepom dal soglasje k osnut- 
ku sprememb in dopolnitev in hkrati zadolžil našo delegacijo, da v usklajeval- 
nem postopku uveljavlja pripombe Skupščine SR Slovenije in o tem poroča 
zboru. 
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Poročilo delegacije, ki ga je podal dr. Rudi Kropivnik, član naše delega- 
cije, smo poslušali na skupnem zasedanju. Predstavnica Izvršnega sveta pri 
tej točki je tovarišica Stanka Kukar, pomočnica direktorja Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje. 

O poročilu delegacije pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo 
ni. Želi kdo besedo? '(Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Zbor občin sprejema na znanje poročilo delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

2. Zbor občin pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in polkrajin Skupščine SFRJ, da v imenu Skupščine SR Slovenije v 
nadaljnjem usklajevalnem postopku upošteva pripombe, predloge in stališča 
zbora z dne 25. 6. 1980 in po opravljenem usklajevanju da soglasje k predlogu 
sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

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

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
Zboru v obravnavo in sprejem predlog odloka o imenovanju namestnika repu- 
bliškega sekretarjia za finance in o razrešitvi in imenovanju namestnika repu- 
bliškega sekretarja za notranje zadeve, ki ste ga prejeli danes na klop. Pred- 
stavnik komisije je njen predsednik, tovariš Franjo Turk. Tovariš Turk, želite 
besedo? (Ne.) 

Poleg predloga odloka ste prejeli tudi predlog Izvršnega sveta o imenova- 
nju namestnika republiškega sekretarja za finance in o razrešitvi in imenova- 
nju namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Zeli o predlogu odloka kdo razpravljati? (Ne.) Potem prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bil mag. Stan- 
ko Debeljak imenovan za namestnika republiškega sekretarja za finance, To- 
maž Ertl razrešen dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za notranje 
zadeve, Ivan Vinkler pa imenovan za namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

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

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionar- 
jem, ki vodijo delo republiških upravnih organov vprašanja, ki se nanašajo na 
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. 

Vprašanja lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine, pred- 
sedniku zbora ali predsednikom delovnih teles, pa tudi skupščini samoupravne 
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interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s 
pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste danes prejeli na klop delegatsko vprašanje 
Skupščine občine Brežice. Med sejo pa smo dobili tudi delegatsko vprašanje 
Skupščine občine Sežana. 

.Na vprašanje delegatov iz Brežic bo odgovoril tovariš Aleksander Skra- 
ban, namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. Prosim tovariš Škraban! 

Aleksander Škraban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegaiti! Skupina delegatov iz občine Brežice za delegiranje v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je postavila naslednji delegatski vprašanji. 

Kdo je dal soglasje za plačevanje električne energije na nov način, na 
podlagi položnic, s čimer se električna energija plačuje vnaprej? 

In drugo vprašanje: Ali je zakonito plačevanje TV naročnin za en ali dva 
meseca vnaprej in ali je potrošnik dolžan plačati TV naročnino, če ne dobi 
programa tiste televizijske hiše, katere program plačuje? 

Odgovor na prvo vprašanje: V mesecu aprilu letos je slovensko elektro- 
gospodarstvo kot zadnje izmed jugoslovanskih republik in pokrajin pri upo- 
rabnikih električne energije na nizki napetosti, ki.niso uporabniki družbenih 
sredstev, pričelo na nekaterih območjih Slovenije uvajati inkaso z letnim 
obračunom. 

Ta sodobnejši in cenejši način plačevanja oziroma inkasa ocenjene porabe 
električne energije v tekočem obračunskem letu, ki se izračuna na osnovi po- 
rabljene električne energije v preteklem obračunskem letu, sta prejela oba 
zbora Skupščine Interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije že leta 
1977, in je tudi določen v nekaterih členih pravilnika o splošnih pogojih za 
dobavo električne energije iz elektroenergetskega omrežja Slovenije (Urad- 
ni list S RS, št. 16/77). Glede na samoupravno urejanje načina plačevanja 
električne energije, Elektrogospodarstvo Slovenije ne potrebuje posebnega 
soglasja za uveljavitev novega načina obračunavanja in plačevanja porabljene 
električne energije. 

Doslej so gospodinjstva plačevala tokarino, to je račun porabljene elek- 
trične energije na osnovi veljavnih tarifnih postavk in odčitane porabe na 
števcu. Tako plačevanje je bilo, po dobrih poslovnih običajih, vsak mesec in za 
nazaj. 

Podatki o obdobjih, za katere se plačuje porabljena električna energija 
in rok zapadlosti plačila, označen na položnici, ne kažeta na to, da bi inkaso z 
letnim obračunom pomenil plačevanje električne energije vnaprej. Porabniki 
električne energije namreč plačujejo električno energijo po obračunskih ob- 
dobjih, ki jih je pet; 15 dni po preteku leta, pa se opravi poračun med pla- 
čanimi obroki med letom in končno odčitano porabo. Takšen način obračuna- 
vanja električne energije je posledica mehanografske obdelave in pomeni do- 
kajšnjo stopnjo racionalizacije obračunavanja električne energije. 

Potrošnik bi kreditiral elektrogospodarstvo samo, če bi bila njegova po- 
raba manjša od planirane. Sicer pa, kdor ne soglaša z ocenjeno porabo elek - 
trične energije po posameznih obračunskih obdobjih, mu elektrogospodarstvo 
izračuna akontacijo uporabe v dogovoru z njim. 

Odgovor na drugo vprašanje: V skladu z določbo 72. člena zakona o jav- 
nem obveščanju {Uradni list SRS, št. 7/73), mora tisti, ki ima radijski ali TV 
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sprejemnik prijaviti sprejemnik radiofuzni organizaciji, ki pobira naročnino. 
Dolžnost plačevanja naročnine je torej vezana na imetništvo TV sprejemnika 
in je povsem nepomembno, koliko programov sprejemnik sprejema. 

Prvi člen odloka o določitvi radiofuzne organizacije, ki pobira naročnino 
ter o organizacijah, organih in fizičnih osebah, katerim ni treba plačati naroč- 
nine (Uradni list SRS, št. 45/73), pooblašča Zavod RTV Ljubljana, da pobira 
naročnino za radijske in TV sprejemnike na območju SR Slovenije. Ob tem 
velja poudariti, da si RTV Ljubljana v okviru materialnih možnosti prizade- 
va, da bi na območju Slovenije zagotovila kvaliteten sprejem čim večjega šte- 
vila radijsikih in televizijskih programov. 

Tudi pravilnik o prijavljanju in odjavljanju radijskih in TV sprejemnikov 
ter o načinu vodenja evidence in pobiranja naročnine za te sprejemnike (Urad- 
ni list SRS, št. 45/73) prav tako zavezuje imetnika radijskega -ali TV spre- 
jemnika, da plačuje naročnino neposredno Zavodu RTV Ljubljana ali poobla- 
ščencem najpozneje do vsakega 10. v mesecu. Zato menimo, da je pobiranje 
radijske ali TV naročnine za več mesecev vnaprej, brez soglasja naročnika, 
v nasprotju z veljavnimi predpisi. 

Imetnik radijskega ali televizijskega sprejemnika ni dolžan plačevati na- 
ročnine, če ne želi ali ne more uporabljati sprejemnika. V tem primeru pa 
mora zahtevati zapečatenje sprejemnika za določen ali nedoločen čas, ki ne 
more biti krajši kot tri mesece. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Škraban! Imate še kakš- 
no dodatno vprašanje? (Ne.) Odgovor boste dobili tudi pismeno. 

Na vprašanje delegatov iz občine Sežana, kaj bo ukrenil Republiški se- 
kretariat za urbanizem v zvezi z gradnjo 400 kW daljnovoda Divača-Sredi- 
polje v Republiki Italiji, ker se ta gradi brez soglasja ustreznega občinskega 
upravnega organa, bo odgovoril tovariš Tone Poljšak! , 

Tone Poljšak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na delegatsko vprašanje delegata Jožeta Korošca, vodje skupine dele- 
gatov iz občine Sežana, kaj bo ukrenil Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora — prej Republiški sekretariat za urbanizem — v zvezi z 
izgradnjo 400 kW daljnovoda Divača-Sredipolje v Italiji, češ da se ta daljnovod 
gradi brez soglasja ustreznega občinskega organa, dajemo naslednji odgovor, 
ki temelji tudi na dejanskem stanju. 

Republiški sekretariat za urbanizem je izdal lokacijsko dovoljenje za grad- 
njo 400 kW daljnovoda od razdelilne trafo postaje Divača do Sredipolja (Redi- 
pulja) v Republiki Italiji, investitorju Soške elektrarne, Nova Gorica z odločbo 
z dne 15. 5. 1979, in sicer po predloženi lokacijski do'kmentaciji, ki jo je izda- 
la pooblaščena strokovna urbanistična služba, to je SGP Kraški zidar Sežana, 
z datumom marec 1979. Lokacijsko dovoljenje je bilo izdano pod določenimi 
pogoji, skladno s soglasji pristojnih organov in organizacij. 

Soglasje za gradnjo omenjenega daljnovoda je dal s svojim pismenim 
aktom z dne 12. 3. 1979 tudi Oddelek za gospodarstvo Skupščine občine Sežana, 
skladno s svojo pristojnostjo, ki je določena v drugem odstavku 21. člena 
zakona o urbanističnem planiranju. Naj dodam še, da so v izdanem lokacij- 
skem dovoljenju, ki ga je izdal naš organ, upoštevani pogoji iz soglasja Oddel- 
ka za gospodarstvo Skupščine občine Sežana. 
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Ob takem dejanskem stanju menimo, da ni razlogov, da bi Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora v tem trenutku ukrepal. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Vprašujem delegata iz Se- 
žane, tovariša Hrovata, ali imate še kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) Pismen 
odgovor boste dobili kasneje. 

Skupščina SR Slovenije je dobila tudi stališče zborov Skupščine občine 
Sežana z obširnejšo obrazložitvijo te zadeve. Na Predsedstvu Skupščine SR 
Slovenije smo bili mnenja, da bi to sodilo v pristojnost 'Komisije za družbeno 
nadzorstvo. 

Zeli še kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 
Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo spreje- 

mali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in z Družbeno- 
političnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in jo tako zaključujem. Dele- 
gatom se zahvaljujem za sodelovanje v razpravi! 

(Seja zbora je bila končana ob 13.50.) 



40. seja 

(30. julija 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
40. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika Zbora občin Skupščine SR Slovenije moramo 
na začetku vsake seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila dele- 
gatov in sestaviti poročilo za zbor. 

V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: Franca 
Zormana, delegata iz občine Cerknica, za predsednika, Mirka Bitenca, delegata 
iz občine Domžale, in Jožico Heber, delegatko iz občine Dravograd, za člana. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ker vidim, da nihče, prosim, da 
o predlogu glasujete z dvigom rok. Kdo je za? (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 40. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
izvoljeni: za predsednika tovariš Franc Zorman, za člana pa tovariš Mirko Bitenc 
in tovarišica Jožica Heber. 

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. 

Nekateri delegati so že oddali delegatska vprašanja. Ker bi želeli, da bi 
Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgo- 
voril, prosim delegate, ki imajo morda pismeno pripravljena delegatska vpra- 
šanja, da jih oddajo sekretarju zbora. Ta vprašanja bomo takoj posredovali 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije oziroma drugim naslovnikom z željo, 
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da bi bil odgovor dan že na današnji seji pri točki predlogi in vprašanja dele- 
gatov. 

Prav tako prosim tiste, ki se še niso prijavili za razpravo, imajo pa namen 
razpravljati, da to storijo sedaj. 

Dobili ste tudi nekaj predlogov sklepov, ki naj bi jih sprejeli pri posameznih 
točkah dnevnega reda. Na to vas opozarjam zato, da bi jih pregledali in da bi 
se v razpravi po možnosti tudi do njih opredelili. Pri teh točkah dnevnega reda 
pa bomo kot običajno izvolili skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo in 
ki bo po potrebi predlagala dopolnitve oziroma spremembe predlogov sklepov. 

Pismenih prijav za razpravo je precej. Ker ni navada, da bi delegati oddajali 
pismeno razprave, vas prosim, da se vsi vključite v razpravo. Na ta način bi 
bili vsi delegati seznanjeni s pripombami, to pa bi tudi omogočilo, da se pred- 
lagatelj opredeli do posameznih vprašanj že na sami seji. 

Ker sem obveščena, da je komisija opravila svoje delo, nadaljujemo s sejo 
in prosim predsednika komsije, Franca Zormana, da poda zboru poročilo. 

Franc Zorman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja: po 
pregledu pooblastil za 40. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 30. julij 1980 
ob 9. uri v mali dvorani Skupščine SR Slovenije, je poročilo naslednje. 

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 sestavljenega seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo 
današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljub- 
ljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Brežice, Nova 
Gorica, Sevnica in Slovenska Bistrica. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena poslov- 
nika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira poobla- 
stila delegatov za današnjo, 40. sejo Zbora občin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu, ki ste ga pravkar poslušali. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Če ne, prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v ce- 
loti, ker ni primera, da bi bilo pooblastilo kakega delegata sporno. Kdo je za 
poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 40. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije povabljeni še predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin 
k vsem točkam dnevnega reda ter Gospodarske zbornice Slovenije in Koordina- 
cijskega odbora za spremljanje izvajanja dogovora o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v obdobju 1976—1980 k 7. točki ter Gospodarske zbornice 
Slovenije še k predlogu dogovora republik in avtonomnih pokrajin v zvezi s po- 
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speševanjem razvoja SAP Kosovo — po sklicu. Na sejo so bile povabljene tudi 
posamezne visokošolske organizacije, katerih statute bomo danes potrjevali. 

Posebej pa so bili na sejo zbora povabljeni člani Sveta republike in člani 
Sveta federacije iz SR Slovenije. 

Seje zbora se udeležujejo: Vlado Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih 
točkah dnevnega reda, Vito Habjan, član Izvršnega odbora Predsedstva, za Re- 
publiško konferenco SZDL, Franček Kavčič, član Predsedstva, za Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije, Edvard Perhavec, predsednik Sekcije za krajevno 
skupnost, za Skupnost slovenskih občin, Peter Vujec, član Izvršilnega odbora, za 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Franc Razdevšek, predsednik Komisije za po- 
speševanje skladnega regionalnega razvoja, Marjanca Markič, članica Komisije 
za samoupravne akte, za Pedagoško akademijo Univerze v Mariboru, Ivana 
Dolenc, članica Statutarne komisije Višja šola za zdravstvene delavce v Ljub- 
ljani, in Anton Suhadolc za Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo — Visoko- 
šolsko temeljno organizacijo matematika in mehanika. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine: Stane Božičnik, član Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Franc Strakl, član Odbora za finance, Franjo Turk predsednik 
Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Miroslav Samardžija, 
podpredsednik Zakonodajno-pravne komisije in Niko Lukež, član medzborovske 
skupine delegatov za proučitev statutov oziroma sprememb in dopolnitev statu- 
tov visokošolskih organizacij. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 40. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 7. julija 1980 sem dnevni red današnje seje razširila še 
z naslednjimi točkami: 

S predlogom odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985, s predlogom odloka o pre- 
nehanju veljavnosti odloka obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji, 
s predlogom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in sprejetju 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986—1995 oziroma 
za določena področja tudi do leta 2000, s predlogom dogovora republik 
in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in sprejemanju ukre- 
pov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spodbujene organizacije združe- 
ga dela, samoupravne organizacije in skupnosti, da gradijo gospodarske objekte 
z združevnjem dela in sredstev, da bi se pospešil razvoj SAP Kosovo, in s skle- 
nitvijo dogovorov o oblikovanju republiških svetov za mednarodne odnose, za 
vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko. 

Na 38. seji Zbora občin, 11. julija 1980, je zbor imenoval skupino delegatov 
za proučitev statutov oziroma sprememb in dopolnitev statutov visokošolskih 
organizacij, ki so bili predloženi Skupščini v soglasje. Ker je skupina delegatov 
v tem času uspela proučiti nekatere predložene statute oziroma spremembe sta- 
tutov in pripraviti predlog odloka o soglasju k tem statutom, predlagam zboru, 
da v dnevni red uvrstimo še eno točko dnevnega reda, in sicer: soglasje k statu- 
tom oziroma k spremembam in dopolnitvam statutov visokošolskih organizacij. 

Gre za statut Visoke šole za telesno kulturo, Pedagoške akademije v Mari- 
boru, Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani in za statut Visokošolske 
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temeljne organizacije matematika in mehanika na Fakulteti za naravoslovje in 
tehnologijo. 

Statutov kot običajno nismo razmnoževali, delegatom pa so na voljo v do- 
kumentaciji Skupščine SR Slovenije. To vam običajno sporočimo pri razširitvi 
ali določitvi dnevnega reda. Prosim vas za razumevanje, ker gre za to, da ne bi 
zavlačevali s sprejemom odlokov o soglasju k posameznim statutom. Ce koga od 
delegatov zanima posamezni statut, naj pove našemu delovnemu predsedstvu, 
da bi mu statut, za katerega je zainteresiran, dostavili. 

Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog z večino glasov sprejet. 
Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 40. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnikov 38. in 39. seje Zbora občin, 
3. poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 s prvo oceno možnosti 
razvoja v letu 1981, 

4. predlog sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, 

5. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Ju- 
goslavije v obdobju od leta 1976 do leta 1979 s prvo oceno razvoja v letu 1980 
in možnostmi razvoja v letu 1981 z glavnimi smermi ukrepov, ki jih je treba 
sprejeti v letu 1980, 

6. predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985, 

7. predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih pri- 
prav prostorskih planov v SR Sloveniji, 

8. predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in sprejetju 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma 
za določena področja tudi do leta 2000,' 

9. osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985, 

10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona, 

11. predlog zakona o pravicah in dolžnostih organov družbenopolitičnih 
skupnosti na področju družbene kontrole cen in skupnosti za cene, 

12. osnutek zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukre- 
pih za varnqst jedrskih objektov in naprav, 

13. predlog dogovora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju ob- 
veznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spodbu- 
jane organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sredstev, da bi se 
pospešil razvoj SAP Kosovo, 

14. sklenitev dogovorov o oblikovanju republiških svetov za mednarodne 
odnose, za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za go- 
spodarski razvoj in ekonomsko politiko, 

15. soglasje k statutom oziroma k spremembam in dopolnitvam statutov 
visokošolskih organizacij, 

16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
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Želi o tako predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, 
prosim, da o dnevnem redu glasujete. Kdo je za? (56 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje zbora določen tako, kot sem ga 
danes predlagala. 

Tak dnevni red ste prejeli danes tudi na klop. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, bi vas 

obvestila, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbo- 
ra na skupnem zasedanju poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 3., 4. in 9. točki 
dnevnega reda, to je k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 s prvo 
oceno možnosti razvoja v letu 1981, k predlogu sprememb in dopolnitev reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
v letu 1980 in k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985, ki ga bo podal tovariš Vlado Klemenčič, podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in uvodno obrazložitev k 10. točki dnev- 
nega reda, to je k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, z 
osnutkom zakona, ki ga bo podal tovariš Franc Razdevšek, republiški svetovalec 
v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in predsednik Komisije za pospeševa- 
nje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

Skupno zasedanje bom po dogovoru med predsedniki zborov vodila jaz. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 38. in 39. seje Zbora občin. 

Osnutka obeh zapisnikov ste prejeli. Ima morda kdo k zapisniku 38. in 39. 
seje Zbora občin kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) 

Ce ne, potem prosim, da o obeh zapisnikih glasujete. Kdo je za to, da se 
odobrita zapisnika obeh sej? (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 38. in 39. seje Zbora 
občin. 

Sedaj vas prosim, da odidemo skupaj v veliko dvorano, kjer bomo opravili 
skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo našega zbora. 
Obveščam vas, da se je število delegatov povečalo. Točne podatke bomo 

kmalu dobili. Povečalo se je tudi število prijav za razpravo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega re da, to je na poročilo Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1980 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981. 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Izvršni svet je 
za svojega predstavnika določil tovariša Antona Slapernika, republiškega se- 
kretarja za finance. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju. Kot gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste prejeli poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o iz- 
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vajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 s prvo 
oceno možnosti razvoja v letu 1981, ki je bilo objavljeno v prilogi VIII Poro- 
čevalca, analizo uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 z globalno oceno uresničevanja družbenega plana v obdobju 1976—1980 
in oceno možnosti razvoja v letu 1981 ter izvajanjem nalog na nekaterih ključ- 
nih področjih, ki je bila objavljena v prilogi VII Poročevalca in oceno izvajanja 
politike cen v SR Sloveniji v prvih petih mesecih 1980 leta, ki je bila objavljena 
v isti prilogi Poročevalca. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo. Želijo poročevalci 
odborov besedo? (Ne želijo.) 

Pri tej točki ste prejeli tudi predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi ga po 
razpravi sprejel zbor. Predlog ugotovitev in sklepov je bil pripravljen na podlagi 
dosedanjih razprav o poročilu Izvršnega sveta v delovnih telesih zbora in Skup- 
ščine. 

Ker ste prejeli vsebinska sklepa tudi za 5. in 9. točko dnevnega reda, to je 
za poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugo- 
slavije v obdobju od leta 1976 do leta 1979 in osnutek dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, predlagam zboru, da 
imenuje skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo k posameznim točkam 
dnevnega reda in po njej zboru predlagala morebitne spremembe oziroma dopol- 
nitve k posameznim vsebinskim sklepom. 

Dovolite mi, da v skupino delegatov za 5. in 9. točko dnevnega reda pred- 
lagam : 

— Staneta Božičnika, člana Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in delegata iz občine Slovenska Bistrica, Alojza Ceglarja, delegata iz obalne 
skupnosti občin Koper, Janka Kolariča, delegata iz občine Maribor, Franca Kum- 
pa, delegata iz občine Novo mesto, Karla Sukiča, delegata iz občine Murska 
Sobota, Rudija Vrčkovnika, delegata iz občine Ravne na Koroškem in Janeza 
Zaplotnika, delegata mesta Ljubljane. 

Ima morda kdo kak drug predlog za skupino delegatov? (Ne.) Ce ne, prosim, 
da o predlogu glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval skupino delegatov. 
Na osnovi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janko 

Kolarič, delegat iz občine Maribor. 

Janko Kolarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbori Skupščine občine Maribor so obravnavali poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju srednjeročnega družbenega plana in rezul- 
tatih stabilizacijskih prizadevanj. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije želimo dopolniti tudi z nekaterimi našim ugotovitvami. 

Tudi na področju razporejanja dohodka smo v občini Maribor naredili ko- 
rak naprej, v želji, da se družbeno dogovorjena razmerja in druge družbene 
norme dosledno spoštujejo. V ta namen je Skupščina občine Maribor ustrezno 
ukrepala tako proti nekaterim individualnim poslovodnim organom kakor tudi 
proti temeljnim organizacijam združenega dela, ki so neopravičeno izplačevale 
višje osebne dohodke. Le-te morajo v tem letu izvršiti poračun neopravičeno 
izplačanih osebnih dohodkov v preteklem letu. Na žalost ugotavljamo, da so tudi 
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v drugih občinah prisotne kršitve, vendar podobnih ukrepov družbenopolitične 
skupnosti še nismo zasledili. 

Resolucijska prizadevanja na področju investicij, osebnih dohodkov, skup- 
ne in splošne porabe ter zaposlovanja se izvajajo, proti kršilcem pa smo tudi 
ukrepali. Resolucijskih prizadevanj ne dosegamo na področju industrijske pro- 
izvodnje, ker ne dosegamo planirane stopnje razsti obsega proizvodnje in pro- 
duktivnosti v industrijski proizvodnji. 

Seveda ne dosegamo tudi predvidevanj na področju prilagajanja proizvod- 
nje novim pogojem gospodarjenja, saj smo v prvih petih mesecih v Mariboru 
le malenkostno presegli lanskoletno stopnjo obsega industrijske proizvodnje. 
Mariborska industrija je pretežno predelovalna in je zato močno odvisna od 
tržnih dogajanj. Pri finančnem rezultatu bo posebej negativno vplivala zamrz- 
nitev cen končnih izdelkov, saj so se cene repromateriala in surovin močno 
zvišale. Predelovalna industrija trenutno mora sprejeti vsak pogoj, če želi na- 
daljevati s proizvodnjo. Znano je namreč, da trenutno kroži vrsta različnih 
sporazumov, ki zagotavljajo dobaviteljem repromaterialov in surovin višje cene 
od družbeno dogovorjenih. Očitno je, da nismo zavarovali proizvodnje z ustrez- 
nim sistemom, saj je zaradi neredne oskrbe s surovinami in repromaterialom 
proizvodni proces redno moten, kar povzroča nedoseganje plana, visoke stroške 
poslovanja in slabo produktivnost. 

Obveznosti in sporazumi se tudi ne izvajajo. Negativen vpliv na proizvodnjo 
ima tudi neusklajenost cen in neurejenost na področju cen ter dejstvo, da Zvezni 
izvršni svet v nekaj letih ni uspel razrešiti to vprašanje. Tako poznamo že 
sedem ilegalnih sistemov cen, kar resno ogroža potrebno ravnotežje med pro- 
izvodnjo, predelavo in potrošnjo. Na te probleme smo že pred meseci opozarjali, 
zlasti pa še na problematiko v industriji, vendar doslej nismo opazili pomemb- 
nejših pozitivnih premikov oziroma ustreznih ukrepov. Problem pa je izredno 
resen in zato terja učinkovite ukrepe. 

Vsa sredstva, kakor tudi učinke, ki smo jih dosegli s sicer upravičenim pri- 
tiskom na splošno in skupno porabo, osebne dohodke in investicije, bomo raz- 
vrednotili zaradi neizpolnjevanja predvidenega obsega industrijske proizvodnje 
in produktivnosti. Očitno je, da so bile nekatere ocene o uspešnosti izvajanja 
stabilizacije preoptimistične, kajti stabilizacije ne moremo reševati s stagnacijo 
v proizvodnji, ampak le, če bomo dosegli planirano stopnjo rasti obsega indu- 
strijske proizvodnje, zlasti pa še produktivnosti. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Danilo Sbrizaj, 
delegat iz občine Ljubljana-Siška. 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Ljubljana-Siška je na seji vseh treh zborov dne 23. julija 
1980 obravnavala večino gradiv za današnjo sejo zbora. K temu gradivu smo 
posredovali pismene pripombe. V skladu s pobudo predsednice, bi omenil še eno 
vprašanje, za katero menim, da ga je treba tudi ustno obrazložiti. 

Gre za analizo uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 z vsemi spremljajočimi dokumenti. Analizo smo ocenili kot doku- 
ment, ki na vseh ravneh, od federacije do občine, zaokrožuje pregled vseh nalog, 
ki so bile sprejete v preteklem obdobju. Analizo ocenjujemo pozitivno, vendar pa 
pogrešamo opredelitev nalog, ki niso bile izvršene, kakor tudi vzroke za to ter 
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odgovorne nosilce. Prav tako pa menimo, da analize prihajajo prepozno, tako 
da na osnovi ugotovitev ne moremo sproti in tekoče vplivati na tokove gospo- 
darskih gibanj. 

Ob analizi uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 želimo opozoriti predvsem na naslednjo problematiko, o kateri je pote- 
kala tudi razprava na skupnem zasedanju vseh zborov naše skupščine. V zadnjem 
času prihaja v delovne organizacije v naši občini s strani poslovnih partnerjev 
in dobaviteljev repromateriala iz naše in tudi drugih republik vedno večje šte- 
vilo samoupravnih sporazumov. Ob grobem pregledu lahko ugotovimo, da ti 
sporazumi niso v skladu niti z določili zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino niti z zakonom o združenem delu. To ugotavlja za tovrstne 
samoupravne sporazume tudi družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenije 
v svojem poročilu o samoupravnem sporazumevanju. Organizacije združenega 
dela stojijo sedaj pred zelo odgovornim ravnanjem, in sicer, ali naj take samo- 
upravne sporazume zavračajo, kar seveda lahko pripelje do ustavitve dobave 
določenih najnujnejših repromaterialov in s tem do zastoja proizvodnje ali pa 
naj vztrajajo, da predlagatelji dostavijo take samoupravne sporazume, ki bodo 
usklajeni z zakonskimi predpisi, kar pa prav tako lahko povzroči nevarnost ne- 
pravočasnih dobav najnujnejšega repromateriala. Kot zadnje pa je možno seveda 
tudi podpisati predložene samoupravne sporazume, vendar pa to bistveno spre- 
minja stroške proizvodnje, ker se s tem praktično spreminjajo cene reproma- 
teriala. Večina organizacij združenega dela v naši občini zaenkrat svojim kup- 
cem tovrstnih samoupravnih sporazumov ne predlaga. Zaveda se namreč, da 
je treba vzpostaviti v reprodukcijskih celotah dohodkovne odnose, vendar na 
osnovi zakona o združenem delu ter zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino ter drugih predpisih in stališčih, ki so s tem v zvezi sprejeta. 
Zavedajo se tudi težav, ki jih imajo druge organizacije združenega dela, pred- 
vsem pa dobavitelji. Kljub temu pa mislimo, da bi v teh primerih morali ukre- 
pati predvsem pristojni organi. Na tem področju namreč prihajamo v tak položaj, 
ki je v nasprotju v vsemi predpisi, in ki ga niti družbeno niti pravno več ne 
obvladamo. Ob tem pa tudi ne moremo reči, kam nas bo vse to pripeljalo. Pri 
vseh teh samoupravnih sporazumih gre za povečanje cen mimo vseh predpisov 
in za prodajo ter odstopanje deviz za znatno višje vrednosti od uradnega tečaja 
tudi po devalvaciji, kar je v nasprotju z zakonom o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. Zadeve ne bi široko razlagal, ker je dovolj poznana 
tudi že iz javnih sredstev informiranja. 

Na podlagi vsega tega predlagamo, da Skupščina SR Slovenije zadolži 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti glede teh 
vprašanj ukrepa oziroma da ta vprašanja zaradi ukrepanja sproži pri pristojnih 
institucijah. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Pis- 
menih prijav za to točko dnevnega reda ni več. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda, da se sestane skupina delegatov. Skupina delegatov bo 
poslušala tudi razpravo k 5. in 9. točki dnevnega reda, po končani razpravi pa 
bo ocenila, ali so potrebne kakšne spremembe oziroma dopolnitve sklepa, ki ste 
ga prejeli. 

25 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega-reda, to je na predlog spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. 

Predlog sprememb in dopolnitev resolucije je Skupščini predložil v obrav- 
navo njen Izvršni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Antona 
Slapernika, republiškega sekretarja za finance. 

Ekspoze k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog sprememb 
in dopolnitev resolucije je bil objavljen v prilogi VII Poročevalca. Danes pa ste 
na klop kot delovni pripomoček prejeli prečiščeno besedilo predloga resolucije, 
v katerem so spremembe ki dopolnitve resolucije pisane z velikimi črkami. Te 
spremembe in dopolnitve so pripravljene v skladu s pripombami in zahtevami 
naših odborov. 

Predlog sprememb in dopolnitev resolucije so obravnavali Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance, ki sta zboru predložila 
skupno pismeno poročilo ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako pred- 
ložila pismeno poročilo. Želijo poročevalci odborov in komisije poročila ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava 
predlog sprememb in dopolnitev resolucije v smislu 72. člena poslovnika Skup- 
ščine tako, da daje o njem pristojnima zboroma svoja stališča. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima Jakob 
More, delegat iz občine Škofja Loka. 

Jakob More: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji delegacije smo obravnavali navedeno gradivo in menimo, da predloženo 
besedilo v 3. točki 7. alinee ne bi bilo sprejemljivo in ga je treba ustrezno obli- 
kovati v skladu s stabilizacijskimi ukrepi. Treba je upoštevati uveljavitev že 
sprejetih ukrepov, posebno pa to, da mora biti rast cen toliko nižja, da ne bo 
izničila ukrepa devalvacije. 

V tej alinei je namreč navedeno, da naj bi bila rast cen na drobno in živ- 
ljenjskih stroškov manjša kot v letu 1979, in sicer tako, da ne bo bistveno višja 
kot v letu 1979. Menimo, da je to preveč splošno določilo in da bi bilo potrebno 
politiko cen bolj precizno določiti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Tatjana Štirn, dele- 
gatka iz občine Logatec. 

Tatjana Stirn: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Logatec je na 26. seji vseh treh zborov in nato tudi na seji 
skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
obravnavala gradivo za 40. sejo Zbora občin in sklenila posredovati naslednje 
pripombe k predlogu sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. 

Prvič. Rast družbenega proizvoda in industrijske proizvodnje je potrebno- 
v predlogu sprememb in dopolnitev resolucije uskladiti z višino, ki je bila ugo- 
tovljena v analizi uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980. 

Drugič. V 3. in 9. točki predloga sprememb in dopolnitev resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije predlagamo, da bi bilo potrebno 
besedilo, da v letu 1980 rast cen na drobno in življenjskih stroškov ne bo 
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bistveno višja kot v letu 1979, konkretizirati s številkami ter dopolniti, da bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel v ta namen ustrezne ukrepe. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Alojz Strmole, 
delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Alojz Strmole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad je k predlogu sprememb in 
dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1980 in k poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresni- 
čevanju družbenega plana Jugoslavije v dobi 1976—1979 s prvo oceno razvoja 
v letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 1981 z osnovnimi smermi ukrepov, ki 
jih je treba sprejeti v letu 1980, sprejela naslednje pripombe. 

Vse oblike porabe, to je osebne dohodke, skupno in splošno ter investicijsko 
porabo je potrebno izvajati v skladu z dohodkom, ki ga ustvari združeno delo. 
Vsi novi zakoni, dopolnila zakonov, sistemski ukrepi itd., morajo krepiti zdru- 
ženo delo in zagotoviti, da suvereno razpolaga, ne samo z delom dohodka za 
osebne dohodke in skupno porabo v temeljnih organizacijah združenega dela, 
ampak v čim večji meri in čim prej tudi s splošno, skupno in investicijsko porabo, 
ki se je doslej v glavnem formirala z dominantno vlogo federacije, republik in 
pokrajin, občin, samoupravnih interesnih skupnosti in bank. Ta poraba se nam- 
reč ni oblikovala v skladu z dohodkom, ki ga ustvarja združeno delo, ampak 
na osnovi planov in želja, ki so bile vedno v nasprotju z realnimi možnostmi. 

Hitreje in učinkoviteje je treba uveljaviti nagrajevnje po rezultatih dela 
v združenem delu, kar bi krepilo združeno delo, povečalo produktivnost dela, 
zagotovilo večje ustvarjanje potrošniških dobrin, znižanje cen in s tem tudi 
realizacijo programov gospodarske stabilizacije. 

Za realizacijo prvih dveh nalog ni potreben nov zakon, saj imamo zakon 
o združenem delu, ki ga je treba le hitreje in učinkovito uresničevati z aktivnim 
vključevanjem vseh subjektivnih sil. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) 
Glede na to, da danes sprejemamo spremembe in dopolnitve resolucije in da 

so bile v razpravi izražene pripombe, ki bi jih bilo treba oblikovati kot amand- 
maje, predlagam, da skupina, ki smo jo izvolili za spremljanje razprave k 3., 
5., in 9. točki dnevnega reda, skupaj s predlagateljem prouči pripombe k reso- 
luciji in morebiti, upoštevanje tudi razpravo na seji Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora, predlaga amandmaje k predlogu sprememb in dopol- 
nitev resolucije. Zato prekinjam tudi to točko dnevnega reda. Ali soglašate 
s takšnim predlogom? (Da.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo Zvez- 
nega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v obdobju 
od leta 1976 do leta 1979 s prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja 
v letu 1981 z glavnimi smermi ukrepov, ki jih je treba sprejeti v letu 1980. 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo Zvezni izvršni svet. Predstavnik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pri tej točki dnevnega reda je prav tako 
Anton Slapernik, republiški sekretar za finance. 

Poročilo ste prejeli kot gradivo k osnutku sprememb in dopolnitev resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 

25* 
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do leta 1980 v letu 1980, in sicer za 37. sejo Zbora, ki je bila 25. junija letos. 
Prejeli ste tudi stališča in pripombe Izvršnega sveta. 

Poročilo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor za finance, ki sta zboru predložila pismeno poročilo. Želita poročevalca 
odborov besedo? (Ne.) 

Tudi pri tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog ugotovitev in stališč, ki 
naj jih po razpravi sprejme zbor. Predlog ugotovitev in stališč je bil pripravljen 
na podlagi dosedanjih razprav o poročilu Zveznega izvršnega sveta v delovnih 
telesih zbora. 

Uvodoma imenovana skupina delegatov bo tudi pri tej točki dnevnega reda 
spremljala razpravo in po njej zboru predlagala morebitne spremembe oziroma 
dopolnitve predloga ugotovitev stališč. 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Tovariš 
Alojz Strmole, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad, je svoje pripombe posre- 
doval že pri prejšnji točki dnevnega reda. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o spremembi 
odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1981 do 1985. 

Ker sta ta in naslednji točki dnevnega reda, to je predlog odloka o prene- 
hanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR 
Sloveniji in predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 ozi- 
roma za določena področja tudi do leta 2000, vsebinsko povezane — pri vseh 
treh odlokih gre v bistvu za uskladitev z zakonom o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije — predlagam zboru, da združimo 
obravnavo 6., 7. in 8. točke dnevnega reda, 

Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o združitvi razprave soglasno sprejet. 
Predloge odlokov je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Antona Slapernika, republiškega 
sekretarja za finance. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predloge odlokov ste prejeli. Obravnavali so jih Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Odbor za finance, ki sta Zboru predložila skupno pis- 
meno poročilo ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila 
pismeno poročilo. Želijo poročevalci odborov in komisije poročila ustno dopol- 
niti? (Ne.) 

Predloge odlokov obravnava danes v smislu 72. člena poslovnika Skupščine 
tudi Družbenopolitični zbor. Zato ste pri vseh treh odlokih prejeli tudi predlog 
stališč tega zbora. 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav za raz- 
pravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje predlog odloka o spremembi odloka o pripravi 
in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od lerta 1981 do 1985. 
Kdo je za predlog odloka? (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 
Na glasovanje dajem predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi 

obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji. Kdo je za predlog odloka? 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o spremembi in dopolnitvi 

odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000. Kdo je za 
predlog odloka? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
Hkraiti ugotavljam, da so bili predlogi odlokov sprejeti v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora posebej ob- 
vestila. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Osnutek dogovora je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Antona Slapernika, republiškega 
sekretarja za finance. Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Osnutek dogovora je bil objavljen v Prilogi VIII Poročevalca. Prejeli ste 
tudi stališča in pripombe Predsedstva RK SZDL Slovenije. 

Osnutek dogovora so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Odbor za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. Želijo 
poročevalci odborov in komisije besedo? (Ne.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava 
osnutek dogovora v smislu 72. člena poslovnika Skupščine tako, da daje o njem 
pristojnima zboroma svoja stališča. 

Tudi pri tej točki dnevnega reda ste dobili predlog sklepa, ki naj ga sprejme 
po razpravi naš zbor. Predlog sklepa je bil pripravljen na osnovi dosedanjih 
razprav o osnutku dogovora v delovnih telesih zbora in Skupščine. 

Uvodoma imenovana skupina delegatov bo tudi pri tej točki spremljala raz- 
pravo in po njej zboru predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve 
predloga sklepa. 

Preden bi začeli razpravo, bi zbor obvestila, da smo dobili pismena poročila 
od večjega števila občin in skupin delegatov, kar se redko dogaja tudi zaradi 
kratkih rokov. Prijavljenih razpravljalcev je, kot sem že rekla, veliko. Ne bi 
želela, da bi narobe razumeli, kar sem na začetku seje povedala. Hotela sem 
poudariti, da zaradi velikega števila prijavljenih razpravljalcev, delegati ne bi 
ponavljali tistih pripomb, ki so jih že posredovali drugi delegati oziroma, da bi 
v teh primerih le z enim stavkom navedli, da imajo podobne pripombe, kot so jih 
povedali že tovariši pred njimi. To sem povedala zato, da bi tudi skupina dele- 
gatov lažje spremljala razpravo. 

Besedo ima Franček Kavčič, član Predsedstva Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. 

Franček Kavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izhajajoč iz stališč in nalog sindikatov pri uveljavljanju družbenega plani- 
ranja ter pri pripravi in sprejemanju srednjeročnih planov za obdobje 1981 do 
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1985, ki zadolžujejo Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, da neposredno 
sodeluje pri pripravi dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije, je 
Predsedstvo Republiškega sveta na svoji seji, dne 23. julija 1980 sprejelo stališča, 
ki smo jih v celoti posredovali Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Čutim dolžnost, da glede na to, da bo o teh zadevah tekla razprava tudi v 
Družbenopolitičnem zboru, kjer so prisotni naši delegati in na Zboru združenega 
dela, Zbor občin seznanim le z nekaterimi našimi ugotovitvami oziroma mnenji, 
in sicer: 

1. Ugotavljamo, da temeljni razvojni kriteriji za investicijske in proizvodne 
programe skupaj z minimalnimi zahtevami in s predlaganim sistemom njihovega 
vrednotenja prispevajo k višji stopnji konkretnosti. Njihov namen je uravnava- 
nje in usmerjanje tokov družbene reprodukcije v republiki v smeri dolgoročnega 
doseganja višjega dohodka na delavca in na vložena sredstva iter večje stopnje 
reprodukcijske sposobnosti. Zato jih je treba vezati na obstoječe ekonomske kri- 
terije investiranja, pri njihovem preverjanju v praksi pa paziti, da ne bodo 
predstavljali preveč toge okvire, kar bi onemogočalo predvideno prestrukturira- 
nje gospodarstva. Ugotavljamo, da predlagani temeljni razvoj in kriteriji le 
deloma vključujejo kot kriterij združevanja dela in sredstev, to se nanaša na 
6., 47. in 48. člen. Menimo, da mora biti združevanje dela in sredstev vključeno 
kot eden izmed temeljnih razvojnih kriterijev, kar naj bi pospeševalo popol- 
nejše usklajevanje razvojnih interesov in potreb temeljnih organizacij združe- 
nega dela v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v reprodukcijskih 
celotah in zagotavljajo čim racionalnejšo družbeno delitev dela. 

Opažamo, da je v predloženih razvojnih programih prisotna močna tedenca 
k zakonsko predpisanemu združevanju sredstev. Dogovoriti se je potrebno, da 
se z zakonom le izjemoma in selektivno združujejo sredstva, s ciljem, da ne bi 
prišlo do večjih motenj v družbeni reprodukciji, v primeru, če ne bi uspelo samo- 
upravno združevanje sredstev. 

2. Izhajajoč iz stališč prve konference Zveze sindikatov Slovenije podpiramo 
predlagano usmeritev, da naj bi pri ustvarjanju in razporejanju dohodka in 
sredstev za akumulacijo ter sredstev za reprodukcijo, naraščala sredstva za aku- 
mulacijo in sredstva za reprodukcijo hitreje od rasti sredstev za osebne dohodke 
ter sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, kar naj bi 
dalo večje materialne možnosti za povečanje stopnje samofinanciranja investicij 
in za uveljavljanje združevanja dela in sredstev. 

Hkrati pa opozarjamo na naslednje. Iz 37., predvsem pa 38. člena osnutka 
dogovora ob predvideni približno 2% rasti zaposlovanja in približno 3% rasti 
družbenega proizvoda, lahko sklepamo, da obstoja dokajšnja verjetnost, da bo 
dohodek naraščal počasneje od celotnega prihodka oziroma, da bo relativno 
zožen manevrski prostor za stimulativnejšo delitev sredstev za osebne dohodke 
po delu, ki je materialna spodbuda za kvalitetnejše gospodarjenje. Zato menimo, 
da bi kazalo zmanjšati predvideno 10°/o zaostajanje, kljub temu, da so bila 
v osnutku predložena razmerja upoštevana pri izdelavi bilance družbenih sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo, ali pa bi kazalo v okviru 'zaostajanja natančneje 
določiti medsebojna razmerja rasti sredstev za posamezne vrste porabe, o ka- 
terih bodo temeljni nosilci odločali v času usklajevanja razvojnih interesov in 
potreb. 

3. Ocenjujemo, da predvidena 2°/» stopnja rasti zaposlovanja v bistvu pred- 
stavlja nadaljevanje dosedanjega ekstenzivnega zaposlovanja ter ohranjanje ne- 
ustrezne kvalifikacijske strukture zaposlenih. S tem, ko ni dana obveznost orga- 
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nizacij združenega dela, da zaposlijo svoje štipendiste oziroma tiste, ki prihajajo 
iz drugih oblik usmerjenega izobraževanja, tudi ni moč pričakovati hitrejšega 
spreminjanja oziroma doseganja kvalitetnejše sestave zaposlenih. Potrebno bi 
bilo izpostaviti nekatere kriterije pri pripravi kadrovskih planov v temeljnih 
organizacijah združenega dela, na prvem mestu pa predvideti obveznost do 
štipendistov, zaposlovanje delavcev, ki se vračajo iz začasnega dela v tujini ter 
zaposlovanje delovno usposobljenih invalidov. 

Predvidena 2% stopnja rasti zaposlovanja v SR Sloveniji presega zmoglji- 
vosti zaposlovanja iz naravnega prirastka ter predvideva zaposlovanje delavcev 
iz drugih republik in pokrajin v enakem obsegu kot v preteklem obdobju. 
Kolikor še naprej računamo na tak priliv delavcev iz drugih republik, je po- 
trebno hkrati v večji meri vztrajati na zagotavljanju ustreznejših pogojev živ- 
ljenja oziroma uresničevanja obveznosti iz družbenega dogovora o minimalnih 
standardih pri zaposlovanju delavcev. 

4. Sindikati se zavzemamo za to, da v globalu ne bi širili obstoječega obsega 
socialnih pravic. Vendar pa moramo zagotoviti, da se z notranjo prerazpore- 
ditvijo doseže na eni strani oženje obsega tistih pravic, ki nimajo objektivne 
podlage in po katerih morda ne bi bilo več potrebe, na drugi strani pa širjenje 
obsega nekaterih pravic oziroma dejavnosti, kot je na primer neposredno otro- 
ško varstvo, nekatere pravice kmečkega prebivalstva, povečanje števila upravi- 
čencev do subvencioniranja stanarin in tako dalje. 

5. V osnutku dogovora ni opredeljeno področje družbene prehrane v smislu 
priporočil in stališč, ki jih je sprejela konec leta 1978 Skupščina SR Slovenije 
za oblikovanje in za izvajanje politike na tem za delavce izjemno pomembnem 
področju. Zato predlagamo, da se v dogovor vnesejo nekatere ključne naloge 
iz tega področja, ki pomenijo uresničevanje obveznosti posameznih nosilcev iz 
skupščinskih stališč. To pa je denimo sprejem družbenega dogovora in odobritev 
investicij s tega področja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Vito Habjan, član Izvršnega 
odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije. 

Vito Habjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi Republiška konferenca Socialistične zveze je na svoji seji dne 15. julija 
1980 obravnavala osnutek dogovora o temeljih družbenega plana za srednje- 
ročno obdobje 1981—1985. Priprave na to sejo so bile temeljite in obširne, saj 
so o tem dokumentu razpravljale večina občinskih konferenc Socialistične zveze, 
organi in sveti pri njih ter pri Republiški konferenci in pri družbenopolitičnih 
organizacijah. 

Tako so v bogati, vsestranski in zavzeti razpravi na Republiški konferenci 
delegati nastopili s predlogi, mnenji in stališči širše delegatske baze. V razpravah 
na sejah svetov Republiške konference so bila prisotna tudi stališča in problemi 
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenih 
organizacij in društev. Lahko rečemo, da so v pripravah na konferenci prišli do 
izraza najpomembnejši poudarki in interesi ter stališča, ki smo jih v široki in 
demokratični obravnavi medsebojno soočali in usklajevali s temeljnimi usme- 
ritvami in globalnimi družbenimi interesi. 

Široka javna razprava v okviru Socialistične zveze je prispevala tudi k te- 
mu, da so se z dokumentom temeljito seznanili vsi nosilci planiranja, delegati 
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družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti ter širok krog 
aktivistov Socialistične zveze. Temeljni namen naše razprave je tudi bil usme- 
riti in pospešiti nadaljnji tok priprav planskih dokumentov organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti, občin in samoupravnih interesnih skupnosti ter 
dati politična izhodišča za usklajevanje interesov pri vseh nosilcih planiranja. 

Na konferenci torej nismo zaključevali razprave niti se konkretno opre- 
deljevali do posameznih predlogov in stališč. Konferenca je predvsem potrdila 
temeljni, globalni pristop k planu, to je njegovo stabilizacijsko naravnanost, 
uskladitev vseh vrst porabe v okviru dejansko ustvarjenega dohodka oziroma 
možnosti ter zagotovitev pogojev za višjo družbeno produktivnost dela. Na tej 
osnovi je Republiška konferenca sprejela skupno frontno usmeritev za nadaljnje 
usklajevanje in konkretizacijo planov na vseh ravneh in v celotni družbeni 
reprodukciji. Zlasti pozorno smo na konferenci ocenjevali, če je osnutek grajen 
na realnih dohodkovnih možnostih, če izhaja iz samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov organizacij združenega dela oziroma njihovih ekonomskih mož- 
nosti. Pri tem smo ugotavljali, da osnutek še vedno premalo upošteva sprejeto 
politiko ekonomske stabilizacije, da še ni dovolj usklajen oziroma, da so nekatera 
predvidevanja in nakazane prioritete izven realnih možnosti, skratka, da ne 
temelji še dovolj na samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih. Kon- 
ferenca je zato poudarila, da je osnutek dogovora o temeljih družbenega plana 
kot delovno gradivo predvsem podlaga za to, da se v nadaljnjem postopku do- 
govarjanja in usklajevanja pripravi dopolnjen predlog, ki bo v večji meri upo- 
števal zaostrene pogoje gospodarjenja ter pripombe iz javne razprave. 

Kot obvezna priloga dogovora mora biti pripravljena tudi družbena bilanca 
dohodka o temeljnih namenih porabe, saj v nasprotnem ni mogoče oceniti, v 
kakšnih razmerjih naj se gibljejo posamezne oblike porabe in proizvodnja. Zato 
bi morali v naslednjih mesecih do končne priprave predloga dogovora inten- 
zivirati delo na pripravi vseh planskih dokumentov, zlasti v organizacijah zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih. O 
predlogu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije pa bomo ponovno 
razpravljali na seji Republiške konference in ga primerjali z dosedanjim osnut- 
kom oziroma bomo ocenili, kako so v predlogu dogovora upoštevane naše 
osnovne pripombe in stališča, ki smo jih sprejeli na konferenci in ki ste jih 
delegati prejeli z gradivom za današnjo sejo. Stališča smo posredovali tudi vsem 
občinskim konferencam Socialistične zveze in družbenopolitičnim organizacijam. 

Ker v predlaganih stališčih in pripombah nismo obširneje povzeli celotne 
razprave na konferenci, naj opozorim še na nekatera vprašanja, ki so bila na 
konferenci močno prisotna. 

Konferenca je podprla usmeritev glede prestrukturiranja gospodarstva in 
predložene kriterije investiranja, pri tem pa je opozorila na potrebo po vgra- 
ditvi ustrezne politike zaposlovanja. To še zlasti velja za problematiko zaposlo- 
vanja mladih in invalidov ter možnosti, ki jih ponuja hitrejši razvoj drobnega 
gospodarstva. Za racionalen izbor pomembnejših razvojnih programov bo treba 
bolj vztrajati na obveznostih njihovega širšega usklajevanja, še posebej v ne- 
katerih dejavnostih, kot so na primer avtomobilska industrija, petrokemija in 
računalništvo. 

Izpostavljena je bila nujnost dolgoročnega povezovanja organizacij združe- 
nega dela in vlaganja na dohodkovni osnovi z organizacijami združenega dela 
v drugih republikah in pokrajinah, še posebej na področju proizvodnje hrane, 
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surovin in energetike. Zagotoviti je potrebno obdelovanje razpoložljive kmetij- 
ske zemlje ter z uveljavljanjem ustreznejšega družbenoekonomskega položaja 
kmetijstva tudi v večji meri reševati socialne probleme kmečkega prebivalstva. 

Glede družbenih dejavnosti se je konferenca zavzela za bolj konkretno uve- 
ljavitev selektivnega pristopa in jasno opredelitev prioritetnih nalog. Opozorila 
je na številne pritiske za širjenje investicij, ki se skušajo uveljaviti s pridobi- 
vanjem različnih političnih podpor. Odločno se je uprla politiziranju o teh pro- 
gramih in zahtevala, da svoje mesto najdejo neposredno v okviru planiranja 
v združenem delu. Tudi uveljavljanje socialnih pravic znotraj materialnih mož- 
nosti mora bolj kot doslej utrjevati odnos do dela in načelno delitev po delu ter 
tako spodbujati boljše delo. Odločanja o teh pravicah naj se čim bolj prenese 
na neposredne okvire krajevnih skupnosti in sosesk v okviru reševanja skupnih 
problemov. 

Konferenca je poudarila, da bo Socialistična zveza še naiprej usklajevala 
družbenopolitično aktivnost pri pripravi planov, da bodo le-ti sprejeti v pred- 
videnih rokih. Socialistična zveza kot fronta organiziranih socialističnih sil še 
nadalje prevzema politično odgovornost za vključitev delovnih ljudi in drugih 
družbenih dejavnikov, to je odgovornost za družbenopolitične aktivnosti, ki naj 
prispevajo k uresničevanju opredeljenih nalog. 

Podpiram predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Zdenka Jurkas, 
delegatka iz občine Brežice. 

Zdenka Jurkas: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Brežice je imela pripombo k 11. členu. V 
osnutku dogovora so prikazane investicije, ki naj bi jih ustrezne samoupravne 
interesne skupnosti financirale iz skupnih programov. Ob tem skupina dele- 
gatov na pobudo samoupravne interesne skupnosti v občini ugotavlja, da je 
nesprejemljivo, da se skupni programi samoupravnih interesnih skupnosti na 
ravni republike oblikujejo brez vsake omejitve in ne glede na rast družbenega 
produkta. Zato predlaga, da Zbor občin sprejme sklep ali pa se v osnutku dogo- 
vora opredeli, da skupni programi samoupravnih interesnih skupnosti na ravni 
republike ne morejo rasti hitreje kot družbeni produkt oziroma, da morajo 
zaostajati 10 °/'o za rastjo družbenega produkta. 

Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije mora jasno opre- 
deliti tudi prioriteto glede hitrejše rasti skupnih programov vseh interesnih 
skupnosti. Za občinske samoupravne interesne skupnosti je nesprejemljivo 
dejstvo, da skupni programi republiških samoupravnih interesnih skupnosti 
rastejo znatno nad rastjo družbenega produkta, to se nanaša na kulturno skup- 
nost, izobraževalno skupnost, telesno-kulturno skupnost, medtem pa morajo 
sredstva za samoupravne interesne skupnosti na ravni občine zaostajati za 10 Vo 
za rastjo družbenega produkta v občini. To hkrati pomeni, da se mora obseg 
dejavnosti, (ki se je že izvajal v letu 1980 v občinskih programih, krčiti na 
račun obveznosti do skupnih programov republiških samoupravnih interesnih 
skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Valentin Dvojmoč, 
delegat iz občine Sevnica. 
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Valentin Dvoj moč : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša skupina delegatov je sprejela naslednje pripombe k osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Kot prvo ugotavljamo, da naziv osnutek dogovora glede na svojo vsebino 
ne ustreza, saj je vsebina osnutka več ali manj informativne narave, ker vse 
predvidene podpisnike in udeležence dogovarjanja ne seznanja z nalogami in 
ukrepi, ki bi jih glede na sprejete smernice republike moral vsebovati dogovor. 
Konkretnih obveznosti za posamezne podpisnike, posebej pa za občine in med- 
občinske skupnosti iz dogovora ni mogoče ugotoviti, zaradi česar ni mogoče 
v občinah izdelati materialnih bilanc, ki bi pokazale, ali smo sposobni dogovor 
tudi podpisati. Sleherna obveznost in naloga v dogovru mora biti tudi material- 
no vrednotena in aplicirana za slehernega udeleženca-ipodpisnika, ki bo šele 
potem lahko na tej osnovi sprejel svojo odločitev o pristopu k dogovoru in se 
odločil za sprejem posameznih obveznosti. 

V 47. členu ni potrebno tako podrobno naštevati skupin oziroma podskupin 
dejavnosti industrije, ki imajo prednosti pri razvoju in vlaganjih. Navesti bi 
bilo potrebno le kriterije, ki so navedeni tudi v drugih členih in s katerimi se 
ugotavlja prioriteta programov. Z navajanjem dejavnosti namreč avtomatsko 
zapiramo pot drugim dejavnostim ali panogam, ki bi se na primer lahko poja- 
vile kot tehnološko intenzivne in ki bi se lahko vključile v tehnološki razvoj 
združenega dela. Zato predlagamo, da se iz osnutka črta tudi seznam ključnih 
razvojnih programov, glede na to, da so v dogovoru opredeljeni kriteriji pre- 
strukturiranja gospodarstva. Pregled investicijskih programov pa lahko spre- 
jemamo .kot informacijo. 

V 86. členu je opredeljeno, da naj bi se sredstva oblikovala tudi z združe- 
vanjem sredstev. Seveda pa takšnega združevanja ne moremo prenesti avtomat- 
sko na vse združeno delo. Sredstva naj združujejo le zainteresirani podpisniki 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana te dejavnosti. 

V prvi alinei 93. .člena bi verjetno morali določiti, da bodo občinske skupšči- 
ne sprejele odloke za organizirano oddajo zasebnih sob, ne pa za njihovo pro- 
dajo, kot je sedaj opredeljeno. Kolikor pa gre za prodajo, potem je potrebno 
podrobno opredeliti, kaj to pomeni. 

Opredelitev v predzadnji alinei je nerealna, saj se sprašujemo, ali je tak 
način prodaje pijač tujim gostom sploh pravilen, in sicer, da bomo alkoholne 
in nealkoholne pijače prodajali tudi za devize. Prav tako menimo, da je ne- 
mogoča tudi tehnična izvedba takega načina prodaje. 

Opredelitev v 104. členu dogovora ne omogoča, da v dogovoru naše občine 
opredelimo konkretne naloge, saj je le določeno, da si bodo občine zgolj prizade- 
vale za ohranitev bolezenskih odsotnosti na sedanji ravni, ni pa določeno, kako 
naj bi zavrli nadaljnje večanje odsotnosti. 

V 114. členu dogovora opredeljeno financiranje nalog RTV iz občinskega 
proračuna nima nikakršnih realnih možnosti. Naša Občina ne more financirati 
niti takšnih nalog kot so oblikovanje blagovnih in tržnih rezerv, intervencije 
v živinoreji in drugih življenjsko pomembnih nalog. Prevzemanje take naloge 
zato ne bi moglo priti v poštev. 

Zakon o svobodni menjavi dela za posamezne interesne skupnosti predvi- 
deva drugačne osnove in vire za financiranje programov družbenih dejavnosti, 
kot so navedeni v 117. členu. Zaradi tega je to vprašanje potrebno uskladiti. 

Predlagamo, da se 16. poglavje, ki opredeljuje naloge glede skladnejšega 
regionalnega razvoja, dopolni. V tretji alinei 125. člena naj se določi, da se poleg 
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razvojnih programov in inicialnih načrtov sofinancirajo tudi geološke in druge 
raziskave in da se del stroškov refundira tudi za izdelavo projektne dokumen- 
tacije ter za naložbe v manj razvitih območjih in ne samo na manj razvitih 
obmejnih območjih. 

Spremembo te alinee predlagamo zato, ker ugotavljamo, da so raziskave 
in izdelava ustrezne dokumentacije predpogoj, da se lahko pristopi h konkretni 
akciji, krajevne skupnosti ali drugi nosilci, kot npr. občinski proračun, pa 
običajno za te namene nimajo sredstev. 

V 123. členu je sicer navedeno, naj bi Gospodarska zbornica in splošna 
združenja spodbujali in povezovali posamezne interese in da naj bi ugotavljali 
možnosti za razvoj, vendar pa vemo, da tudi te asociacije združenega dela ni- 
majo sredstev, da bi to -nalogo iz dogovora v praksi tudi uresničili. 

Če pa predhodno niso opravljena nekatera raziskovalna dela in ni izdelana 
zahtevana dokumentacija, potem je veliko težje priti do realizacije konkretne 
pobude, saj ni mogoče pričakovati, da bodo potencialni investitorji in banke 
združevali sredstva le na osnovi nekaterih podatkov. Le-ti pričakujejo, da 
bodo te naloge opravile krajevne skupnosti ali občina, ki pa, kot že rečeno, ne 
razpolagajo s sredstvi. 

Menimo, da bi proces združevanja sredstev na podlagi skupnih vlaganj po- 
tekal bolj uspešno, če bi dejavniki v krajevni skupnosti ali občini lahko ponu- 
dili potencialnemu investitorju tudi ustrezno dokumentacijo v obliki projekta 
ali analize na podlagi raziskav. 

Iz vsega navedenega predlagamo, da se naša pripomba vključi v dogovor 
o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, še posebej zato, ker v 
bistvu za to nalogo ne bi bila potrebna tako velika dodatna sredstva, saj je 
bilo v sedanjem srednjeročnem obdobju v republiškem proračunu za te namene 
porabljenih 154 milijonov din, kar proti drugim izdatkom, za katere ne bi mogli 
vedno trditi, da so tudi nujni, ni niti omembe vredna vsota. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima dr. Cvetko Dopli- 
har, delegat iz občine Ptuj. 

Dr. Cvetko Doplihar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 smo obravnavali na razširjeni seji naše delegacije in na zborih 
Skupščine občine Ptuj. Sprejeli smo pripombe, dopolnila in stališča, ki naj 
služijo pri nadaljnjem oblikovanju dogovora. Nekatere splošne in skupne pri- 
pombe bo podal delegat iz občine Maribor, ki bo govoril v imenu vseh podrav- 
skih občin. Ker ibom dal tudi pismeni prispevek, bom opozoril le na nekatere 
bistvene pripombe. 

Kmetijstvo je opredeljeno kot prednostna panoga, vendar te opredelitve 
ne podpirajo dovolj konkretnih ukrepov, ki naj bi zagotovili hitrejši razvoj te 
dejavnosti. Predvsem ne prepričljivo, da bi sredstva v predvideni višini za- 
doščala za realizacijo zastavljenih nalog, saj bo 15 000 ha melioracij možno reali- 
zirati le, če bodo zagotovljena znatno večja nepovratna sredstva kot doslej. Prav 
tako bo povečanje osnovne črede govedi za 15 %> mogoče doseči le z ustrezno 
ekonomsko politiko, še posebej glede na to, da je v sedanjem obdobju zaslediti 
tendenco upadanja goveje črede tudi v predelih severovzhodne-Slovenije, to je 
na območju, kjer so dani .naravni pogoji za hitrejši razvoj živinoreje, kot to 
predvideva osnutek dogovora. 
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Pri ekonomskih odnosih s tujino predlagamo, da se v 3. odstavku 16. člena, 
kjer je predvideno združevanje deviz za skupno dogovorjene programe, opre- 
deli tudi kmetijstvo. 

Iz osnutka dogovora izhaja, da bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
pokrivali najmanj 85 %> potreb po hrani z lastno proizvodnjo. To naj bi zago- 
tovili s 3,5®/» rastjo kmetijske proizvodnje, kar pa zahteva večja devizna 
sredstva za uvoz repromateriala. Predvideno je, da naj bi si kmetijstvo samo 
zagotovilo potrebna devizna sredstva. Menimo, da glede na povečane domače 
potrebe po hrani, kmetijstvo tega ne bo zmoglo. Zato predlagamo, da se glede 
na pomen, ki ga ima, kmetijstvo obravnava kot prioritetna panoga. S tem bi 
bila dana kmetijstvu trdnejša osnova za njegov predvideni razvoj. 

V 53. členu osnutka dogovora je obravnavana proizvodnja primarnega alu- 
minija. Opredelitev te proizvodnje ni v skladu s potrebami predelovalcev alumi- 
nija v Sloveniji. Prav tako je v obrazložitvi osnutka dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije 1981—1985 na 47. strani Poročevalca, aluminij 
izjemno kritično obravnavan, za razliko od drugih panog, kar bi lahko pome- 
nilo, da se daje negativno stališče do razvoja sozd Unial in do celotne panoge 
barvne metalurgije. Skupščina občine Ptuj, kot podpisnica dogovora o temeljih 
družbenega plana, v celoti podpira zahteve sozd Unial, da predlagatelji popra- 
vijo besedilo osnutka dogovora, obrazložitev o aluminiju pa spremenijo. Sozd 
Unial je v konkretnih razpravah za oblikovanje finančne konstrukcije doseglo 
dogovore, ki omogočajo nekoliko drugačno besedilo drugega odstavka 53. člena 
dogovora. Zato predlagamo spremembo besedila tega člena, ki naj se glasi: 
»Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Unial Maribor in samo- 
upravnega sporazuma o združevanju sredstev med proizvajalci in porabniki 
aluminija, so se proizvajalci in porabniki dogovorili za izgradnjo nove elektro- 
lize primarnega aluminija v Kidričevem z zmogljivostjo 50 000 ton. Ker se 
ukinja proizvodnja stare elektrolize A, se bo skupna proizvodnja do leta 1985 
povečala od 45 do 75 000 ton. Članice sozd Unial — nosilke investicije — bodo 
v obliki lastnih oziroma združenih sredstev združile 42 % potrebnih sredstev, 
uporabniki aluminija izven sozd-a pa 22%. Preostala tretjina sredstev bo za- 
gotovljena iz tujih in domačih blagovnih in drugih kreditov.« 

Prvi in tretji odstavek 53. člena osnutka ostaneta nespremenjena. Temu 
ustrezno se naj spremeni tudi pojasnilo o aluminiju v obrazložitvi osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Predvideno je bilo, da bodo posamezne naloge, ki se nanašajo na skladnejši 
regionalni razvoj, opredeljene v ustreznih poglavjih dogovora, ki obravnavajo 
posamezna področja oziroma razvojna vprašanja. Ugotavljamo, da ta obveznost, 
razen za področje PTT prometa, z osnutkom dogovora ni izpolnjena. Zato pred- 
lagamo, da se zadolži vse samoupravne interesne skupnosti, ki delujejo na ravni 
republike, da opredelijo konkretne naloge s svojega področja za pospeševanje 
razvoja na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Janko Kolarič, de- 
legat iz Maribora, ki bo govoril tudi v imenu podravskih Občin. 

Janko Kolarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! O dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 so razpravljali vsi zbori Skupščine olbčine Maribor in Svet podravskih 
občin. V razpravi bom povzel nekatera skupna mnenja in stališča, medtem ko 



40. seja 397 

bodo konkretne ocene in pripombe posredovane pismeno tako Republiškemu 
komiteju za družbeno planiranje kot tudi odboru podpisnikov dogovora. 

Poudariti moram, da smo pri obravnavi osnutka dogovora izhajali iz ob- 
činskih planskih aktov, ki so sicer večinoma v fazi osnutka, ikljub temu pa so 
solidna osnova za primerjavo osnovnih podatkov in za oblikovanje pripomb 
k dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Samoupravni sporazumi 
o temeljih plana pretežnega števila samoupravnih interesnih skupnosti in ne- 
katerih organizacij združenega dela so v zaključni fazi usklajevanja. Vse to 
govori, da so v občini Maribor in v ostalih podravskih občinah že podane osnove 
za oblikovanje osnutkov dogovorov občin. 

Predloženo igradivo ne moremo smatrati kot osnutek dogovora, ampak le 
kot osnovo, ki omogoča, da bodo na podlagi dogovorjenih Jialog v samouprav- 
nih sporazumih ter podanih pripomb oblikovani temelji družbenega plana do 
konca septembra 1980. Zato je potrebno nadaljevati s primerjanjem kriterijev 
in realnih ocen ter zagotoviti skladnost planskih aktov. 

Temeljne skupne pripombe podravskih občin so naslednje. Obremenitve 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela so bile zelo velike že v tekočem 
planskem obdobju, kar je vplivalo na to, da je bilo združevanje dohodka na 
podlagi zakonov veliko, temeljna organizacija pa je razpolagala s sorazmerno 
majhnimi sredstvi iza združevanje. Drugače povedano, v gospodarstvu že danes 
združujemo na osnovi zakonskih predpisov okoli 42 % čistega dohodka. Pred- 
loženi osnutek dogovora v svojih splošnih opredelitvah sicer računa na raz- 
bremenitev združenega dela, v svojih konkretizacijah pa zahteva nove obreme- 
nitve gospodarstva oziroma temeljnih organizacij. Nekatere utemeljitve so bile 
že podane, zato jih ne bi ponavljali. 

Pristop glede oblikovanja nalog v dogovoru ni enoten. Nekatere naloge 
oziroma področja so dokaj konkretna, nekatere naloge pa so zelo splošne. To 
je omenil tudi govornik pred menoj. Dogovor naj opredeljuje le programe in 
projekte in ne delovne organizacije. V primerih, ko pa so nosilci posamezne 
grupacije, pa naj se le-te navedejo, ni pa potrebno navajati tudi posamezne 
organizacije združenega dela iz teh grupacij. 

Kaj pomeni, če so nekatere panoge in delovne organizacije navedene in 
kaj je s tistimi nosilci, ki niso navedeni? Posamezne investicije ne morejo biti 
opredeljevane v dogovoru ibrez podrobne ekonomske, tehnološke in surovinske 
proučitve. Ta del dogovora je najmanj samoupravno oblikovan in ga bo zato 
treba dopolniti. Zaradi programov, ki so v osnutku dogovora navedeni kot pred- 
nosti, ne smemo onemogočiti uresničitev drugih pomembnih in interesnih 
programov, ki ustrezajo zahtevanim kriterijem. Ne strinjamo se s tako nedo- 
rečenim planskim aktom, ki našteva vrsto nalog in objektov, hkrati pa pred- 
videva omejena sredstva in so torej v dogovoru naštete naložbe nepokrite. Pri 
tem pa je pozitivno, kar je treba še bolj poudariti, tudi prizadevanje za rekon- 
strukcijo obstoječih kapacitet v industriji. 

Prioritetni programi so v dosedanjem planskem obdobju prek vzajemnega 
financiranja ibank povzročali tako velik odliv kvalitetnih sredstev, da je ogro- 
žen razvoj v okviru posameznih družbenopolitičnih skupnosti in regij. Zato 
mora družbeni plan ,za naslednje srednjeročno obdobje v bilanci sredstev upo- 
števati potrebe posameznih družbenopolitičnih skupnosti glede komunale, ener- 
getike, mestnega prometa in v našem primeru razvoja novih občin. Za velike 
programe mora (biti izdelana bilanca oskrbe za repromaterialom in surovinami, 
kar se sedaj pogreša. Preveč je prisotna tendenca centralnega lociranja po- 
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membne industrije kot tudi šolskih objektov, ne upoštevajo (pa se dovolj potre- 
be posameznih regij. Pri tem se postavlja vprašanje, kaj je s policentričnim 
razvojem, ki terja, da se jasno opredelijo cilji in obveznosti Slovenije do raz- 
voja posameznih regij in do nekaterih panog na primer kmetijstva. 

Izdela naj se ocena, kakšni premiki v razvitosti posameznih območij bodo 
nastali zaradi predvidenih nalog v srednjeročnem družbenem planu. V dogo- 
voru bi morali biti opredeljeni ukrepi in naloge glede skladnejšega regional- 
nega razvoja. Opredeliti je treba tudi intervencije na področju proizvodnje in 
oskrbe s hrano. 

Izgradnja narodnega gledališča v Mariboru je potreba in je to problem, 
ki se kaže v Mariboru že vrsto let. Gradnja le-tega se je začela že v tem srednje- 
ročnem obdobju. Zato je potrebno gradnjo nadaljevati v naslednjem planskem 
obdobju, za kar je potrebno predvideti tudi sredstva. Gre za nalogo, ki je 
slovenskega pomena in zato tudi sodi v dogovor republike. 

Glede letališke infrastrukture moramo poudariti, da je Maribor edini zdru- 
ževal 0,28 '%> sredstev za letališče, združevanje sredstev pa je bilo prekinjeno 
zaradi zahtev letošnje resolucije. Zato se lahko dogovarjamo le o ponovnem 
0,28'°/o združevanju, ne pa o združevanju, ki je trikrat večje. 

V obrazložitvi osnutka dogovora je na 50. strani Poročevalca — 10. poglav- 
je: »Promet in zveze« — opredeljeno, da nekateri cestni odseki oziroma objekti, 
ki SiO vsebovani v osnutku dogovora o temeljih družbenega plana, niso v skladu 
s smernicami za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 
Konkretno naj bi to veljalo tudi za cestna odseka: 3. etapo hitre ceste skozi 
Maribor in za avtomobilsko cesto Šentilj—Pesnica. Ta trditev ne ustreza de- 
janskemu stanju, ker smernice med odseki, ki jih je potrebno obdržati tudi 
v omejenem programu Republiške skupnosti za ceste, izrecno navajajo tudi 
avtomobilsko cesto Šentilj—Pesnica in hitro cesto skozi Maribor. Oba odseka 
sta bila predvidena že v srednjeročnem planu za obdobje 1976—1980 in imata 
za to, in glede na sprejete kriterije, prioriteto v novem srednjeročnem obdobju 
in vsekakor prednost pred novimi predlogi. 

Smernice predvidevajo tudi potrebo po povečanju >propustnic v smeri Šen- 
tilj—Macelj in opozarjajo zlasti na veliko obremenitev odseka ceste Maribor— 
Ptuj. Regionalna skupnost za ceste severovzhodne Slovenije je spričo predvi- 
denih finančnih težav sama odstopila od predloga za izgradnjo tega odseka 
v prihodnjem planskem obdolbju, vendar s tem, da se opravi nadaljnje projekti- 
ranje z elementi avtoceste in ostale priprave. 

Pripomniti je še, da v obrazložitvi navedena analiza razvojnih možnosti ni 
bila samoupravno sprejeta v ustreznem organu Republiške skupnosti za ceste. 
Pri tem naj še opozorim na to, da je finančna konstrukcija celotnega cestnega 
programa zelo nezanesljiva, in sicer na eni strani zaradi premajhnih in premalo 
zanesljivih finančnih virov, o čemer je danes že bilo govora, ker ni jasno, kako 
bo z energetsko situacijo in porabo goriva, na drugi strani pa zaradi netočnega 
programiranja investicijskih vrednosti. 

Karavanški predor je bil vključen v sedanjo finančno konstrukcijo v višini 
2. milijardi dinarjev. Danes, ko se še gradnja ni pričela, pa se zahteva že trikrat 
več oziroma blizu 7 milijard dinarjev. Pri tem pa ne vemo, ali gre za tako 
neprecizne strokovne ocene, ali pa za namerno zavajanje. Naj bo kakorkoli že, 
ob tako velikih dodatnih zahtevah finančnih sredstev • za karavanški predor, 
ki pa najbrž niso zadnja, postaja realizacija slovenskega cestnega programa 
vprašljiva. 
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Dogovor nastaja v času, ko so na vseh področjih prisotna stabilizacijska 
prizadevanja, tako na področju investicij, skupne in splošne porabe, kot tudi 
na področju stroškov poslovanja. Ta prizadevanja so prisotna le v globalnih 
opredelitvah, konkretne opredelitve pa kažejo prav obratno. V osnutku so na- 
mreč prisotne želje, ki znatno presegajo realne materialne možnosti, podpisniki 
pa nimajo na voljo ustreznega pregleda. Menimo, da bi bilo potrebno posredo- 
vati dolgoročno bilanco, ki bi podpisnikom dogovora omogočala pregled glo- 
balnih okvirov in v okviru le-teh ovrednotene naloge iz osnutka dogovora. 
Tako bi bilo razvidno, kako so nekatere naloge globalno usklajene z material- 
nimi možnostmi. Proces dosedanjega oblikovanja dogovora oziroma samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov kaže, da je potrebno že v tej fazi delovati, 
da se naloge v čim večji meri uskladijo z realnimi materialnimi možnostmi. 

Nekatere opredelitve v osnutku dogovora kažejo, da gre za dodatne obre- 
menitve združenega dela in prebivalstva. Obveznosti za te nove naloge niso 
grajene na prestrukturiranju porabe, temveč pomenijo povsem nove oziroma 
dodatne obveznosti. Menimo, da je potrebno v planske akte vgraditi nove na- 
loge, vendar pa je potrebno ob tem opuščati nekatere obstoječe naloge v po- 
sameznih dejavnostih, ki niso več tako potrebne, ali pa sploh niso več potrebne. 
Le na osnovi takega prestrukturiranja je mogoče sprejemati nove naloge v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju. Imamo torej dovolj razlogov za nadaljnjo 
preverjanje kriterijev in realnih ocen skladnosti planskih aktov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Slavko Ribaš, delegat iz občine 
Kamnik. 

Slavko Ribaš: Tovarišica ,predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije imamo naslednje 
pripombe. 

Menimo, da so kriteriji za oceno investicijskih in proizvodnih programov 
preostri in presplošni in da bi jih bilo potrebno razdelati po posameznih pa- 
nogah. To še posebej velja za kriterij izvozne usmerjenosti, saj menimo, da je 
zahteva po več kot 50°/« obsegu izvoza, v primerih, ko gre za proizvodnjo, ki ni 
odvisna od uvoza surovin in reprodukcijskega materiala in je namenjena za 
zadovoljevanje domačih potreb, prevelika. Menimo pa, da bi bilo potrebno v 
dogovor vnesti določilo, da je potrebno usklajevanje investicijskih programov 
tako znotraj reprodukcijske celote, kot tudi na republiški in zvezni ravni, da bi 
se izognili nepotrebnemu podvajanju kapacitet. 

Nadalje imamo pripombo k 44. členu. Menimo, da bi bilo potrebno v do- 
govoru opredeliti kriterije, na osnovi katerih se ibo oblikovala mreža izobraže- 
valnih ustanov za usmerjeno izobraževanje po regijah in v republiki. 

Menimo, da je področje kmetijstva, ribištva in živilstva dobro obdelano, 
pogrešamo pa določilo, kaj bomo v posamezni regiji še posebej razvijali in 
s kakšnimi ukrepi bomo to proizvodnjo tudi pospeševali. 

Ravno tako smo mnenja, da bi bilo potrebno glede na vsestranski pomen 
posebej izpostaviti področje zimskega turizma in mu dati v dogovoru ustrezno 
mesto ter zagotoviti možnosti njegovega nadaljnjega razvoja. 

Menimo tudi, da je nesprejemljivo in tehnično težko izvedljivo določilo 
predzadnje alineje 93. člena dogovora, glede pospeševanja turizma z znižanjem 
davka na promet alkoholnih in brezalkoholnih pijač, ki se prodajajo tujim 
gostom. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Alojz Čeglar, delegat Skupščine 
Obalne skupnosti Koper. 

Alojz Ceglar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ob obravnavanju osnutka dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985, na skupni seji vseh delegacij obalno-kraške 
regije za delegiranje delegatov v Zlbor občin, Zbor združenega dela in Družbeno- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije, ter ob upoštevanju stališč in razprav 
skupščin in izvršnih svetov obalnih občin, Predsedstva obalne konference So- 
cialistične zveze, Predsedstva kraško-obalnega sveta Zveze sindikatov, medob- 
činskega sveta kraško^obalne regije, zbornice in drugih dejavnikov, je bilo 
ugotovljeno, da so nosilci razvoja v tej regiji ponudili programe in projekte, ki 
so izjemno interesantni in pomembni za Slovenijo. Ugotovljeno je tudi bilo, da 
so ti programi v glavnem našli ustrezno mesto med prioritetnimi nalogami, 
ki jih opredeljuje osnutek dogovora. To so projekti, ki se nanašajo na razvoj 
luke in pomorstva, proste industrijske cone v Sežani, energetsko-industrijske 
cone v Kopru, Agroživilstva in turizma. Načrtovanje tako pomembnih nalog za 
skladen razvoj in prestrukturiranje slovenskega gospodarstva pa nujno terja 
tudi zagotovitev najosnovnejših infrastrukturnih pogojev, kar zadeva predvsem 
odpravo že sedaj zelo kritičnih ozkih grl v prometnih povezavah in pri zago- 
tavljanju potrebnih količin vode, saj je npr. kraško-obalno območje glede 
preskrbe z vodo deficitarno in bo seveda to postalo v naslednjih letih močan 
omejitveni faktor nadaljnjega razvoja. 

Pogoji in možnosti za reševanje teh dveh, za bodoči razvoj obalno-kraškega 
območja in temeljnih vprašanj, pa v osnutku republiškega dogovora nismo 
ustrezno opredeljeni. Za odpravo najbolj kritičnih ozkih grl v cestnih poveza- 
vah bi morali z dogovorom zagotoviti vsaj rešitev nivojskih križanj in vzponov, 
ki sedaj zadržujejo gibanje prometa na posameznih odsekih obalne ceste, od- 
stranitev potencialne nevarnosti, da se s ponovnimi premiki plazovitega terena 
na Črnokalskem klancu zopet ne pojavijo ovire, ob dejstvu, da se promet na 
tem klancu že tako ali tako počasi odvija, kar lahko povzroči celo popolno 
prometno izoliranost obale ter končno nadaljevanje izgradnje cestne magistrale 
na izjemno obremenjenem odseku od Razdrtega proti Senožečam. 

Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana republike predvideva iz- 
gradnjo posameznih objektov obalne ceste, ki bodo odpravili ozka grla, in sicer 
izgradnjo vzponov med Koprom in Strunjanom, nujno pa je, da se v dogovor 
vključi tudi ureditev približno 1 km dolgega odseka ceste Strunjan—Valeta ter 
odseka Koper—Ankaran, ker bodo sicer nastali zastoji na teh neurejenih od- 
sekih, s tem pa bodo zmanjšani učinki ostalih dragih in pomembnih posegov, ki 
so že izvršeni oziroma se bodo izvršili. Pri tem poudarjamo, da je Republiška 
skupnost za ceste odsek -Strunjan—Valeta uvrstila v osnutek svojega samo- 
upravnega sporazuma ter da je zagotovila financiranje v okviru dogovorjenega 
obsega naložb. Zato predlagamo, da se ta naloga opredeli tudi v dogovoru o te- 
meljih družbenega plana republike. Kar zadeva Crnokalski klanec in ostale 
odseke, pa je potrebno, da se javno razpravo o osnutku dogovora o temeljih 
družbenega plana republike in o samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
Republiške skupnosti za ceste Slovenije soočimo z resnostjo tega problema. 
V srednjeročnem planu je potrebno na vsak način predvideti ustrezno rešitev 
za Crnokalski klanec. Mimogrede rečeno, to je tudi najdaljši klanec v Sloveniji. 



40. seja 401 

V okviru prometnih povezav so kritične tudi razmere na železniški postaji 
v Sežani in je zato nujno v dogovoru predvideti tudi ureditev tega prometnega 
vozla, še posebej glede na predvideno izgradnjo industrijske cone. 

Trajna zagotovitev dodatnih količin vode območju obale in Krasa je možna 
le z izgradnjo regionalnega primorskega vodovoda, ki bo postopoma vključe- 
val posamezne razpoložljive vodne vire. Postopno izgradnjo tega vodovodnega 
sistema pa je treba začeti takoj, saj na Krasu, zlasti pa še na obali, vode že 
primanjkuje. Vodo je potrebno zagotoviti obali s tem sistemom do leta 1990, 
ko prenehajo veljati dogovori za dovajanje vode iz sosednjih področij Hrvatske 
in Istre in ko se bo ta voda, ki jo sedaj dobivamo, uporabljala za kritje narašča- 
jočih turističnih potreb na severovzhodni strani hrvatske Istre. 

Primorski vodovod je investicija takega obsega, da jo bo mogoče realizirati 
le ob republiški solidarnosti. Ta solidarnost je doslej odigravala v vodnem go- 
spodarstvu veliko vlogo, predvsem pri obrambi pred poplavami in pri razreše- 
vanju drugih problemov, uveljaviti pa jo je treba tudi za reševanje težjih pro- 
blemov na območjih, ki so deficitarne z vodo. V obrazložitvi osnutka dogovora 
je navedeno, da v srednjeročnem obdobju 1981—1985 tega še ni mogoče storiti, 
ker taka solidarnost v okviru komunalnega gospodarstva sistemsko še ni re- 
šena. Zato predlagamo, da se v okviru dogovorjenih nalog na področju stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva predvidi tudi obveznost Izvršnega 
sveta Skupščine Slovenije in Zveze komunalnih skupnosti SR Slovenije, da se 
v srednjeročnem obdobju 1981—1985 pripravi in dogovori način uveljavljanja 
družbenoekonomskih odnosov in uredijo sistemska vprašanja financiranja, ki 
bodo omogočala solidarnostno združevanje sredstev za reševanje problema vod- 
ne oskrbe na območjih, kjer primanjkuje vode, zlasti ko gre za izgradnjo več- 
jega regionalnega vodnega sistema in ko gre za manj razvita in obmejna ob- 
močja, kjer je takšna rešitev edino možna in sprejemljiva. Poudariti pa je treba 
tudi, da obveznosti glede izgradnje obalne ceste izhajajo tudi iz sklenjenega 
družbenega dogovora o sofinanciranju izgradnje obalne ceste, ki so ga sklenile 
in podpisale obalne občine in Republiška skupnost za ceste že leta 1977 kljub 
dopolnitvam, ki jih predlagamo, pa jih ta dogovor ne vsebuje. 

Razprave o osnutku dogovora so tudi opozorile na potrebo, da se v okviru 
načrtovane povezave z italijanskim plinovodnim sistemom .prouči in upošteva 
tudi možnosti take povezave na območju Milj, čeprav so Milje na italijanski 
strani. Če že ta naloga ni upoštevana v dogovoru o temeljih družbenega plana 
republike, pa jo je treba vključiti vsaj v samoupravni sporazum ustrezne asoci- 
acije na republiški ravni, to je Poslovne skupnosti za naftno in plinsko gospo- 
darstvo. 

Ob obravnavi osnutka dogovora o temeljih plana republike za srednje- 
ročno obdobje 1981—1985 pa je bilo na abalno-kraški regiji opozorjeno tudi 
na neizvršeno nalogo iz dogovora o temeljih družbenega plana za obdobje 1976 
do 1980, ki nalaga ustreznim nosilcem planiranja, da se dogovorijo za usklajen 
koncept razvoja slovenske avtomobilske in motorne industrije. Oblikovanje in 
realizacija tega koncepta je temeljnega pomena za skladen razvoj na tem pod- 
ročju v naslednjem srednjeročnem obdobju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Karel Sukič, dele- 
gat iz občine Murska Sobota, ki bo govoril v imenu pomurskih občin. 

26 



402 Zbor občin 

Karel Sukič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker so skupščine pomurskih občin pismeno posredovale razprave o tem doku- 
mentu, bom opozoril samo na eno vprašanje. 

Gre za vprašanje, kako je v osnutku dogovora o temeljih dogovora republi- 
ke opredeljeno kmetijstvo. V Pomurju menimo, da je v okviru prioritet, za 
katere smo se v Sloveniji dogovorili, potrebno temeljiteje in določneje govoriti 
tudi o hrani, ki je slovenska prioriteta. To področje je sicer bilo opredeljeno kot 
prioritetno tudi v tekočem srednjeročnem obdobju, vendar pa je treba nekaj 
več narediti, da bo hrana dejansko tudi prioriteta. 

Mislim tudi, da bi morali v poglavju, ki opredeljuje kriterije prestruktu- 
riranja gospodarstva, in ki jih podpiramo, opredeliti različne kriterije za po- 
samezne gospodarske panoge. Ni mogoče za agroživilski kompleks, ki ga že 
deset let držimo v takšnih ekonomskih pogojih, da ustvarja izgubo, postavljati 
iste razvojne kriterije, kot za neko drugo panogo, ki je v ugodnem družbeno- 
ekonomskem položaju. To velja ne samo za kmetijstvo, temveč tudi za druge 
dej avnosti. 

Dalje mislim, o tem je govoril tudi že delegat iz Ptuja, da s takšnim odno- 
som do hrane, ki je slovenska prioriteta, kot je opredeljen v osnutku dogovora, 
ne bomo dosegli zastavljenih ciljev. Če pa bomo te cilje dosegli na tak način, 
potem je to seveda dobro za slovensko družbo, saj bomo do teh ciljev prišli 
poceni. Namreč kmetijstvo ustvarja 10% našega družbenega proizvoda, pred- 
videne naložbe pa znašajo 4,6®/», čeprav vemo, da so naložbe v kmetijstvu zelo 
drage. Če je to nalogo možno doseči na tak način, potem je seveda to dobro. 
Pri tem pa seveda gre za to, da moramo v tem srednjeročnem obdobju upo- 
števati pomen agroživilskega kompleksa v Sloveniji, posebej glede na našo 
prehrambeno bilanco. 

Mislim, da ni nepomembno reči, čeprav so bila danes izražena tudi druga 
mnenja, da agroživilski kompleks lahko veliko pomeni tudi v naših izvoznih 
ambicijah. Seveda pa, če ne bomo uredili vprašanja cen in druga vprašanja, 
lahko prej ali slej pridemo v situacijo, ko se bo vse usmerilo v izvoz. To velja 
tudi za meso, ki ga bomo potem ponovno uvažali. Mislim, da je tudi s tega 
vidika treba dati prehrani pomembno vlogo, če pa hočemo te cilje doseči, da 
v naslednjem srednjeročnem obdobju ni mogoče opredeliti takšen družbeno- 
ekonomski položaj agroživilskega kompleksa, kot ga imamo v tem srednje- 
ročnem obdobju. S takšnim odnosom ni mogoče doseči nobenih dogovorjenih 
ciljev. 

Nazadnje mislim, da kompleks hrane, če je slovenska prioriteta in če jo 
izvajamo, vpliva tudi na hitrejši in skladnejši regionalni razvoj, kajti s kme- 
tijstvom se ukvarjajo v glavnem na manj razvitih območjih. Hitrejši razvoj 
kmetijstva torej lahko neposredno prispeva tudi k hitrejšemu razvoju manj 
razvitih območij, pri čemer je treba upoštevati tudi ukrepe, ki so opredeljeni 
v zakonu. 

O infrastrukturi bodo verjetno govorili tudi drugi delegati. Poudaril bi 
samo, da se o vseh vprašanjih prehrane mora dogovarjati slovensko združeno 
delo in družbenopolitične skupnosti, ni pa sprejemljivo, da se rešitve iščejo ozi- 
roma zahtevajo od republike oziroma zveze in podobno. Mislim, da bi bilo tako 
bolj prav. V zvezi s tem bi dal konkreten predlog, in sicer, da je pri opredelje- 
vanju naših izvoznih obveznosti potrebno upoštevati ne samo proizvodne orga- 
nizacije, temveč tudi druge, na primer trgovino. Zato bi predlagal, da se vključi 
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tudi sozd ABC Pomurka, ki ima lahko tudi nekatere obveznosti na področju 
izvoza in ustvarjanja deviz. 

Dalje, podpiram predlog, ki ga je že podal tovariš Doplihar, da bo potrebno 
za uresničitev teh ciljev na področju prehrane združevati tudi del deviz za 
potrebe po repromaterialu in tudi za opremo, še posebej, če agrokompleks ne 
bo ustvaril dovolj deviz in če hočemo zagotoviti hitrejši razvoj kmetijstva. 

Mislim, da bi se morali v Sloveniji dogovoriti in to tudi opredeliti v dogo- 
voru, da bi se v prihodnje gradila predelovalna industrija na področju agro- 
živilstva predvsem tam, kjer je surovina. V nasprotnem bi s prevozom surovin 
povečevali tudi stroške predelave. Zato je potrebno to industrijo graditi tam 
kjer imamo surovine. Mislim, da je to tudi eden od pomembnih pogojev ele- 
mentov za višjo stopnjo predelave in finalizacije obstoječih kapacitet, ki so na 
območjih, ki se ukvarjajo s prehrambeno predelovalno industrijo. 

Predlagamo tudi, da naj bi splošna združenja za trgovino, turizem, gostin- 
stvo in industrijo in splošna združenja za kmetijstvo ter živilsko industrijo in 
prehrano za to srednjeročno obdobje sprejel 5-letne prehrambene bilance, s tem 
da bi to bilanco vsako leto seveda tudi dograjevali oziroma dopolnjevali. Če 
takšnih bilanc ne bo, potem se nam lahko zgodi kot sedaj, ko imamo največ 
turistov, nimamo mesa. To se je že večkrat doslej dogajalo. 

To bi bili naši predlogi glede razvoja kmetijstva, o drugih vprašanjih pa 
ne bi govoril. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima Jože Kocon, delegat iz 
občine Lendava. 

Jože Kocon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot delegat iz občine Lendava menim, da je potrebno, da spregovorim o neka- 
terih naših pripombah in predlogih k osnutku dogovora. 

Glede 54. člena osnutka dogovora predlagamo, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije zahteva od subjektov 
planiranja, da uskladijo kapacitete in obveznosti glede razvaja petrokemičnih 
zmogljivosti, saj bi na osnovi obveznosti iz tega člena dogovora prišlo do dolo- 
čenega podvajanja kapacitet. Prouči naj se na primer, ali je potrebno graditi 
nove zmogljivosti za 50 000 tisoč ton formaldehida, če je že za načrtovano pro- 
izvodnjo pentaeritritola dovolj 20 000 ton formalina. Nadalje naj se prouči po- 
treba po gradnji zmogljivosti za 50 000 ton umetnih smol, ko pa vemo, da pri 
Ina-Nafta Lendava obstoječe zmogljivosti še niso popolnoma izkoriščene. 

V 61. členu dogovora je opredeljena izgradnja druge faze rafinerije v Len- 
davi, vendar moramo kljub temu opozoriti na nekatere zadeve v zvezi z iz- 
gradnjo te rafinerije. V času, ko teče javna razprava o osnutku dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, se ponovno na- 
čenja vprašanje nadaljevanja izgradnje rafinerije v Lendavi. Delegati zborov 
občinske skupščine, pa tudi v pomurski regiji, smo o tem razpravljali in izrazili 
zaskrbljenost, če do nadaljevanja izgradnje ne bo prišlo, saj je bil hitrejši 
družbenoekonomski razvoj občine in celotne pomurske regije grajen na reali- 
zaciji te investicije. Zaskrbljenost je toliko večja, ker je že zgrajen krak jugo- 
slovanskega naftovoda do Lendave in ker so bila vložena že velika sredstva 
v spremljajoče objekte rafinerije v višini okoli 2,7 milijard dinarjev, prav tako 
pa je obveznost do tega naftovoda, tudi če do nadaljevanja izgradnje rafinerije 
ne bi prišlo, okoli 3 milijarde din v naslednjih 13 letih. 

26« 
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Zbori republiške Skupščine so v preteklih letih nekajkrat poslušali poročilo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o akciji in realizaciji izgradnje rafi- 
nerije in so bila vsa dosedanja poročila in stališča do izgradnje te rafinerije 
pozitivna. Če želimo še nadalje razvijati petrokemijo in kemijo na sploh, mo- 
ramo zato ustvariti tudi lastne surovinske vire, sicer se, če ne bomo nadaljevali 
izgradnjo rafinerije, takoj postavlja vprašanje uvoza surovin za kemijo, ki pa so 
dostikrat dražja od surove nafte. 

Na lendavski rafineriji temeljijo tudi nekateri drugi programi, ki jih načrtu- 
jemo v Sloveniji, konkretno proizvodnja kaprolaktana v Ljutomeru. Delo na tem 
projektu poteka po predvidevanjih, tako da bi lahko že leta 1984 začeli z realiza- 
cijo tega projekta za proizvodnjo kaprolaktana. 

Ta problematika je neposredno vezana na oblikovanje dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. Zato predlagamo Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da čim prej reši odprta vprašanja nadaljevanja izgradnje te rafi- 
nerije, saj vsako zavlačevanje prinaša samo večje materialne stroške. 

V Sloveniji bo prišlo do določenega izpada pri izgradnji objektov za pro- 
izvodnjo električne energije. Zato predlagamo, da se ponovno prouči, ali ne bi 
bilo mogoče poleg izdelave investicijske projektne dokumentacije za elektrarne 
na Muri, v naslednjem srednjeročnem obdobju začeti tudi z izgradnjo hidro- 
elektrarn na Muri. 

Ostale pripombe pa bomo predložili v pismeni obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima Janez Zaplotnik, delegat 
Skupščine mesta Ljubljane. 

Janez Zaplotnik: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati. Posredoval bi nekatera vprašanja oziroma pripombe, ki so se 
izoblikovale v Ljubljani, kjer je bila organizirana javna razprava o osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Ugotavljamo, da je z vidika uresničevanja zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja storjen kvaliteten premik, vendar pa je potreben še dodaten napor, da 
bi bil predlog dogovora ustrezen in v skladu tudi z drugimi potrebami. Predvsem 
je treba ugotoviti, da osnutek dogovora premalo upošteva sprejeto politiko eko- 
nomske stabilizacije, saj so predvidevanja in potrebe izven realnih možnosti, da 
je v veliki meri še premalo usklajen, ostalih vprašanj pa ne bi ponavljal, ker so 
o tem že govorili tudi drugi delegati. 

Glede na pomembnost nadaljnjega oblikovanja tega dogovora in usklaje- 
vanja predvidenih obveznosti, naj zbori Skupščine SR Slovenije sprejmejo 
sklep, da mora javna razprava in usklajevanje predvidenih obveznosti podpis- 
nikov tega dogovora intenzivno potekati do konca septembra. Ta predlog je bil 
tudi že podan in ga zato ne bom posebej utemeljeval. 

Osnutek dogovora predstavlja rezultat obsežnega dela in napora za dosled- 
no uresničevanje sistema družbenega planiranja v naši republiki in kot tak 
predstavlja sprejemljivo osnovo za oblikovanje in usklajevanje »konkretnih ma- 
terialnih in drugih obveznosti in nalog, ki naj zagotovijo trdne in realne temelje 
in usklajen družbeni razvoj Slovenije v obdobju 1981—1985. Hkrati pa je po- 
trebno ugotoviti, da je predloženi osnutek dogovora nedorečen in pomanjkljiv 
ter da vsebuje še vrsto odprtih vprašanj, kar je pokazala tudi uvodna obrazlo- 
žitev k temu dogovoru, ki smo jo poslušali danes na skupnem zasedanju. 
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V nadaljevanju razprave in pri usklajevanju obveznosti, ki bodo predmet 
tega dogovora, bo potrebno upoštevati še zlasti tiste razvojne usmeritve, ob- 
veznosti in naloge, ki so s stališča razvoja Slovenije pomembna 'tudi za Ljublja- 
no. Pri tem mislimo predvsem na področje energetike, kmetijstva, industrije, 
itd., ki jih ni mogoče v Ljubljani reševati neodvisno od širših interesov celotne 
skupnosti. 

Osnutek dogovora še premalo upošteva stabilizacijsko naravnanost v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju, konkretne naloge in obveznosti, ki jih za- 
enkrat vsebuje, pa že presegajo dejanske materialne okvire in možnosti razvoja 
v naslednjem planskem obdobju. Ostalega ne bi ponavljal, ker so v razpravi te 
zadeve že bile utemeljene. 

V razpravah v Ljubljani so se izoblikovale naslednje pripombe, ugotovitve 
in stališča. 

V prvem členu bi bilo potrebno poleg smernic za pripravo družbenega plana 
Slovenije za obdobje 1981—1985 upoštevati tudi nekatere druge dokumente, 
med njimi tudi tiste, ki se nanašajo na položaj, vlogo in materialno osnovo dela 
krajevnih skupnosti. 

V tretjem poglavju bi morali nekoliko konkretneje razdelati vsebino pobu- 
de. Zato bi bilo potrebno v 1. členu poleg osnovnih nalog navesti še, kako bo 
v krajevnih skupnostih zagotovljena večja materialna osnova in drugi pogoji 
za zadovoljevanje potreb delovnih ljudi in občanov. V tem smislu bi bile po- 
trebne tudi ustrezne dopolnitve 14. poglavja, ki opredeljuje družbene dejavnosti. 
Pri teh spremembah in dopolnitvah pa je potrebno izhajati iz gradiva in osnov- 
nih izhodišč glede reševanja položaja krajevnih skupnosti, ki jih pripravljajo 
občine v okviru Skupnosti slovenskih občin. V naslednjem tednu bo Skupnost 
slovenskih občin v Celju imela posvetovanje in bodo verjetno sprejeta določena 
stališča in predlogi. 

Kriterije za prestrukturiranje gospodarstva 'bo potrebno dodatno proučiti. 
O tej problematiki je bilo že govora. Poudaril bi le, da kriteriji ne smejo biti 
samo restriktivni, ampak v prvi vrsti stimulativni. Če bodo preostro zastavljeni 
bo nujno prišlo do odstopanj in namen ne bo dosežen. 

Doslej smo največ govorili o prestrukturiranju gospodarstva, predvsem in- 
dustrije. Več bi morali spregovoriti tudi o prestrukturiranju celotnega združe- 
nega dela, da ne bo prišlo do neskladnosti med materialno proizvodnjo in druž- 
benimi dejavnostmi. Bolj konkretno kaže opredeliti merila in obveznosti na 
področju gospodarskega razporejanja dohodka, ki mora biti bolj povezan s pred- 
videno politiko na področju razširjene reprodukcije. 

V poglavju ekonomskih odnosov s tujino niti en člen ne govori o razisko- 
valni dejavnosti, inovacijah in podobnem, čeprav bi to moralo postati sestavni 
del ekonomskih odnosov s tujino. V dogovor in tudi v posamezne kriterije bi 
morali v večji meri vgraditi tudi samoupravne družbenoekonomske odnose. 

Poglavji 16 in 17, ki obravnavata skladnejši regionalni razvoj in urejanje 
prostora ter varstvo okolja, naj se uvrstita pred 5. poglavje, ki govori o pre- 
strukturiranju, kjer se bo razvojna politika, ki bo začrtana v teh poglavjih od- 
dražala v uresničevanju celotnega dogovora. 

V 76. člen bi bilo treba vnesli tudi besedilo, na podlagi katerega bi zago- 
tavljali pogoje za življenje in razvoj vodnega življa ter pogoje in možnosti za 
normalen razvoj vodnega gospodarstva in razvijanje ribištva. Prav tako je 
treba v ta člen vključiti tudi varovanje področij reke Save. Druga področja so 
navedena, to področje pa ne. 
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Premajhna pozornost je posvečena gradbeništvu, katerega bi kazalo obrav- 
navati v posebnem ,p«o(glavju, saj je gradbeništvo močno razvito in s svojimi 
zmogljivostmi lahko bolj posega v mednarodno delitev dela. Premalo so jasni 
elementi solidarnosti, o čemer je bilo danes že govora. 

V 60. členu je navedena tudi termoelektrarna Trbovlje 3 kot možen vir 
pokrivanja potreb po energiji. Odprto pa ostaja vprašanje, ali bo potem Ljub- 
ljana vezana na dobavo premoga iz premogovnikov, ki so 300 in več km od- 
daljeni od Trbovelj. Prav tako bo treba v nadaljnjem oblikovanju tega dogovora 
uskladiti naloge glede industrij sko-energetske cone Dolsko, ki je potencialna 
lokacija za nove energetske objekte, ki naj bi pokrivala potrebe Ljubljane in 
tudi širše skupnosti. 

Raziskovalna dejavnost ni dovolj opredeljena kot sestavina združenega dela. 
V nekaterih delih dogovora se obravnava kot negospodarska dejavnost, v drugih 
pa kot gospodarska dejavnost. Prav tako je ugotovljeno, da se zaradi tega, ker 
se je raziskovalna dejavnost doslej financirala v povezanosti z ustvarjenim do- 
hodkom, sredstva vse bolj zmanjšujejo. 

V gradivu tudi ni opredeljeno nadaljnje dograjevanje družbenega sistema 
informiranja in niso dogovorjene aktivnosti za dograjevanje celovitega sistema 
informiranja. Prav tako tudi ni jasno opredeljen nadaljnji razvoj tiska in za- 
ložništva. Tako je v poglavju, ki obravnava družbene dejavnosti, dan poudarek 
na radiu in televiziji, pomanjkljivo pa je obdelano področje tiska, založništva 
in drugih dejavnosti. 

Problematika dela in razvoja upravnih organov je neupravičeno omejena 
samo na reševanje nekaterih vprašanj Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, čeprav je še vrsta republiških upravnih organov, ki lahko veliko prispe- 
vajo k zagotavljanju stabilizacijskega obnašanja. To so upravni organi, ki oprav- 
ljajo družbeni nadzor ter spremljajo izvajanje predpisov in podobno. 

Posebej opozarjamo na program izgradnje cest. O tem je več govoril že 
delegat iz Maribora. Sam bi se omejil le na tisti del, ki temelji na dogovoru 
med Republiškim skladom za ceste in SIS glede 10-letnega programa izgradnje 
cest v Ljubljani. Osnutek dogovora teh nalog ne upošteva in ne predvideva 
njihovo uresničevanje. Zato bi bilo treba ta program sporazumno izoblikovati 
v skladu s skupnimi interesi in možnostmi, ne pa enostavno zanikati ta dogovor 
in s tem razvrednotiti sporazumevanje in dogovarjanje ter uresničevanje do- 
govorjenih obveznosti. 

Na področju energetike so premalo opredeljene obveznosti v zvezi z iska- 
njem, pridobivanjem in zagotavljanjem čistejših virov energije, za kar so v Slo- 
veniji podane na nekaterih območjih ugodne možnosti. S tem bi bilo treba po- 
vezati tudi ustrezne raziskave v združenem delu. 

V osnutku dogovora skupne naloge na ravni republike niso opredeljene, 
ampak so izraženi samo zahtevki. Pri tem so zahtevki posameznih SIS previsoki, 
saj so za nekatere dejavnosti dvakrat večji kot doslej. O tem je tudi že bilo 
govora. 

V 108. členu dogovora so opredeljeni normativi, ki niso sprejemljivi in tudi 
niso za vsa območja v Sloveniji enaki. Zato jih je potrebno preoblikovati tako, 
da bodo posamezne družbenopolitične skupnosti imele več možnosti, da jih 
usklajujejo s svojimi potrebami in možnostmi. 

Na področju družbenih dejavnosti so v 113. členu opredeljeni prednostni 
objekti, pri tem pa se ne upoštevajo nekateri objekti iz programa Ljubljanske 
univerze. Ni omenjena gradnja Kliničnega centra, s čemer bi se na primer 
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z. izgradnjo nove porodnišnice sprostile določene njegove kapacitete, ni pa ome- 
njena tudi nadaljnja gradnja Kulturnega doma Ivan Cankar, ki bo verjetno 
potekala tudi v novem planskem obdobju. Glede na vlogo in pomen Kliničnega 
centra v Ljubljani, ki po svojem pomenu presega interese, potrebe in možnosti 
Ljubljane, predlagamo, da se na ustrezno mesto v dogovoru vstavi naslednje 
besedilo: »Udeleženci tega dogovora bodo podpirali usmeritve Kliničnega centra 
za ohranjevanje dosežene ravni v primerjavi z razvojem medicinske znanosti 
v svetu in s tem njegovo široko vključitev v delitev dela v Jugoslaviji in izven 
Jugoslavije, še posebej pa z deželami v razvoju.« 

Glede 54. člena sta že govorila delegata iz občine Sevnica in Lendava, zato 
bi le poudaril, da se strinjamo, da je treba zagotoviti usklajen razvoj te dejav- 
nosti na območju Slovenije. 

Pri usmerjanju stanovanjske gradnje pa je potrebno poudariti večjo ob- 
veznost usklajevanja programov stanovanjskega, komunalnega in stavbno-zem- 
ljiškega gospodarstva, s posebnim poudarkom na usmeritev stanovanjske grad- 
nje na že obstoječo mrežo komunalne infrastrukture, ki ni v celoti izkoriščena. 
Na tem področju imamo pomembne rezerve, ki bi jih bilo potrebno pospešeno 
izkoriščati. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. Besedo ima Vinko 
Gobec, predsednik Izvršnega odbora Republiške skupnosti za ceste. 

Vinko Gobec: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da se vključim 
v razpravo o tako pomembnem dokumentu, kot je osnutek dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. 

Najprej bi rad poudaril, da 83. in 84. člen tega dogovora nista usklajena 
z osnutkom samoupravnega sporazuma o temeljih plana, ki ga je sprejela 
Skupščina Republiške skupnosti za ceste dne 16. julija. Zato so vse dileme in 
razmišljanja iz današnje razprave dobrodošla in podpirajo usmeritve, za katere 
se je odločila Republiška skupnost za ceste, ki je v javno razpravo posredovala 
osnutek samoupravnega sporazuma. Le-ta žal še ni objavljen, ker organi niso 
dovolili, da ločeno objavimo ta sporazum in ker bodo 30. junija v Poročevalcu 
objavljeni samoupravni sporazumi vseh SIS materialne proizvodnje v republiki. 
Sedaj pa smo ugotovili, da zaradi dopustov ne bo možno pravočasno objaviti 
vseh sporazumov. Zato bo čez 14 dni v Gospodarskem vestniku objavljen pro- 
gram za cestno in železniško gospodarstvo. 

Takoj moram poudariti, da je osnutek samoupravnega sporazuma glede 
globalne razporeditve sredstev v cestnem gospodarstvu po velikih naporih in 
po prizadevanjih organov in Skupščine Republiške skupnosti za ceste usklajen. 
To pomeni, da samoupravni sporazum upošteva, da bo zagotovljenih 31 313 
milijard dinarjev. Tako je opredeljeno tudi v dogovoru, niso pa usklajeni viri 
in pa seveda tudi ne razporejanje sredstev za posamezne odseke in podobno. 
Prav tako menim, da ni točna opredelitev na 50. strani, da so razvojni programi 
po posameznih prometnih panogah v glavnem sklenjeni s smernicami skupščine, 
da pa ni usklajeno le cestno gospodarstvo, saj je cestno gospodarstvo na osnovi 
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tega, kar sem povedal, že usklajeno s smernicami. Res pa je, da je za želje in 
potrebe premalo 31 313 milijard din. Zato je tudi Obalna skupnost predlagala 
nekatere dodatne vire za financiranje, ki smo jih kot varianto predlagali v sa- 
moupravnem sporazumu, v nadaljnji razpravi pa bomo dokončno oblikovali 
stališča do tega vprašanja. 

Menim, da je osnova to, da je treb^ v dogovoru republike upoštevati tiste 
naloge, za katere se bodo samoupravni organi in temeljne organizacije zdru- 
ženega dela na področju cestnega gospodarstva dogovorili. V številnih razpra- 
vah v organih izvršnega odbora in skupščine o osnutku samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana cestnega gospodarstva smo razpravljali in k temu 
težili, da bi v srednjeročnem planu za obdobje 1981—1985 opredelili tiste naloge, 
ki jih doslej nismo uresničili, in da bi tako cestno gospodarstvo tudi prispevalo 
k splošnemu napredku družbe. Prav tako smo ves čas upoštevali dejstvo, da je 
potrebno zagotoviti maksimalno stabilizacijsko naravnanost in da mora svoj 
delež prispevati tudi cestno gospodarstvo. 

Ze sedaj smo imeli pri usklajevanju ožjih in širših interesov velike težave 
in zato lahko pričakujemo, da bodo te težave tudi v javni razpravi, ki jo šele 
pričenjamo, čeprav so bili izvedeni številni posveti v regijah, občinah, ipd. 
Zato je naša skupna naloga pri usklajevanju nalog na tem področju toliko 
pomembnejša. Seveda ne bomo mogli mimo dejstva, da bomo pač morali spre- 
jeti takšen samoupravni sporazum o temeljih plana, ki bp v skladu z realnimi 
možnostmi. 

Navedem naj samo nekaj osnovnih elementov, ki so bili vodilo pri koncipi- 
ranju osnutka samoupravnega sporazuma. Najprej smo se odločili, da je treba 
dokončati že pričeta dela v sedanjem srednjeročnem planu, kar pomeni spo- 
štovanje kontinuiranosti v procesu planiranja. Nadalje, da je potrebno povečati 
skrb za izgradnjo cestnega križa v Sloveniji, zlasti pa vložiti še večje napore 
za uresničitev dogovora o izgradnji cest v Jugoslaviji, in sicer Ceste bratstva 
in enotnosti. 

Posebno pozornost je treba nameniti povezovanju naših prometnih tokov 
z mednarodnimi, skrbeti pa je potrebno tudi za večjo prometno varnost udele- 
žencev prometa, za enakomernejši razvoj cestne mreže v Sloveniji, še posebej 
glede manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij. Upoštevati je 
treba prometne tokove, tehnično stanje cest ter skrbeti za redno vzdrževanje 
cest in zagotoviti vse napore za dodatno združevanje sredstev v cestnem gospo- 
darstvu. Mislim, da je skladno s stabilizacijsko naravnanostjo potrebno težiti 
k temu, da bo prispevek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 4 %», 
kot je bil tudi doslej. 

Seveda pa je pri tem potrebno poudariti, da se je ob planu te skupnosti 
potrebno tudi odločiti, kaj s sredstvi, ki jih je združeno delo združevalo v obliki 
davka, saj se še vedno v številnih delovnih organizacijah ta sredstva vodijo kot 
angažirana poslovna sredstva. Mislim, da je v prihodnjem srednjeročnem ob- 
dobju potrebno ta sredstva izločiti iz poslovnih sredstev kot nepovratno zdru- 
žena sredstva za cestno gospodarstvo, ker sicer ne bo jasno, kdo bo ta sredstva 
tudi vračal. Mislim, da je treba danes še posebej opozoriti na to, kar smo 
slišali v ekspozeju podpredsednika Izvršnega sveta, da je pri infrastrukturi 
treba še zmanjševati naloge, ki so predvidene v dogovoru. Če je to tako, potem 
se bomo morali resno pogovoriti o tem, kako v materialni bilanci uskladiti na- 
loge, da v ožjih družbenopolitičnih skupnostih ne bomo v planih predlagali 
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nalog, ki jih ne bo moč uresničiti. Zato bo potrebno uskladiti vse naloge ter 
določiti, kaj je manj prioritetno, in tako dalje. Mislim, da bo to izredno težka 
naloga, saj že 31 313 milijard sredstev pomeni v bistvu oženje programa cest- 
nega gospodarstva in bo moč uresničiti le tiste osnovne stvari, ki so nujno po- 
trebne v cestnem gospodarstvu v Sloveniji. 

Ne bi se spuščal v posamezne številke, ker bo za to dovolj časa v diskusiji. 
Mislim pa, da je treba zlasti poudariti, da v planu predvidevamo tudi sredstva 
za sofinanciranje v višini 241 milijonov din za manj razvita območja, za manj 
razvita obmejna območja pa še dodatnih 120 milijonov dinarjev, s čimer želimo 
tudi v tej smeri prispevati k razreševanju perečih problemov na nerazvitih 
področjih, ker vemo, da je cesta predpogoj za hitrejši razvoj manj razvitih 
območij. 

V samoupravnem sporazumu smo opredelili skupne naloge uporabnikov 
in izvajalcev, ker je naša naloga, da se dogovorimo za cilje in načine, s katerimi 
želimo enakopravno uresničiti samoupravno dogovorjene naloge. Na tem pod- 
ročju nas čaka še dosti dela in aktivnosti, ki bodo potrebne, da se samoupravno 
organiziramo. Potrebno bo čimprej sprejeti zakon o samoupravnih skupnostih 
za ceste in zakon o cestah, da bodo delavci in občani na tem področju nepo- 
sredno in v celoti urejali zadeve in da samoupravne interesne skupnosti ne 
bodo direkcije, kot je dejal tovariš Sergej Kraigher, temveč mesto za dogovar- 
janje in sporazumevanje ter mesto učinkovitih akcij za uresničitev tistih nalog, 
za katere se bomo skupno dogovorili. Zal je danes na tem področju še zelo 
močna vloga države, saj le-ta določa materialno osnovo cestnega gospodarstva. 

Posebej moram poudariti, da investicije v cestno gospodarstvo soprispevajo 
tudi k razvoju drugih gospodarskih dejavnosti. Te investicije prispevajo k hi- 
trejšemu razvoju turizma, gradbeništva, železarstva, strojne industrije, elektro- 
industrije in tako dalje. To pomeni, da so vendarle investicije v ceste pomem- 
ben dejavnik za splošen gospodarski razvoj republike oziroma celotne družbe. 

Poudaril bi tudi vprašanje Karavanškega predora kot ene od najpomemb- 
nejših investicij v tem srednjeročnem obdobju, kar je bilo danes tudi že izpo- 
stavljeno. Moram povedati, da delimo mnenje z vsemi tistimi, ki se zavedajo, 
da je 6,6 milijard za investicijski program Karavanškega predora ogromen pri- 
spevek za tako kratko -časovno obdobje. Izvršni odbor je ob obravnavi tega 
investicijskega programa sprejel stališče, da se sprejme investicijski program 
za izgradnjo predora pod Karavankami, v višini 6,6 milijard, ker je to med- 
državni dogovor. Vendar v osnutku samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
predvidevamo za to investicijo samo 2,15 milijard dinarjev. Mislim, da smo 
s tem povedali veliko. Če se v javni razpravi dogovorimo, da bo v samoupravni 
sporazum o temeljih plana cestnega gospodarstva v celoti zajeta ta obveznost, 
potem to seveda pomeni, da bomo morali zmanjšati naloge na drugih pod- 
ročjih. V razpravi pa smo ugotovili, da je razmerje med novogradnjami, vzdrže- 
vanjem in gradnjami regionalnih cest v osnutku sporazuma močno v korist 
novogradenj. Zato verjetno obstaja potreba, da bi nekoliko povečali udeležbo 
regionalnih cest. Takšna je bila tudi razprava. 

Zavedamo se torej tega problema, ocena investicijske vrednosti je znašala 
približno med 100 in 200 milijardami pred petimi leti, ko se je predor načrtoval. 

Mislim, da je delegat iz Maribora pravilno ugotovil, da naloge v osnutkih 
dogovora niso v skladu s smernicami, če je mislil na Karavanke. Zato sem že na 
začetku povedal, da te naloge niso usklajene z nalogami iz samoupravnega spo- 
razuma, ki bo objavljen in ki je že usklajen. 
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S tem bi zaključil svojo razpravo, pismeno pa bom predložil, v katerih po- 
stavkah nismo usklajeni v virih in v izdatkih, Skupščini pa bom posredoval 
tudi samoupravni sporazum, ker mislim, da morajo biti v dogovoru vsebovane 
tiste naloge, ki so samoupravno in sporazumno dogovorjene. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Ciril Koprive, predsednik Iz- 
vršenega odbora Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Ciril Koprive: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da vas seznanim s stališči in pripombami k osnutku dogovora, ki 
jih je sprejela Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije v tem mesecu 
na svoji 13. seji. 

Želim opozoriti na potrebo, da se še nadalje zagotavlja socialna varnost 
nekaterim skupinam prebivalstva, kljub stabilizacijskim prizadevanjem, ki jih 
Skupnost socialnega varstva Slovenije podpira, da ne bi bile te skupine brez 
svoje krivde občutno prizadete in da bi kot družba ustvarjali pogoje za njihovo 
normalno vključevanje v delo in življenje oziroma zagotovili njihovo normalno 
preživljanje. Moje izvajanje je toliko lažje, saj sta predstavnika Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije v svojih izvajanjih poudarila, da je potrebno 
ob materialnem razvoju skrbeti tudi za sočasno zagotavljanje socialne varnosti 
določenim kategorijam prebivalstva, da ne bi zmanjševanje teh pravic krnilo 
uspešnost sedanjih in bodočih stabilizacijskih prizadevanj. Zato v celoti pod- 
piram njuno izvajanje. 

Stališča in pripombe Skupnosti socialnega varstva Slovenije so naslednje: 
1. V poglavju zaposlovanje bi bilo po mnenju skupščine skupnosti potrebno 

določneje opredeliti usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb. Ta proble- 
matika je le omenjena v četrti alinei 42. člena osnutka dogovora. 

Skupščina je mnenja, da je usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb 
izredno pomembna naloga, tako s stališča aktiviranja kadrovskih virov v naši 
republiki, kot tudi z vidika zagotavljanja socialne varnosti. Gre tudi za izvajanje 
v letu 1976 sprejetega zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, 
pri čemer smo vsa ta leta ugotavljali, da se zakon ni uresničeval tako, kot je bilo 
predvideno in da je potrebno ustvariti pogoje za njegovo dosledno uresničitev. 

2. V poglavju o stanovanjskem-komunalnem gospodarstvu bi po mnenju 
skupščine kazalo v 2. točki, ki opredeljuje, kako se bodo porabila sredstva za 
zagotavljanje družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, dopolniti še 
z sofinanciranjem izgradnje splošnih socialnih zavodov. Enako pripombo so 
organi skupnosti dali k osnutku zakona o stanovanjskih razmerjih, kar je bilo 
v javni razpravi v glavnem podprto. 

3. Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije ugotavlja, da so v 
osnutku dogovora v nekaterih členih, ki opredeljujejo posamezne družbene de- 
javnosti, predvsem pa v poglavju XIV, opredeljena le sredstva, ki jih bodo 
združevale samoupravne interesne skupnosti. To velja na primer za člene 106. 
in 107. Skupščina ob tem meni, da bi ti členi morali opredeliti tudi poglavitne 
usmeritve in aktivnosti za naslednje srednjeročno obdobje na teh področjih. 

4. Skupščina je mnenja, da bi v členih o družbenih dejavnostih, poleg ne- 
posrednih nalog republiških skupnosti, vendar kazalo opredeliti tudi nekatere 
najpomembnejše usmeritve za razvoj posameznih področij v naslednjem pet- 
letnem obdobju. Tako imamo konkretno pripombo k 105. členu, kjer naj bi bilo 
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opredeljeno, za kolikšen delež predšolskih otrok bomo v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju zagotovili varstvo v vzgojno varstvenih organizacijah. 

Opredelitev najpomembnejših usmeritev v dogovoru je po mnenju skup- 
ščine upravičena, zlasti za to, ker ta dogovor podpisujejo tudi izvršni sveti 
skupščin občin. 

5. Skupščina je mnenja, da bi v 108. členu morali opredeliti tudi skupne 
naloge glede sofinanciranja društev na republiškem nivoju, oskrbo oseb nezna- 
nega bivališča v socialnih zavodih in druga vprašanja, za katera bodo združe- 
vale sredstva občinske skupnosti. 

6. Skupščina predlaga, da se pred 109. členom vstavi nov člen, v katerem 
bi opredelili obveznosti pristojnih republiških skupnosti za zagotovitev pogojev 
za usposabljanje invalidnih oseb in za ustanovitev in razvoj Zavoda za uspo- 
sabljanje invalidnih oseb. 

7. .Skupščina predlaga, da se tudi konkretizira zadnji odstavek 109. člena, 
ki opredeljuje naloge socialnega varstva Slovenije. 

Projekt »Življenjski stroški«, na osnovi katerega se bomo lahko dogovorili 
o minimalnih življenjskih stroških kot podlagi za uveljavljanje enotnih krite- 
rijev in meril za upravičenost do socialnih dajatev, se izvaja, vendar so zaen- 
krat zagotovljena sredstva le za izvedbo prve faze projekta. Tako ostaja Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije pomembna naloga, da tudi vnaprej usklajuje 
interese uporabnikov in izvajalcev glede tega projekta tako, da se bo zagotovila 
izvedba celotnega projekta, dokončne raziskovalne rezultate pa bomo v praksi 
lahko uporabili šele v sredini planskega obdobja 1981—1985. 

8. Skupščina predlaga, da se v 113. členu seznam prednostnih investicij 
dopolni še z izgradnjo Zavoda za usposabljanje invalidnih oseb. Potrebna sred- 
stva za izgradnjo tega zavoda znašajo 75 milijonov dinarjev, investicija pa naj 
bi bila dokončana v letu 1985. Sredstva bodo zagotovile Zveza skupnosti za 
zaposlovanje Slovenije, Skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja Slove- 
nije ter Skupnost socialnega skrbstva Slovenije. 

9. Skupščina predlaga, da se v 116. členu točka b) ustrezneje formulira. 
Kriterije in merila za zagotavljanje upravičenosti do socialnih dajatev, še zlasti 
pa višino teh dajatev, ni mogoče popolnoma fiksirati za celotno petletno ob- 
dobje, saj se bodo morali nujno prilagajati vsakokratnim družbenim razmeram. 
Formulacijo tega odstavka si je moč razlagati tudi tako, da mora sedanji sistem 
socialnih pravic ostati nespremenjen v celotnem planskem obdobju. Skupščina 
pa meni, da so samoupravne interesne skupnosti mesto dogovarjanja, kjer naj 
delavci in delovni ljudje celovito ocenijo vse potrebe in možnosti in s samo- 
upravnim sporazumevanjem tudi ukinejo tiste pravice, ki niso več neobhodne, 
namesto njih pa uveljavijo nove, če se izkažejo kot nujno potrebne in če so 
finančno pokrite. 

Skupščina skupnosti bo o osnutku dogovora ponovno razpravljala v mesecu 
septembru, da bi tedaj oblikovali dokončna stališča, saj razprava o osnutku 
dogovora v občinskih skupnostih še teče. Hvala le^pa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Maks Furlan, delegat iz občine 
Piran. 

Maks Furlan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Današnji razpravljalci so v večini primerov že skušali v svojih diskusijah 
širiti osnutek dogovora, kljub temu, da smo v današnjem uvodnem ekspozeju 
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slišali, da ga bo očitno treba ožiti. Tudi mi ga želimo širiti, vendar po mojem 
mnenju s to razliko, da imamo dve temeljni usmeritvi, ki smo jih nekje že 
širše verificirali, med drugim tudi v tej Skupščini. Gre za solinarstvo in pa za 
pomorski promet. 

Ob obravnavi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 sta Skupščina obalne skupnosti in Skupščina občine Pi- 
ran, izhajajoč tudi iz stališč delavcev v združenem delu, medobčinske gospo- 
darske zbornice in družbenopolitičnih organizacij, med drugim obravnavala 
tudi problematiko proizvodnje soli v Sečoveljskih solinah ter problematiko po- 
morskega prometa in položaj ter pomen teh dejavnosti za .obalo. Ugotavlja 
se, da v seznamu ključnih proizvodnih programov, ki je priložen k osnutku 
dogovora, proizvodnja anorganske soli ni zajeta. To pomeni, da se projekt to- 
varne soli s kapaciteto 100 000 ton soli, ki ga ponuja HP Droga, ne bo enako- 
pravno obravnaval in usklajeval z minimalnimi zahtevami ostalih potencialnih 
proizvajalcev reprodukcijskih materialov v Sloveniji, čeprav bi povečanje pro- 
izvodnje nadomestilo uvoz in bi zato uvrstitev te proizvodnje med konkretne 
naloge prestrukturiranja gospodarstva — 5. poglavje, bila upravičena. 

Na Sečoveljskih solinah poteka proizvodnja soli že prek 1000 let. Vsa sto- 
letja je bila sol važen prehrambeni in strateški artikel, to pa je tudi danes. 
Z razvojem kemične industrije se poraba soli iz leta v leto povečuje, poraba 
soli pa tudi pri nas nenehno narašča. Domača proizvodnja ne krije teh potreb 
in moramo zato letno uvažati 200 do 300 tisoč ton soli. Glede na pomembnost 
je bila proizvodnja soli v sedanjem srednjeročnem obdobju uvrščena med pri- 
oritetne dejavnosti. Proizvodnja v današnjih solinah, tako pri nas kot tudi na 
ostalih morskih solinah, je zastarela in preveč odvisna od vremena, s tem pa 
je tudi ekonomsko nerentabilna. Zato je modernizacija pridobivanja te surovine 
nujna. 

Zavod za tržne raziskave je za naslednje petletno obdobje ugotovil, da 
bodo nepokrite potrebe soli v Jugoslaviji do leta 1985 narasle na 380 tisoč ton, 
čeprav bodo realizirani vsi programi, ki jih načrtujejo posamezni nosilci pro- 
izvodnje. V naši republiki je bila v lanskem letu poraba soli okoli 70 tisoč ton. 
Nadaljnji razvoj bo potreboval tudi večje količine soli. Z izgradnjo tovarne soli 
bi v celoti pokrili vse slovenske potrebe po tem važnem prehrambenem artiklu 
in surovini. 

HP Droga je pripravila program za industrijsko proizvodnjo morske soli 
direktno iz morja v kontinuiranem procesu z letno kapaciteto 100 tisoč ton. 
Od te količine bi najmanj 20 tisoč ton izvažali. Ta proizvodnja temelji na naj- 
sodobnejši tehnologiji, v procesu proizvodnje pa bi bilo zaposlenih od 56 do 
60 delavcev, od tega ena tretjina z visokošolsko izobrazbo. Predvidena vlaganja 
v izgradnjo tovarne znašajo milijardo din, od tega bo polovico sredstev za- 
gotovljenih iz lastnih sredstev in s sredstvi sovlagateljev. Do danes je že prek 
30 delovnih organizacij pristopilo k samoupravnemu sporazumu o združevanju 
dela in sredstev, 50 temeljnih organizacij pa je ta sporazum že podpisalo. Za 
izgradnjo te tovarne je že dobljena tudi lokacijska odločba z vsemi potrebnimi 
soglasji. Ta program izpolnjuje tudi večino kriterijev, ki so določeni za pre- 
strukturiranje gospodarstva in za ocenjevanje uspešnosti posameznih progra- 
mov. Tovarna soli bo omogočila sprostitev pretežnega dela sedanjih solinskih 
površin za intenzivno pridelovanje hrane in za ribogojništvo, še posebej 
ker se bo vsa odpadna toplota lahko v polni meri koristila. Preostala slanica 
pa bo lahko služila za povečanje gostinsko-turističnih uslug. V primeru, da 
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ta program ne bi bil vključen v dogovor republike, bo Slovenija ostala brez 
lastne proizvodnje soli in bo zato morala sol v celoti uvoziti, ali pa soinvestirati 
za tako tovarno v drugih republikah, 600 ha sedanjih solinskih površin pa bi 
bilo prepuščeno morju in uničenju. 

Razvojna usmeritev slovenskega pomorstva, to je Splošne plovbe, temelji 
predvsem na intenzivnejšem vključevanju v prevoz izdelkov, ki jih izvažamo 
in uvažamo ter v tranzitni promet, temelji pa tudi na dolgoročnih aranžmajih 
in sporazumih z drugimi industrijskimi in transportnimi panogami, da bi se 
tako laže izognili rizikom zaradi pogostih sprememb na svetovnem tržišču. 
Glede na to bo Splošna plovba ustrezno modernizirala svojo floto. Splošna 
plovba je posebno intenzivno povečala svoje zmogljivosti v obdobju od 1974 
do 1977. leta, ko je podvojila tonažo in s 27 ladjami dosega skupno nosilnost 
437 tisoč bruto registrskih ton. Po tem letu se je razvoj pomorske flote za- 
ustavil in je v tem srednjeročnem obdobju realiziranih le 25 %> predvidenih 
nalog. Neizvršene so vse investicije, predvidene v Piranskem sporazumu za 
gradnjo ladij v domačih (Ladjedelnicah. Izvršena ni bila predvidena dobava 
rabljenih ladij, čeprav so bili pogoji za nakup le-teh glede na krizo v pomorstvu 
zelo ugodni. Tudi plan odpisovanja iztrošenih ladij se ne uresničuje in se tako 
flota prepočasi prilagaja razvoju sodobne tehnologije, tako glede ekonomske 
eksploatacije, kot tudi glede ladijske tonaže. To je tudi posledica nekaterih 
nerazčiščenih sistemskih vprašanj, ki otežujejo poslovanje brodarstva in po- 
vzročajo njegovo zaostajanje. Gradnja ladij v domačih ladjedelnicah za domače 
brodarje poteka pod težjimi pogoji kot za izvoz. Visoke carine in uvozne dajatve 
za nakup novih in rabljenih ladij ter relativno imajhna zaščita domače proiz- 
vodnje vplivajo na slabšanje reproduktivne sposobnosti brodarstva. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno zagotoviti Splošni plovbi 
možnost nenehnega obnavljanja in povečanja flote, da bi se mogla prilagajati 
intenzivnemu razvoju tehnologije pomorskih prevozov ter še nadalje pomembno 
prispevati k izvajanju plačilne bilance. Predvsem ise bo treba dogovoriti za po- 
goje in možnosti za gradnjo ladij v domačih ladjedelnicah, izboljšati pa je 
potrebno tudi reproduktivno sposobnost te dejavnosti predvsem z dohodkovnim 
povezovanjem z zainteresiranimi uporabniki deviz. Omogočiti je treba tudi 
pomlajevanje flote z nakupom rabljenih ladij, predvsem tedaj, ko so razmere 
na tržišču ugodne. 

Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana za naslednje srednjeročno 
obdobje vsebuje tudi nalogo, da se poveča in modernizira trgovska flota tako, 
da bo z nabavo devetih ladij le-ta sposobna povečati neto devizni priliv letno za 
7,7 % in da bo dosegla v letu 1980 že 3 tisoč 800 milijonov neto deviznega prili- 
va. Pri tem pa ugotavljamo, da so v osnutku dogovora dokaj natančno oprede- 
ljene obveznosti za realizacijo deviznega priliva, niso pa opredeljeni pogoji za 
uresničitev takšnega deviznega priliva. Sklicevanje na družbeni dogovor v ok- 
viru federacije v gradnji ladij v domačih ladjedelnicah in uvozu rabljenih ladij 
še ne zagotavlja realizacije predvidenih investicij. Zato mora biti iz dogovora 
jasno razvidno, da SR Slovenija podpira elemente, na osnovi 'katerih Splošna 
plovba načrtuje razvoj v srednjeročnem obdobju 1981—1985, z gradnjo ladij v 
domačih ladjedelnicah, pri čemer pa morajo biti opredeljeni enaki pogoji in 
cene, kot jih naši ladjarji nudijo ladjarjem v svetu. Za investicije v skupnem 
obsegu 2596 milijonov dinarjev bo zagotovljenih 32,6 % lastnih sredstev, 44,2 % 
domačih kreditov in 23,2% tujih konvertibilnih kreditov. Predlagamo torej, da 
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se tako kot ostala področja prometa obravnava tudi pomorsko gospodarstvo ce- 
lovito in v okviru republike. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Albina Škapiin, 
delegatka iz občine Izola. 

Albina Skapin: Tovarišiea predsednica, tovarišice lin tovariši dele- 
gati. Nadaljevala bi razpravo tovariša Furlama, da naj se pomorsko gospodarstvo 
obravnava celovito. 

Na problem ribištva in predelavo rib smo v tej Skupščini že večkrat opo- 
zorili, in sicer konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta. Kljub temu pa 
smo ob obravnavi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana republike 
ugotovili, da je ta dejavnost še nepopolno zajeta. Zato smo sprejeli naslednje 
stališče. 

Med dejavnostmi, ki so v poivojnem obdobju zaostajale v razvoju, je tudi 
morski ribolov in predelava rib. Vzrokov za to je bilo več, med njimi pa so 
tudi že dolgo časa nerazčiščeni razvojni koncepti. Zato posluje ta dejavnost 
danes v zelo težkih pogojih. Ulov je negotov in odvisen od vremenskih razmer, 
predelovalne kapacitete pa so že tako zastarele, da so pogoji dela nevzdržni, 
tako z varnostnega kot tudi s sanitarnega vidika. Sedaj je razvojni koncept 
te dejavnosti razčiščen in temelji na ulovu rib po novih tehnologijah, neodvisno 
od vremenskih razmer in z večjimi ladjami. Razvojni program predvideva na- 
bavo 10 takih ladij do leta 1985, 6 ladij pa do ileta 1990, kar bo omogočilo ulov 
10 000 ton rib, hkrati pa tudi modernizacijo predelave rib s predvideno letno 
proizvodnjo 8000 ton ribjih konzerv, namenjenih pretežno za izvoz. 

Osnutek dogovora o temeljih plana SR Slovenije in osnutek samouprav- 
nega sporazuma ustrezne asociacije uvrščata tak razvoj med prioritetne naloge 
naslednjega srednjeročnega Obdobja, v celoti pa so upoštevane tudi obveznosti 
glede skupnega obsega investicij. V razpravi o osnutku dogovora pri nosilcih 
planiranja v naši občini pa je bilo ugotovljeno, da bi morali biti, v skladu z 
dolgoročnimi cilji razvoja na področju pridobivanja, predelave in porabe hrane, 
tudi v kmetijstvu celovito opredeljeni programi in projekti, ki so skupnega 
pomena za Slovenijo in med njimi tudi projetkta, ki se nanašata na ukxv in 
predelavo rib, ki ju ponuja HP Droga, čeprav sta sicer kot obveznost glede 
količinske ravni proizvodnje ustrezno zajeta. To je tem bolj potrebno, ker ugo- 
tavljamo, da sta v osnutku dogovora predvidena nabava ribiških ladij iin ribolov 
omejena v skupnem obsegu investicij, namenjenih za razvoj kmetijstva. Pri 
razčlenitvi tega skupnega zneska v obrazložitvi pa ribolov in predelava rib 
sploh nista upoštevana. Iz tega sklepamo, da ribolov dn predelava rib nista 
zajeta med investicijami, ki se financirajo prek Kmetijsko-živilske razvojne 
skupnosti, kar je na vsak način treba zagotoviti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Bogdan Birsa, 
delegat iz občine Koper. 

Bogdan Birsa: Tovarišiea predsednica, tovarišice in tovariši. Na 
kratko bom opozoril le na nekatere zadeve, ker so o drugih vprašanjih že go- 
vorili tudi drugi delegati. Predložil pa bom tudi pismeni prispevek. 

Imel bi načelno pripombo v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva. Mi- 
slim, da je treba v tem poglavju naložiti naši avtomobilski .industriji zelo kon- 



40. seja 415 

kretne naloge glede povezovanja in usklajevanja proizvodnje, kajti sedanja 
situacija v Sloveniji pravzaprav ne vođi nikamor. To je bilo sicer opredeljeno 
tudi v sedanjem dogovoru, vendar ta naloga ni bila uresničena. Družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja je sicer opozoril na to vprašanje, vendar zelo eno- 
stransko. Zato so nekateri 'to obdobje izkoristili in so si ustvarili dobre pogoje 
za proizvodnjo, drugi pa so seveda mioraOli zaradi tega zaostajati. Zato mislim, 
da je v tem poglavju potrebno za našo avtomobilsko industrijo zelo konkretno 
opredeliti naloge glede povezovanja in usklajevanja, ali pa jo izločiti iz prioritet. 
To je sugestija in tudi predlog za dopoilnitev dogovora, ki ga danes obrav- 
navamo. 

Predlagal bi tudi, da naj bi se v poglavju, ki opredeljuje irazvoj petrokemije 
in bazne kemije, pri delovni organizaciji Iplas vključil še projekt kontinuitete, 
to je proizvodnjo propilenoksida, ki v osnutku ni definiran. Gre za projekt 
kontinuitete, ki bo zaključen na koncu naslednjega srednjeročnega obdobja, 
pa je verjetno pomotoma izpadel. 

Nadalje bi rad opozoril tudi na stališče Skupščine občine Koper glede 
družbenih dejavnosti. Doslej srno na tem področju imeli tudi združevanje sred- 
stev za izgradnjo posameznih objektov v občinah na področju šolstva, zdrav- 
stva ipd. V osnutku dogovora pa je to izpadlo in se predvideva združevanje 
sredstev samo za objekte republiškega značaja, ki so navadno le v Ljubljani, 
kot npr. Dom Ivan Cankar, Muzej NOB in drugi. Mislim, da bi bilo vendarle 
potrebno na tem področju tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotoviti 
združevanje sredstev za investicije v občinah, saj nekatere občine, ki so doslej 
združevale sredstva, še niiso dobile nobenih objektov oziroma niso mogle koristiti 
teh sredstev. Zato menim, da bi biio prav, da se v osnutku dogovora opredeli 
združevanje sredstev za investicije v občinah. 

Glede izgradnje muzeja NOB v Ljubljani, pa je stališče naše skupščine, 
da je potrebno v Sloveniji narediti celovit pregled spominskih obeležij, ki so 
pomembna za zgodovino NOB ter opredeliti, kje in kaj bo potrebno narediti. 
Tiako je potrebno ugotoviti, ikaj je potrebno narediti v Bazi 20, kaj v bdlnicd 
Franija ipd. Baza 20 je na primer zelo neurejena. Zato je po mojem mnenju 
bolj pomembno urediti Bazo 20, bolnico Pran jo in druga obeležja, čeprav ne 
trdim, da ni potrebna tudi izgradnja muzeja NOB v Ljubljani. Ko pa bomo 
zmogli toliko sredstev, da bomo zgradili osrednji muzej, ki je verjetno potreben, 
pa se je potrebno tudi dogovoriti, kaj bomo imeli v tem muzeju, kaj pa naj 
ostane 'tam, ikjer se je nek dogodek zgodili. 

Nazadnje bi rad poudaril, da se je v Sloveniji potrebno dogovoriti, ali 
hočemo rafinerijo ali pa ne. Danes se namreč dogaja tisto, kar se je dogajalo 
že pred leti. Tako v sredstvih javnega obveščanja piše, da rafinerije ne bo, 
v dogovoru pa je opredeljena izgradnja rafinerije. Osebno mislim, da je rafine- 
rija potrebna in da jo je potrebno zgraditi. Če se bomo dogovarjali, bo dogovar- 
janje trajalo še 10 let in bo izgradnja petkrat ali desetkrat dražja kot sedaj. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Ivan Cerkovnik, 
delegat iz občine Radovljica. 

Ivan Cerkovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Osnutelk dogovara je obravnavala naša skupina delegatov in vsi zbori 
Skupščine občine Radovljica. Sprejete so bile naslednje pripombe. 
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V 76. členu dagoviona so opredeljene naloge glede zajezitve določenih rek. 
Menimo, da v nobenem primeru ni sprejemljiva zajezitev reke Save pod Radov- 
ljico. Zajezitev Save bi povzročila neugodne posledice na več področjih. Zlasti 
bi bile velike posledice na področju turističnega gospodarstva, kmetijstva in 
infrastrukture, sprememba mikroklime pa bi verjetno povzročila še druge po- 
sledice, ki jih je sedaj težko predvideti. Zato predlagamo, da se to izključi 
iz osnutka dogovora. 

Naloge o preprečevanju onesnaževanja Blejskega jezera lin ukrepe za sana- 
cijo je potrebno dopolniti z ovrednotenjem najnujnejših sanacijskih ukrepov. 
Poleg tega pa je potrebno dodati še ddločiilo, da bodo podpisniki prevzemali 
konkretne obveznosti na podlagi posebnega dogovora o sanaciji Blejskega 
jezera. 

K 93. členu imamo iste pripombe, kot so jih imeli že .nekateri delegati. 
Menimo, da zniževanje prometnega davka na alkoholne in brezalkoholne pijače, 
ki se prodajajo itujim gostom, mi sprejemljivo in da tudi praktično skoraj ni 
izvedljivo. Zato predlagamo, da se to črta liz osnutka dogovora. 

V 94. členu, ki opredeljuje drobno gospodarstvo in deficitarnost te dejav- 
nosti, je treba opredeliti, da bo Gospodarska zbornica izdelala normative za te 
dejavnosti, na primer število 'obrtnikov na določeno število prebivalcev. Na 
osnovi tega bi skupščine občin lahko izdelale seznam deficitarnih dejavnosti 
in opredelile ustrezne uprepe. 

V 114. členu je opredeljena dodatna obremenitev občinskih proračunov 
glede nadaljnjega razvoja radia in televizije. Menimo, da to ni sprejemljivo, saj 
ni možno dodatno obremenjevati občinskih proračunov in s tem tudi občane 
oziroma združeno delo. 

V 118. členu je predvideno povečanje sredstev v samoupravnih interesnih 
skupnostih zaradi povečanja rasti cen na drobno. To določilo je preveč eno- 
stransko in ga je zato potrebno dopolniti ter povečanje sredstev bolj vezati 
na povečanje dohodka, ne pa samo na rast cen na drobno. 

O drugih vprašanjih pa so že razpravljiali drugi delegati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima Stojan Makovec, delegat 
iz občine Ajdovščina. 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednioa, tovarišice in tovariši dele- 
dati! Imam nekatere pripombe k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Razpravo bom skrajšal, ker sta že delegata 
iz Ptuja in Pomurja precej govorila o agrarni politiki. 

Gre za vprašanje urejevanja prostora. Vemo, da je Slovenija hribovita, 
kljub temu pa nenehno uničujemo obdelovalne površine, v glavnem njive. Tako 
vsako leto uničimo poprečno 1200 ha zaradi pozidave, cest, izgradnje tovarn itd. 
Ti Objekti so sicer potrebni, vendar se -moramo zavedati tudi tega, kar smo 
opredelili tudi v planskih dokumentih, da naj bi 1985. leta pridelali 85 °/o hrane 
za slovensko prebivalstvo. Če hočemo do doseči, pa moramo zagotoviti, da ne 
uničujemo obdalo valnih površin, predvsem njiv. Čeprav imamo zakon o ure- 
janju prostora, pa v vsaki občini iščemo možnost za gradnjo tudi mimo zakon- 
skih predpisov. Prav gotovo se moramo zavedati, da je hrana potrebna in da jo 
ne moremo več uvažati kot doslej, temveč da jo moramo doma pridelovati. Zato 
ne smemo uničevati kmetijska zemljišča, temveč moramo upoštevati tudi bodoče 
potrebe pa tudi to, da je kmetijski pridelek tudi surovinska osnova za našo 
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industrijo, predvsem pa za predelovalno industrijo. Zaradi tega poudarjam, da 
se moramo zavedati pomena brane, saj bi ise marsikje lahko izognili obdelo- 
valnim površinam ter gradili objekte na tistih zemljiščih, ki niso primerna za 
kmetijsko proizvodnjo. 

Po idrugi strani tudi govorimo, da se bo Ikonec 1985. leta povečaila živinoreja 
za 15 »/o, čeprav je razvoj živinoreje prepotreben in jie tudi pogoj, da lahko 
ustvarimo devize, ker imamo pogoje iza izvoz. Ugotavljamo pa, da v severno- 
primorski regiji beležimo letno 7% padec na področju živinoreje, ponekod pa 
tudi večjii. Zato moramo ustvariti pogoje za razvoj živinoreje tudi v hribovskih 
predelih, kjar se to pogosto zanemarja. Pri tem maramo računati,, da koruze 
v višinskih predelih ne bo, ampak da bomo morali ustvariti druge pogoje za 
razvoj živinoreje. 

Jasno pa je, da če bomo še naprej dopuščali, da se mladi živelj iz teh 
predelov izseljuje, ne bomo mogli zagotoviti pogojev za večjo proizvodnjo. 

Opozorili bi tudi na nekatera vprašanja o melioracijah. V planskih doku- 
mentih imamo zapisano, naj bi v tem srednjeročnem obdobju meliorirali okoli 
15 000 hektarjev zemljišč. Zavedati se moramo, da stane hektar melioriranih 
zemljišč od 8 do 10 milijonov starih dinarjev. Če pa upoštevamo razpoložljiva 
sredstva, potem se postavlja vprašanje, ali bomo uspeli meliorirati 15 000 ha, 
kot >je opredeljeno v dogovoru. Poleg tega nekateri, ikot sem uvodoma retkel, 
ko uničujemo najboljše njivske površine, govorijo, da bomo to nadoknadili 
z melioracijami. Vendar to ni res. Trenutno sicer lahko nadoknadimo ta zem- 
ljišča, vendar kmalu več ne bo obdelovalnih površin, saj vsako leto veliko teh 
zemljišč uničimo. Menim, da je zato potrebno /dosledno izvajati dogovorjeno 
prostorsko politiko, kar je v interesu tako kmetijiskih proizvajalcev kot tudi 
celotne slovenske družbe. Hvala lepa 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Ivica Kozovinc, delegatka iz 
občine Mozirje. 

Ivica Kozovinc: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina dele- 
gatov je razpravljala o osnutku dogovora in ima naslednje pripombe. 

1. Poglavje o kmetijstvu je v dogovoru sicer obširno obdelano, vendar 
menimo, da bi za investicije morali nameniti več sredstev, da bi lahko realizirali 
zastavljene cilje, saj so investicije v kmetijstvu dolgoročnejšega značaja. 

2. Glede opredelitve gozdarstva predlagamo, da se zamenja besedilo o novih 
nasadih gozdov, saj širitev gozdov na opuščenih kmetijah ne prihaja vedno 
v poštev kot edini kriterij. Zato predlagamo, da se besedilo glasi: »na relativnih 
kmetijskih zemljiščih, ki so kot talka opredeljena v prostorskem planu«. 

3. V osnutku dogovora o temeljih plana je potrebno vnesti tudi proble- 
matiko preskrbe in nakazati delne rešitve, pri čemer imajo posebno vlogo samo- 
upravne interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva in preskrbo. Prepričani 
smo, da bi morali ti dve interesni skupnosti organizacijsko in finančno poenotiti. 
Merila za zbiranje sredstev naj bi temeljila na združevanju sredstev, upoštevaje 
dohodkovne možnosti in potrebe združenega dela in bi naj bila za širši prostor 
enaka. 

4. Spodbude za skladnejši regionalni razvoj v Sloveniji naj bi ostale tudi 
v naslednjem srednjeročnem obdobju nespremenjene, ni pa sprejemljivo, da 
se zmanjšujejo, kot je to opredeljeno v dogovoru. Menimo tudi, da je potrebno, 
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da se projekti, ki so v .osnutku, tudi prostorsko opredelijo v smislu policentrič- 
nega razvoja. 

■5. Razvoj družbenih dejavnosti je potrebno uskladiti z rastjo družbenega 
proizvoda in v zvezi s tem tudi opredeliti materialno osnovo krajevnih skup- 
nosti. Hrvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima Malks Kurent, delegat 
iz občine Trebnje. 

Maks Kurent: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupščina občine Trebnje ije na iseji vseh zborov .razpravljala o osnutku dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in sprejela 
naslednja stališča. 

Skupščina občine Trebnje podpira ukrepe za prestrukturiranje gospodar- 
stva, čeprav meni, da je potrebno dopolniti naslednja dva vidika: 

1. Dohodek na zaposlenega je pirecej pomanjkljiv kriterij z vidika ocenje- 
vanja investicijskih naložb, predvsem zaradi različnih panog in dejavnosti. Zato 
ga je potrebno dopolniti še s kazalcem tehnične opredeljenosti. 

2. Število strokovnih kadrov je v veliki meri odvisno od razvitosti po- 
samezne občine in zato ne more biti ta kriterij enak za vse občine. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Dora Rihar, dele- 
gatka iz občine Kranj. 

Dora Rihar: Tovarišica predsednica, tovarišice iin tovariši delegati. 
V Kranju ismo imeli sorazmerno obširno razpravo in tudi dosti pripomb, skušala 
pa jih bom čimbolj strniti. 

Osnovna pripomba je bila v zvezi s kriteriji za prestrukturiranje gospodar- 
stva. Te kriterije podpiramo, vendar pa obenem opozarjamo, da bi morali uskla- 
diti priliv posameznih strokovnih kadrov iz išol s temi kriteriji. Opozarjamo tudi 
na razhajanje med strokovno izobrazbo in stopnjo avtomatizacije, ki jo zahtevajo 
kriteriji. Zato bi dejansko predlagali, da se to še enkrat, ovrednoti, predvsem 
z vidika deleža kadrov posameznih strokovnih profilov. 

Glede izvoznih zahtev ugotavljamo, da gre za zelo zahtevne naloge. Zato se 
postavlja vprašanje, če bomo lahko te naloge dejansko tudi v tem času uresni- 
čili. Glede opredelitve posameznih panog in Industrije znotraj .njih imamo pri- 
pombo iz Islkre, ki je predlagala, da naj bi se 51. člen preoblikoval. Predlagano 
je bilo, da naj se črta opredelitev, da se bodo zaradi racionalnejšega izkoriščanja 
račuinalniSkih enot veliki sistemi PTT, ŽTP, GS in drugi vključili v plansko 
poslovno skupnost. S tem se je strinjala tudi maša delegacija. To nalogo bi bilo 
treba preložiti, saj bi to verjetno povzročilo več težav kot pa dobrega, saj so ti 
veliki sistemi opremljeni z uvoženimi računalniki in bi bilo verjetno usklaje- 
vanje toliko težje. 

Podprla ibi stališča ostalih delegatov, da bi bilo potrebno našteti vse priori- 
tete — posamezna podjetja, delovne organizacije ipd., ali pa te prioritete bolj 
na splošno opredeliti, keir je potrebno vse panoge enako obravnavati. 

Na področju kmetijstva se postavlja vprašanje, ali so nekatere naloge smo- 
trne in ali so lahko sploh -uresničljive. Gre za vprašanje koruze in pridelovanje 
krompirja, isaj so opredelitve verjetno previsoke. Posebej izpostavljamo še vpra- 
šanje izobraževanja kmečkih ljudi, ker to ni nikjer opredeljeno. 
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Glede gozdarstva je v Kranju podan predlog, da se zaradi pospeševanja in 
pomena gozdov, gozdarstvo opredeli .kot prioriteta. Težišče razvoja gospodarstva 
naj bi bilo na povečanju gozdne proizvodnje in deficitarnih surovin, izgradnji 
gozdnih prometnic, zagotovitvi sodobnejše gozdne mehanizacije in na povečanju 
gozdnega fonda z gojitvijo plantaž in pogozdovanjem, ikar predvideva tudi 
osnutek dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije. Pnav tako bi bilo 
potrebno določiti, kot je to opredeli jemo za sedanje srednjeročno obdobje, da bodo 
lesna, celulozna dn papirna industrija združevali 2,5 ®/o od nabavne cene lesa za 
vlaganje v gozdove. 

Na področju družbenih dejavnosti ugotavljamo, tako kot ostali, da potreba 
v republiškem merilu niso čisto usklajene in da ni upoštevana zahteva o 10®/o 
zaostajanju sredstev za iskupno poralbo aa rastjo dohodka. Posebej poudarjamo, 
da bi bilo treba vsa izhodišča za posamezne interesne dejavnosti dejansko po- 
enotiti, da bi bila možna primerjava. V osnutku hkrati pogrešamo tudi zbirni 
prikaz sredstev za redno dejavnost samoupravnih interesnih skupnosti na nivoju 
republike, s pravilno izračunanimi letnimi stopnjami rasti ter z udeležbo zdru- 
ženih sredstev v dohodku oziroma osebnih dohodkih, glede na sprejeto meto- 
dologijo. Dogovor je izaenlkrat na tem področju preveč deklarativen dn zato pred- 
lagam, da se dopolni z nekaterimi podatki iz obrazložitve. Glede investicij na 
področju družbenih dejavnosti, ki sicer izpolnjujejo zahteve in pogoje, želim 
poudariti, da jlih je potrebno ponovno ovrednotiti. Če jih namreč primerjamo 
z razpoložljivimi isredstvi, bi jih morali znižati vsaj za 30 ®/o. Glede posameznih 
področij družbenih dejavnosti pogrešamo ptri izobraževanju boljšo opredelitev 
do širjenja celodnevne šole, ki je ena izmed prednostnih nalog in bi zato morala 
biti opredeljena tudi v dogovorni. 

Prav talko tudi usmerjeno izobraževanje ni zadosti obdelano, pri kulturi 
pa ugotavljamo, da so v 101. članu opredeljena ikar štiri področja kot prioritetna. 
To pomeni, da bo kultura opredeljena kot prioritetna dejavnost, vprašanje pa 
je, kaj to pomeni za posamezne občine. 

Pri zdravstvu predvsem pripominjamo, da je verjetno vprašljiva oprede- 
litev 2850 din na prebivalca letno za zajamčen program, še posebej glede na 
vse ostale sprejete obveznosti. 

Pri otroškem varstvu bi morali načelno opredeliti cilj te dejavnosti, to se 
pravi kakšen delež Otrok ho zajet v organizirano varstvo v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. Prav talko predlagamo spremembo glede opredelitve nado- 
mestila kmečki materi ob porodu, iki bi moralo biti v višini enega poprečnega 
mesečnega osebnega dohodka v republiki in ne v višini enega in pol najnižjega 
osebnega dohodka. Pri tem opozarjamo tudi na vprašanje 'starostnega zavaro- 
vanja kmetov, pri čemer bi verjetno morali upoštevati tudi kmetico. Enako 
velja tudi za .invalidsko zavarovanje kmetov, ker to dejansko ne bi bila ne vem 
kako velika obremenitev, saj gre po podatkih za približno 600 upravičencev. 

Glede 108. člena, ki opredeljuje socialno skrbstvo, sprašujemo, ali je zajet 
samo solidarnostmi program, ali pa gre za Skupni program. Če ne gre za skupni 
program, potem nimamo pripomb. 

Glede urejanja prostora dn varstva okolja — XVII poglavje, imamo načelno 
pripombo, da bi .morala biti podpisnik dogovora tudi Republiška kulturna Skup- 
nost. Vsebina tega poglavja le delno ustreza naslovu, ker je opredeljeno le 
varstvo okolja, in še to ne v celoti, varstvo narave in kulturne dediščine, ure- 
janje prostora oziroma uporaba prostora za naselitvene potrebe, proizvodnjo 
in druge dejavnosti pa osnutek dogovora .ne vsebuje. Res je sioer, da je to 
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opredeljeno v posameznih poglavjih, vendar menimo, da bi poglavje o urejanju 
prostora moralo opredeliti celoten prostor in njegovo razdelitev oziroma uporabo 
za posamezne namene, ikar bi bilo (tudi bolj pregledno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Mirko Rabič, dele- 
gat iz občine Jesenice. 

Mirko Rabič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Na kratko bi opozoril na nekatera vprašanja. Skupina delegatov za delegiranje 
delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Jesenice je na podlagi 
razprav v vseh zborih Skupščine občine Jesenice in sprejetih stališč sprejela 
naslednja stališča k osnutku dogovora o temeiljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985. 

1. Podpiramo osnutek dogovora, čeprav ocenjujemo, da vsebuje tudi ne- 
katere pomanjkljivosti. Pri tem menimo, da bi maral -ta dokument enotno obrav- 
navati vsa področja, ne ipa da v posameznih primerih preveč podrobno našteva 
posamezne naloge, ponekod pa le načelno opredeljuje določene naloge oziroma 
področja. O rtem so sicer govorili tudi drugi delegati. 

2. Menimo, da osnutek predloženega planskega dokumenta ne vsebuje vseh 
tistih osnov, ki so bile dogovorjene v združenem delu. S 'tem v izvezi bi posebej 
opozorili na določila 52. člena osnutka dogovora, ki opredeljuje gradnjo elsktro- 
jeiklarne na Jesenicah. Ugotavljamo namreč, da že 'tečejo priprave za gradnjo 
tega tako pomembnega objekta, kar je itudi v skladu z dogovorom za sedanje 
srednjeročno obdobje. Gradnja elektrojeklarne vsekakor pomeni zagotavljanje 
surovin za predelovalno industrijo, (kar je prav gotovo v času stabilizacije 
nujmo, saj bi sicer ves nadaljnji razvoj morali graditi na uvozu potrebnih suro- 
vin. Zato je izvedba tega projekta bistvenega pomena za celotno slovensko 
gospodarstvo. Priprave za gradnjo elektrojeklarne so v polnem teku. Zato ni 
nobenega razloga, da se izvedba te investicije prestavi na poznejši čas — v 
dogovoru je namreč opredeljeno, da bo izvedba projekta potekala v obdobju 
1983—1987. 

3. Prav tako ugotavljamo, da v poglavju, ki opredeljuje promet in zveze, 
ni opredeljena sočasnost izgradnje avtoceste od Hrušice do Virbe s Karavanškim 
predorom. Povsem jasno je, da z otvoritvijo karavanškega predora ne bo mogoče 
usmeriti celotnega prometa skozi mesto Jesenice, ki že sedaj predstavlja pro- 
metni zamašek, zlasti v turistični sezoni. Zato menimo, da je potrebno zagoto- 
viti sočasnost te izgradnje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Franc Kmetič, de- 
legat iz občine Laško. 

Franc Kmetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občane Laško so na svoji seji dne 25. 7. 1980 obravnavali osnu- 
tek idogovora in so sprejeli naslednje pripombe. 

1. V osnutku dogovora je predvideno, da se bodo tudi v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju za nekatere samoupravne interesne skupnosti s področja gospo- 
darstva združevala nepovratna sredstva. To se nanaša predvsem na PTT pro- 
met, letališki promet, železnico in kmetijstvo. Takšno združevanje je nespre- 
jemljivo in bi se morala združena sredstva vračati gospodarstvu, razen če ne 
bi bili (Sklenjeni posebni dogovori o dohodkovni povezanosti organizacij zdru- 
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ženega dela. Zato bi bilo potrebno proučiti taikšen način združevanja sredstev, 
ki bi temeljil na veljavnih družbenoekonomskih opredelitvah, v skladu z ustavo 
iin zakonom o združenem delu. 

2. V osnutku dogovora so velikokrat navedne naloge občin. Pri tem se za- 
radi 'financiranja posameznih nalog predvideva zmanjšanje nekaterih prora- 
čunskih prihodkov in njihovo preusmerjanje za razvoj posameznih dejavnosti, 
kot npr. turizma in drobnega gospodarstva, pospeševanje kmetijstva na manj 
razvitih območjih, ipd. V kolikor bo financiranje splošnih družbenih potreb 
v občinah, ki dobivajo dopolnilna sredstva iz republike, tudi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju nespremenjeno, potem te občine ne moreijo odstopati 
izvirnih prihodkov za v dogovoru predvidene namene. Nesprejemljivo bi tudi 
bilo, da bi te občine morale združevati sredstva iz dohodka organizacij zdru- 
ženega dela, ali celio iz osebnih dohodkov, druge občine pa bi ta sredstva lahko 
zagotavljale iz proračuna. V osnutku dogovora ni razvidna politika splošne 
poraibe. 

3. Razvoj komunalnega gospodarstva ob sedanjem sistemu financiranja ni 
zagotovljen, saj obstoječi predpisi določajo, da .se sredstva lahko zbirajo od 
organizacij združenega dela le po principu sedeža organizacij združenega dela. 
Tako organizacije združenega dela, fki imajo sedež izven območja občine in v 
kateri so zaposleni občani iz drugih dbčin, ine prispevajo sredstev za družbeni 
standard svojih delavcev v krajih, ikjer ti prebivaijo, razen če seveda niso skle- 
njeni ustrezni dogovori oziroma samoupravni sporazumi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Nevenka Podobnik, 
delegatka iz občine Idrija. 

Neven ka Podobnik: Tovarišica predsednica, tovarišioe in tovariši 
delegati! Izvršni svet Skupščine občine Idrija je kot podpisnik dogovora o te- 
meljih družbenega plana Slovenije za obdobje 1981—1985 podroibno obravnaval 
osnutek dogovora ter sprejel stališča, ki sta jih v celoti podprla tudi Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Idrija na skupni seji. 

Mislim, da so že delegati pred menoj večkrat omenili, da je osnutek do- 
govora v nekaterih poglavjih preveč, v drugih pa premalo konkreten. To pred- 
vsem ni sprejemljivo z vidika ocenjevanja realizacije dogovorjenih nalog. 

Imamo tudi nekatere konkretne pripombe, o kriterijih za prestrukturiranje 
gospodarstva, 'ki so po našem mnenju nekoliko nedaslledno izpeljani. Izredno 
ostri .in najbrž tudi nerealni kriteriji iz 3. člena lahko izgubijo svoj namen, ker 
je v drugih določilih posredno dana možnost investitorjem, da svoje finančno 
obsežne investicijske projekte razbijajo na manjše programe, pri katerih pa, za- 
radi njihove manjše finančne vrednosti, ni potrebno upoštevate kriterije. Ob 
tem je treba tudi upozorite, da smo slišali za ooeno, da je vrsta obsežnih inve- 
sticij sestavljenih iz cele množice investiraj, iki so po finančni vrednosti manj- 
šega značaja in da je prisotno zapiranje v podjetniške olkvlre. Mislim, da takšno 
določilo lahko prispeva k temu, da se še naprej izogibamo dogovorjenim usme- 
ritvam. 

V 53. členu so opredeljene surovinske zmogljivosti barvne metalurgije, pni 
čemer pa ni omenjeno živo srebro. Rudnik v naši občini je trenutno v fazi kon- 
zerviranja in vzdrževanja, vsi dokumenti, ki opredeljujejo delovanje te de- 
lovne organizacije, ki je trenutno uvrščena celo v negospodarstvo, pa prenehajo 
veljati konec tega srednjeročnega obdobja. Zato bi bilo najbrž potrebno v tem 
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dokumentu podrobneje -opredeliti tudi usodo našega rudnika. Nadalje, v naši 
občimi se je pokazala možnost izkoriščanj a neikdaij opuščenega rudniika bakra 
v Planini pri Cerknem. Zato predlagamo, da ise v dogovor vključi vsaj potreba 
po natančni raziskali tega potencialnega rudišča. 

V zvezi s 76. členom, ki opredeljuje začasne rezervate za morebitne aku- 
mulacije, 'je Izvršni svet Skupščine občine Idrija, na podlagi iniciative vseh 
treh zborov skupščine občine, predlagal, da se izpusti področje Trebuše ob 
Idrijci. Ugotavljamo namreč, da se na tem območju že več kot 10 let prav za- 
radi takih opredelitev ne dovoljuje gradenj in nikakršnih drugih posegov, kar 
je povzročilo, da je to področje v tem obdobju postalo praktično nerazvito. 
Menimo, da bi s tako opredelitvijo v dogovoru samo še podaljševali to negotovost 
v naslednjih petih letih. Ob tem posebej ,opozarjamo, da ije Izvršni svet Skup- 
ščine občine Idrija že v letu 1977 zahteval od investitorja tega potencialnega 
energetskega objekta izdelavo študij in analiz, ki bi na eni strani pokazale 
možnost akumulacije na tem področju, na drugi strani pa tudi vpliv, ki bi ga 
ta akumulacija imela v občini Idrija, ker vemo, da je .to edina dolina in bi 
akumulacija praktično razdelila Občino na dva dela. Teh analiz do danes še 
nimamo. 

V -zvezi s pospeševanjem razvaja deficitarnih dejavnosti <v okviru drobnega 
gospodarstva in še na nekaterih drugih področjih, bi ise strinjala z delegatom 
iz občine Laško, (ki je govoril, da v dopolnjevanih Občinah ni realno pričakovati, 
da bomo lahko iiz izvirnih prihodkov proračuna pospeševali razvoj teh dejav- 
nosti. Zato je taka opredelitev v dogovoru nerealna, ker s tem zanemarjamo 
razvoj teh dejavnosti v teh občinah, v katerih so te dejavnosti že tako ali tako 
pod poprečjem razvitejših občin, kjer je praktično dohodkovna veriga že skle- 
njena. Piri tem pa tudi vemo, da pospeševanje drobnega gospodarstva vpliva 
tudi na obseg sredstev za splošno porabo in se s 'tem praktično zavira razvoj 
obrti iin splošno porabo. Vemo tudi, da se v dopolnijevanih občinah zelo po- 
drobno kontrolirajo nameni porabe. 

iNe bi ponovno govorila o sredstvih za negospodarske investicije v re- 
publiki, ker mislim, da le-te morajo biti opredeljene v dkviru enotne bilance 
skupne porabe rv Sloveniji, kjer bo tudi natančno razvidno, kako bodo te ob- 
veznosti vplivale na programe in na obveznosti posameznih občin. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb; Besedo ima Vida B rum en, delegatka iz ob- 
čine Lenart. 

Vida Brumen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje 1981—1985 so 
razpravljali vsi zbori občinske skupščine, družbenopolitične organizacije, Iz- 
vršni svet, deloivna telesa skupščine, krajevne 'skupnosti iter delovne in druge 
organizacije. Razprava je bila poglobljena, saj so bila obravnavana praktično 
vsa vprašanja, ki so opredeljena v osnutku dogovora. Poseben poudarek pa je 
bil dan nadaljnjemu gospodarskemu razvoju iin razvoju manj razvitih in ob- 
mejnih območij v Sloveniji. 

Zbori skupščine so na svojih sejah dne 15. julija 1980 strnili vse predloge 
in zaključke, ki so bili podani v dosedanjih razpravah. Želimo opozoriti na 
nekatere neskladnosti v dogovoru ter prispevati k temu, da bi celoviteje opre- 
delili naloge v dogovoru, pri čemer pa ije treba upoštevati tudi razvojne interese 
manj razvitih območij. 
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Podrobne pismene pripombe so bile že posredovane predlagatelju, danes 
pa sem jih oddala tudi predsedstvu našega zbra. Zato želim v svoji razpravi 
Opozoriti le ina najbolj bistvena vprašanja. 

Kot najmanj razvita občina v SR Sloveniji smo življenjsko zainteresirani 
za čim hitrejši gospodarski in družbeni razvoj manj razvitih in obmejnih ob- 
močij. Osnutek dogovora o temeljih idružbetneinega plana Slovenije za obdobje 
1981—1985 je v delih, ki se nanašajo na skladnejši regfcmallni razvoj Slovenije, 
premalo kanikreten in obvezujoč in zato ine daje izagOtovila, da bo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju bistveno zmanjšam razkorak v razvitosti posameznih 
območij. Menim, da bi družbeni dogovoir moral opredeliti obveznost, da bo do 
konca naslednjega srednjeročnega obdobja, to je do konca leta 1985, na manj 
razvitih območjih dosežno vsaj 50'% poprečnega družbenega proizvoda na pre- 
bivalca v SR Sloveniji. Ta cilj oziroma opredelitev se mora konkretno odražati 
pri slehernem nosilcu družbenoekonomskega razvaja, prav tako pa mara služiti 
kot osniova za planiranje v občinah na mamj razvitih območjih. 

Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja mara biti opredeljeno bolj 
celovito. Poleg ukrepov za pospeševanje gospodarstva, naj bodo v teim po- 
glavju obdelani vsaj osnovni usmeritveni ukrepi za pospeševanje razvoja na 
področju gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti. Te naloge pa 
bi bilo umestno opredeliti v ustreznih poglavjih. Zaradi razlik v razvitosti med 
manj razvitimi območji, naj se določi diferenciran pristop pri pospeševanju 
razvoja, ki bo zagotavljal večje ugodnosti za občine oziroma območja, 'ki so 
najmanj razvita. Na področju gospodarstva naj se za takšna območja predvidi 
večja udeležba bančnih kreditov, ugodnejši plačilni pogoji in prednosti pri pri- 
dobivanju deviznih pravic za uvoz investicijske opreme, glede na to, da na 
teh območjih še ni ustreznih nosilcev razvoja. 

Prav talko je v 6. ičlenu osnutka dogovora ipotrebno opredeliti, da imajo 
prednost pri investicijah, ob enakih pogojih, tiste organizacije združenega dela, 
ki vlagajo na manj razvita Območja. 

Socialistična republika Slovenija naj bi poleg sofinaciranja izdelave kom- 
pletnih razvojnih programov in razvojnih načrtov zagotovila tudi sofinanciranje 
stroškov izdelave projektne dokumentacije um inveatiaijiskih programov. Naloge 
glede nadaljnjega širjenja družbene kmetijske proizvodnje in organizirane pro- 
izvodnje združenih kmetov, bi bilo potrebno opredeliti tudi po nosilcih. Organi- 
zirani kmetijski proizvodnji bi morala biti dana čim večja materialna podpora 
družbe, saj le-ta ne more temeljiti le na občinskih sredstvih. Spričo tega tudi 
predlagamo, da se zagotovi prelivanje sredstev med občinskimi samoupravnimi 
skladi oziroma skupnostmi za intervencij e v kmetijstvu in porabi hrane in med 
km etijisko-zemljiškimi skupnostmi. Konkretizirano naj bi bilo načelo, da se ob 
lastnem materialnem angažiranju posamezne družbenopolitične skupnosti, s šir- 
šimi intervencijskimi sredstvi zagotovi na vseh območjih Slovenije čim večje 
aktiviranj e kmetijskih zemljišč in prostorskih pogojev za -razvoj kmetijstva 
in kmetijsko predelavo ter kvalitetna kmetijska pospeševalna služba. Predvidi 
naj se združevanje sredstev iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
ki naj bi bil najpomembnejši vir za financiranje skladov oziroma Skupnosti 
za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. Razvoj družbenih dejavnosti je 
opredeljen zelo splošno, pri čemer pa je možno ugotoviti, da se skupni programi 
na nivoju republike širijo, medtem bo naj bi se v občinah izvajali le tafco ime- 
novani zajamčeni programi. 
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Politika solidarnosti ;iin vzajemnosti je neustrezna >za manj irazvita območja, 
saj onemogoča skladni družbenoekonomski razvoj na teh območjih. Predla- 
gamo, ida se zaradi doseganja skladnejšega razvoja družbenih dejavnosti v SR 
Sloveniji dopolnilni oziroma dodatni programi oblikujejo v soodvisnosti od 
obsega zajamčenih programov. Na področju družbenih dejavnosti naj se za- 
gotovi nadaljnje sofinanciranje oziroma kreditiranje naložb v osnovnošolski 
prostor, kulturne domove, vzgojno-varstvene zmogljivosti, prostore osnovnega 
zdravstvenega varstva ter telesnovzgojne objekte najmanj v višini 50 °/o pred- 
računske vrednosti. Še nadaloe pa naj bi se tudi zagotavljalo sofinanciranje 
celotnega predšolskega varstva, ketr >tudi to pogojuje nadaljnji razvoj gospo- 
darstva. 

Na področju infrastrukture in koinunalnoHstaniovanjSke dejavnosti pred- 
lagamo, da se opredelijo naslednji ukrepi: 

— na področju cestnega prometa naj se zagotovi solidarnostno združevanje 
sredstev za vzdrževanje in modernizacijo regionalnih cest v obsegu, kot to do- 
ločajo normativi in izhodišča Republiške Skupnosti za ceste, ter v združevanje 
lokalnih cest v skladu z minimalnimi standardi na tem področju. Pri tem misli- 
mo na prenos regionalnih cest v pristojnosti občine; 

— na področju PTT dejavnosti naj se zagotovi takšno solidarnostno financi- 
ranje investicij, da bo omogočena izgradnja medkrajevnega in krajevnega tele- 
fonskega omrežja, ob poprečno enakih soviaganjih posameznih uporabnikov 
glede na dohodek organizacije združenega dela, gospodinjstva itd.; 

— ina področju voidnega gospodarstva naj se pri gradnji vodnooskrbnih 
objektov iin objektov za čiščenje voda zagotovi financiranje v višini najmanj 
50 «/o predračunske vrednosti; 

— na področju komunalnega gospodarstva naj ise prek Zveze 'komunalnih 
Skupnosti Slovenije zagotovi sofinanciranje komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč v industrijskih conah in v conah družbeno usmerjene stanovanjske iz- 
gradnje do višine 30% predračunske vrednosti. Polovica sredstev naj bo za- 
gotovljena z dotaaijami, ostalo pa v obliki dolgoročnega kredita; 

— na področju stanovanjskega gospodarstva naj se nadaljuje z že uveljav- 
ljeno politiko sofinanciranja kadrovskih stanovanj v višini 30% predračunske 
vrednosti. 

V sklopu ukrepov za pospeševanje manj razvitih območnj naj se predvidi 
tudi prelivanje sredstev med skupnostmi za [intervencije v kmetijstvu in kmetij- 
skimi zemljiškimi Skupnostmi, da se zagotovi čimbolj smotrno izkoriščanje 
kmetijskih zemljišč in čim večja kmetijska proizvodnja. 

Poglavje o urejanju prostora in varstvu okolja ni -v skladu is predvidevanji, 
da bo v dogovoru v temeljih družbenega plana SR Slovenije vsebovano tudi 
celotno področje prostorskega planiranja. V bistvu je opredeljeno le naravno 
varstveno področje in varstvo okolja. Zato naj bi se celotno poglavje ustrezno 
razširilo tako, da bi bile celovito zajete obveznosti podpisnikov glede porabe 
prostora v SR Sloveniji. 

Skupščina občine v celoti podpira stališča in pniipofmbe Predsedstva Re- 
publiške konference Sociallisitime zveze k osnutku dogovora o temeljih druž- 
benega plana Slovenije za obdobje 1981—1985. Prav tako podpiramo predlog 
sklepa, iki naj bi ga sprejel zbor na današnji sejii, s tem, da naj se ustrezno opre- 
deli tudi hitrejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji, pri čemer je 
treba upoštevati stališča Republiške konference v 2. točki. Hvala lepa! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Jože Kolbl, delegat 
iz občine Gornja Radgona. 

Jože Koilbl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Svoje pripombe smo uskladili v okviru pomurske regije in zato podpiramo 
predloge in stališča, ki so jih podali delegati iz Lendave, Murske Sobote in Lju- 
tomera. Ob item pa še dodatno predlagamo naslednje. 

1. Če bodo v dogovorni opredeljene painoge, potem naj bi se v 47. členu 
opredelili 'tudi polnilni sistemi iza proizvodnjo dm polnjenje pijač. Prav tako je 
potrebno dopolniti tudi obrazložitev osnutka dogovora, in sicer v 5. poglavju. 
Menimo, da bi bila možna naslednja opredelitev: »Delovna organizacija Raden- 
ska, sozd Elkom, Jeklo Ruše, Elkom Ruše in Utensilia Zagreb, bodo na osnovi 
sklenjenega sporazuma v letih 1981—1985 zadostile potrebam živilske industrije 
po polnilnih sistemih za polnjenje brezalkoholnih pijač, mineralne vode, vina, 
piva ter drugih tekočin v steklenicah.« 

2. V dogovoru naj bi se v poglavju o energetiki precizneje opredelil sisteim 
izgradnje elektrarn na Muri. O tem je sicer danes že bilo govora, vendar to 
ponovno poudarjamo, ker o tem govorimo že 20 let. 

3. V 76. členu je potrebno med pomembna območja za oskrbo s pitno vodo 
vključiti tudi območja mineralnih vod, mislimo predvsem na slovenske mine- 
ralne vode. Na item področju še vedno iniso sprejeti dovolj učinkoviti ukrepi. 
To bi bilo možno Vključiti tudi v 127. člen dogovora. 

4. Nenehno pomanjkanje embalažnega stekla za celotno slovensko živilsko 
industrijo narekuje, da se ponovno prouči možnost izgradnje kapacitet za iz- 
delavo steklenic. Ponovno naj bi se preverila surovinska baza in potrebne koli- 
čine tovrstnega stekla. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Anton Jurša, delegat 
iz občine Ljutomer. 

Anton Jurša: Tovarišice in tovariši delegati. Kot pooblaščen delega/t 
bom razpravljali o tistih poglavjih osnutka, ki se nanašajo na uresničevanje 
politike skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji. 

Skladni regionalni razvoj SR Slovenije mara tudi v naslednjem planskem 
obdobju postati temeljna razvojna usmeritev, da ibi /tako na koncu naslednjega 
planskega obdobja dosegli spodnjo mejo razvitosti manj razvitih območij na 
nivoju V3 poprečja SR Slovenije. Sedanji 50®/» nivo dolgoročno ni sprejemljiv, 
še posebej ne, ker imamo v Sloveniji znotraj pqprečja velike razlike med po- 
sameznimi območji oziroma občinami. Menimo, da 16. poglavje osnutka premalo 
konkretno opredeljuje naloge podpisnikov, posebej še obveznosti združenega 
dela za vlaganje na nerazvitih območjih na podlagi združevanja dela in sred- 
stev. Potrebno ibi bilo opredeliti, katere projekte, predvidene v osnutku do- 
govora, ki so pomembni za SR Slovenijo kot celoto, bomo uresničili na teh 
območjih, upoštevajoč pri tem lokacijske pogoje lin druge že sprejete dokumente 
glede politike zaposlovanja in zagotavljanja ustreznih delovnih in bivalnih po- 
gojev delavcev. Za Pomurje so pomembni .razvojni projekti petrokemije, kme- 
tijstva, energetike in turizma. 

V osnutku dogovora se področje družbenih dejavnosti omejuje predvsem 
na naloge iz obveznega programa in naloge, ki so (Skupnega pomena za re- 
publiko. Obseg nalog je prevelik glede na dohodkovne možnosti, zato je po- 
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trebno ponovno preverjanje in spoštovanje enotnih izhodišč delitve dohodka. 
Prve ocene namreč kažejo, da bi se cnb realizaciji predvidenih programov, po- 
membnih :za SR Slovenijo, zibiralo znatno več sredstev na nivoju republike. 
To pa bi ogrozilo financiranje doseženega nivoja družbenih dejavnosti v po- 
sameznih občinah ter bistveno zmanjšalo možnosti za nadaljnje izboljšanje 
materialnih pogojev dela, še posebej v zdravstvu ter v osnovnem iin usmerje- 
nem .izobraževanju. 

V Pomurju se še posebej izavzemamo za izgradnijo druge faze bolnišnice na 
podlagi sprejetega enotnega petletnega referendumskega programa vseh štirih 
pomurskih občin v obdobju 1976—1980 in družbenopolitično sprejete odločitve 
o novem referendumu do leta 1985, s katerim bi zagotovili 70'% potrebnih sred- 
stev iz lastnih virov. S tem bodo končno sanirane nemogoče delovne razmere 
v sedanjem oddelku kirurgije v Murski Soboti, program pa usklajen tudi z do- 
govorom o delitvi dela v zdravstvu na območju SR Slovenije. 

V referendumskem programu je predvidena 30'V(> udeležba sredstev iz 
skupnega programa Zdravstvene skupnosti Slovenije. V fazi priprave predloga 
dogovora je potrebno ponovno preveriti realnost iin /upravičenost -nekaterih na- 
ložb v SR Sloveniji kot celoti iin jih predhodno opredeliti v samoupravnih spo- 
razumih SIS po vsebini in predvidenih sredstvih, kar še posebej velja za po- 
dročje kulture iin iteilesne kulture. Zavzemamo se za enotno ureditev višine 
otroških dodatkov iv celotni Slovenija, ne pa za diferenciacijo glede na ekonom- 
slko moč posamezne občine. 

Glede izvajanja sprejete zakonodaje ina področju družbenih dejavnosti je 
potrebno postopno uresničevanje, in sicer v skladu <z usmeritvami iz 40. člena 
dogovora in v skladu z ekonomskimi možnostmi združenega dela. V tej zvezi 
je potrebno ugotoviti, kaj pomeni zagotavljanje zajamčenih programov, ki pred- 
stavljajo 70!% celotnih programov, glede bilance skupne porabe v občinah. 
V dogovoru je potrebno s sredstvi republiške izobraževalne skupnosti financirati 
izobraževanje otrok Romov in pa predvideti financiranje šolanja šolske mladine 
madžarske narodnosti v usmerjenem izobraževanj/u. 

Kriteriji preusmerjanja gospodarstva pomenijo pozitiven prispevek h glo- 
balnim ciljem predvidenega celovitega družbenega razvoja SR Slovenije. Ven- 
dar so strogo matematični in premalo upoštevajo razmere v posamezni proiz- 
vodni panogi, zato jih je potrebno razdeliti po posameznih panogah. 

Področje ekonomskih odnosov s tujino je zelo široko opredeljeno, vendar 
premalo konkretno zavezujoče po nosilcih, saj bodo po našem mnenju le kon- 
kretne zadolžitve lahko garancija za izboljšanje težke gospodarske situacije na 
tem področju. Podpiramo pa tezo, da se strukturno poveča izvoz višje stopnje 
obdelave. 

Usmeritev glede politike delitve dohodka v smislu večanja reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva in omejevanja vseh oblik porabe sprejemamo. Pri za- 
poslovanju je potrebno slediti usmeritvam prestrukturiranja gospodarstva, pri 
čemer pa mislimo, da bi pri določanju stopnje predvidene rasti zaposlovanja 
morala biti upoštevana naravni prirastek oziroma evidentirani (iskalci zaposlitve. 

Predvidena vlaganja v gospodarsko infrastrukturo v celoti še niso uskla- 
jena z dohodkovnimi možnostmi, predvidene naloge pa so pomembne za celo- 
ten družbeni razvoj Slovenije. Iz programa pa podrobno mi razvidno, ali bo do 
leta 1985 zmanjšana sedanja prometna izoliranost Pomurja v cestnem, želez- 
niškem in PTT prometu, ali bo prišlo do realizacije že večkrat omenjene želez- 
niške povezave s sosednjo Madžarsko in boljše cestne povezave mednarodnih, 
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meddržavnih mejnih prehodov v Pomurju z osrednjimi prometnimi tokovi 
Slovenije. Glede na dosedanji gospodarski razvoj ;se v Pomurju zavzemamo tudi 
za hitrejšo izgradnjo industrijskih tirov in cestnih obvoznic v vseh štirih po- 
murskih občinah. 

Glede na to, da ni predviden sprejem posebnega družbenega dogovora o 
pospeševanju .skladnejšega razvoja manj razvitih območij, je v samoupravnih 
sporazumih potrebno konkretizirati posamezne nailoge in njihove nosilce, v 
predlogu družbenega dogovora pa opredeliti temeljne smeri razvoja manj raz- 
vitih območij -in oilje, ki jih želimo doseči, iter hkrati predvideti ukrepe, če 
podpisniki družbenega dogovora ugotovijo, da se izačrtani razvoj ne uresničuje. 

Predsednica Siliva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jožica 
Heber iz občine Dravograd. Prosim! 

Jožica Heber: Tovariišica predsednica, itovarišice din tovariši delegati. 
Ker se v našem prispevku zavzemamo za selektivni pristop pri kriterijih za 
prestrukturiranj e v gospodarstvu, bom oddala pismeni prispevek, ker smo o tem 
že dosti slišali. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Jože Korošec, dele- 
gat 'iz občine Sežana. Prosim! 

Jože Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Sežana je na skupnem zasedanju vseh (treh zborov in ob 
upoštevanju stališč .Medobčinskega sveta obalno-kraške regije sprejela nekatere 
pripombe k točki dnevnega reda, ki je ravnokar v razpravi, in sicer k osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 1985. 

1. V 9. poglavju — vodno gospodarstvo — predlagamo, da se konkretno 
navede obveznost saniranja reke Reke v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Ta najbolj onesnažena in mrtva reka v Sloveniji je ovira z nadaljnji obstoj 
kmetijske dejavnosti v dolini Reke in za razvoj 'turistične dejavnosti v okviru 
Škocjanskih jam, obenem pa povzroča ljudem nemogoče življenjske pogoje ob 
njej zaradi zadaha. 

2. V 10. poglavju — prometne zveze — predlagamo: 
a) da se 80. člen dopolni tako, da se doda modernizacija železniške postaje 

v Sežani. Predlagana naloga je bila planirana že v tem srednjeročnem obdobju, 
vendar ni bila realizirana. Železniška postaja Sežana je iz dneva v dan vse ožje 
prometno grlo ter ovira normalen pretok blagovnih tokov v Italijo in prek nje 
v Zahodno Evropo ter obratno. Sprejeti sporazumi v Osimu in z Evropsko go- 
spodarsko skupnostjo, bodo omogočili večje blagovne tokove. Zaradi tega je 
neobhodna rekonstrukcija te železniške postaje, ker bomo le tako zagotovili 
racionalen in ekspeditiven transport, kar seveda neposredno koristi gospodarstvu 
Slovenije in Jugoslavije; 

b) Pri teh vlaganjih mora v tem dokumentu dobiti ustrezno mesto tudi 
suhozemni terminal v Sežani, saj je to gospodarski objekt, ki omogoča smotrno 
izkoriščanje tako cestnega kot železniškega transporta ter zagotavlja ekspeditiv- 
nost pri izvozu in uvozu blaga. Ta gospodarski objekt ije .z ustrezno infrastruk- 
turo že povezan z enakim terminalom na drugi srtrani meje. 

3. Glede cestne infrastrukture ter primorskega vodovoda podpiramo sta- 
lišča delegata obalne skupnosti Koper. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc Kurnp, 
delegat iz občine Novo mesto. 

Franc Kurnp: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin ima pripombo k besedilu 83. člena osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 
Predlagamo, da se besedilo 6. točke 83. člena spremeni in glasi: »6. prioritetno 
se bodo gradili odseki oziroma objekti, ki so že bili vključeni v temelje plana 
za obdobje 1976 1980 in tisti odseki, ki izhajajo iz že sklenjenih dogovorov, 
sporazumov in pogodb.« 

Izpusti naj se navajanje mest in cestnih odsekov. O ,tem je bilo daines že 
precej besed. Tudi iz pojasnil predstavnika Republiške skupnosti za ceste iz- 
haja, da bi bil tdk predlog sprememib besedila ustrezen, ker bi se vse te zadeve 
reševale bolj konkretno v samoupravnem sporazumu. 

Če dovolite, tovarišice in tovariši, bi se vključil v razpravo na današnji 
seji tudi iz namenom, da bi posredoval nekatera stališča k osnutku dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. V svoji raz- 
pravi se bom omejil predvsem na tista vprašanja, tki so po naši oceni pomanjk- 
ljivo opredeljena in na katera so opozorili -delegati na seji Občinske skupščine 
Novo mesto. 

Predvsem moramo oceniti, da pri opredeljevanju bodočega razvoja želimo 
številna razvojna vprašanja popolnoma na novo opredeliti ob pomanjkljivih 
ocenah doseženega oziroma realiziranega v sedanjem sredjeročneim obdobju. 

Številnih, tudi prioritetnih nalog iz sedanjega srednjeročnega plana zaradi 
različnih,^ predvsem pa Objektivnih razlogov, (namreč nismo uspeli dokončati 
in zaključiti. Vse to po naši oceni ne more ostati odvržena hipoteka, temveč je 
potrebno stanje temeljito analizirati ter ina osnovnih izhodiščih novega srednje- 
ročnega plana zastaviti razvoj predvsem tistih programov, <ki bi s kompletira- 
njem razvoja v tem srednjeročnem obdobju lahko prispevali k hitrejšemu ures- 
ničevanju ciljev razvoja, tako SR Slovenije ifeat Jugoslavije. Tako si je na primer 
delovna organizacija Industrija motornih vozil v Novem mestu v našem pro- 
storu ina osnovnih izbodišlčih sedanjega srednjeročnega programa zastavila 
Obsežne naloge postavljanja proizvodnih kapacitet za veiliko serijsko proizvodnjo 
avtomobilskih stanovanjskih prikolic in osebnih avtomobilov. Zastavljene na- 
loge, ki smo jih iSkupno prevzeli v drugi polovici tega srednjeročnega oibdofoja, 
so zahtevale maksimalni napor vseh delavcev IMV in celotne družbene skup- 
nosti, da bi ob nenehno spreminjajočih se sistemskih ter drugih rešitvah uspeli 
realizirati številne družbene opredelitve razvoja IMV programa. Zato so bile 
že v kratkem obdobjiu od konca leta 1978 opredeljene in realizirane številne 
strateške usmeritve, ne le razvoja IMV, temveč širšega družbenega razvoja. 
Opredeljen je koncept dolgoročnega poslovnega sodelovanja s francoskim part- 
nerjem, ki omogoča IMV stalno povečevanje izvoza. Na osnovi lastnega znanja 
so zastavljene konstrukcijske in posamezne 'tehnološke rešitve v proizvodnji 
osebnih avtomobilov in prikolic, popolnoma je realizirana in celo presežena 
obveznost glede doseganja izvoza, zaključujejo pa se obsežna dela pri vzpostav- 
ljanju kapacitet za proizvodnjo 100 000 osebnih avtomobilov R-4 in 35 000 avto- 
mobilskih prikolic. 

Vse to so bili dogovori in osnove sedanjega srednjeročnega obdobja, s šte- 
vilnimi obveznostmi tudi glede razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Naj omenim, da je s planom 1976—1980 zastavljena proizvodnja še za nadalj- 
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njih 50 000 osebnih avtomobilov drugih tipo/v ter povečanje proizvodnje pri- 
kolic na 50 000 letno. Zaradi tega smo .tudi v pristopu k oblikovanju naših 
načrtov za obdobje 1981—1985 izhajali iz že sprejetih obveznosti in dogovorov 
v prepričanju, da zaključevanje srednjeročnega obdobja še me pomeni spremi- 
njanje osnovnih usmeritev, opredeljenih v dosedanjih izhodiščih o družbenem 
razvoju SR Slovenije. Zato nas preseneča, da v osnutku dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 ni vključen razvoj avto- 
mobilskih prikolic. Čeprav je prikolica izdellek domačega .znanja, lastne kon- 
strukcije in tehnologije, izdelana pretežno iz domačega materiala ter je že več 
kot 10 let izključno izvozni proizvod, lahko ostane to, ikar je, le z nenehnim iz- 
popolnjevanjem, dopolnjevanjem in modernizacijo talko prikolice same, kot 
ni j ene proizvodnje. 

Ze s sedanjim razvojem je IMV postal največji proizvajalec prikolic v 
Evropi, ki z lastno prodajno mrežo — s prek 500 prodajnih mest po vsej 
Evropi — .realizira .prek 50 milijonov dolarjev izvoza, s tem da so z nadaljnjim 
razvojem dane še večje možnosti povečanja izvoza. Zato menimo, da proizvod- 
nja prikolic, njena istalma rast ter plasma na tujih trgih ne more ostati le in- 
terna zadeva IMV in lokalne skupnosti, temveč mora po maši oceni njen razvoj 
in količinsko povečanje .ostati prioriteta razvoja slovenske Industrije tudi v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. Nesprejemljivo je namreč, da zaradi »ne- 
kega« neusklajenega koncepta avtomobilske industrije Slovenije, čeprav mi- 
slimo, da je bil ta opredeljen, kaznujemo kolektiv IMV in črtamo iz programa 
razvoja edinstven proizvod, s katerim smo Slovenci postali največji proizvajalec 
v Evropi. 

Zato meniiim, da bi SR Slovenija morala tudi z uvrstitvijo v naslednji sred- 
njeročni plan dati jasno in javno podporo za razvoj proizvodnje avtomobilskih 
stanovanjskih prikolic. Tudi razvoj avtomobilskega programa bi morali po naši 
oceni opredeliti, ne pa izpustiti. IMV je namreč že pred leti podpisal pogodbo 
o dolgoročnem poslovnem sodelovanju s francosko firmo Renault. Koncept 
dolgoročnega sodelovanja s firmo Renault je 'bil isprejet in verificiran tudi v 
organih širše družbenopolitične skupnosti, kar pomeni, da omogoča realizacijo 
širših družbenih interesov. Opredeljeni koncept razvoja kooperacijskih odnosov 
z Renaultom se uspešno realizira, tako s strani Renaulta kot IMV. Kljub do- 
ločeni recesiji na svetovnem avtomobilskem trgu Renault izvršuje svoje ob- 
veznosti, sprejete -v pogodbi o medsebojnem sodelovanju. IMV na podlagi spre- 
jetega koncepta kooperacije uspešno realizira svoje obveznosti glede izvoza 
tako avtomobilov kot posameznih delov. Letošnji izvoz 22 000 avtomobilov naj 
bi v prihodnjem letu povečali na 25 000 osebnih avtomobilov. S tem IMV iz- 
vršuje najpomembnejši del zastavljenega koncepta, in sicer realizacijo 100 mi- 
lijnov dolarjev letnega izvoza, ki bo letos celo presežen za 20 °/t>. 

Zaradi tega je nesprejemljivo, da z opustitvijo opredelitve nadaljnjega raz- 
voja ustvarjamo pri našem poslovnem partnerju določeno nezaupanje do opre- 
deljenega razvoja in obsega sedanjega in .bodočega sodelovanja. Zato menimo, 
da bi SR Slovenija morala v svojem planu poudarjati razvoj sodelovanja na 
dogovorjeni proizvodnji avtomobilov, za katero je podpisana pogodba do leta 
1990, posebno še vprašanje ocene in poguma, da v naslednjem srednjeročnem 
obdobju opredelimo povečanje proizvodnje na 150 000 osebnih avtomobilov. 
Predlagam, da se .osnutek v petem poglavju »Konkretne naloge prestrukturira- 
nja v industriji brez energetike« na 17. strani dopolni tako, da se glasi: 
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»1. Industrija motornih vozil Novo mesito se opredeli kot nosilca proizvodnje 
avtomobilskih prikolic, ki rtemeljii ina domačih surovinah in lastnem znanju ter 
je prvenstveno usmerjena v izvoz na konvertibilno tržišče. 

2. Opredeli se program proizvodnje osebnih in dostavnih avtomobilov.« 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Vinko Bah, de- 
legat iz občine Krško. Prosim! 

Vinko Bah: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na že vse izrečeno danes, iin glede na material, s katerim so me opremili 
v naši občini, bi poskušal svojo razpravo skrajšati in poudariti predvsem tiste 
pomembnejše stvari, ;s tem da bi opravil svojo delegatsko dolžnost in obenem 
tudi zadovoljil priporočilo tovarišice predsednice, da smo kratki. 

V občini Kršlko je te dni tekla zelo živahna razprava o osnutku dogovora 
o temeljih družbenega plana, tako plana občine, kotitudi republike. To je gotovo 
posledica tega, da smo preverjali kje in kako bomo lahko torej izpolnjevali 
svoje obveznosti, ki smo si jih zadali v okviru družbenega plana Slovenije v naši 
skupnosti. 

Iz 'tega bi kot prvo moral poudariti, da v globalu menimo, da so kriteriji, 
o teh je bilo danes veliko govora, kvaliteta v sprejemanju planskih dokumentov 
in da pomenijo garancijo izvajanja usmeritev, vendar ibodo, tako kot so že vsi 
drugi ugotavljali, gotovo zahtevali še določena preverjanja. Tudi mi smo že 
delno preverjali te stvari in menimo, da bo to treba dejansko storiti. V osnovi 
pa prav gotovo pomenijo ti kriteriji resnično kvaliteto pri sprejemanju planskih 
dokumentov. 

Glede na problematiko smo kot prvega izpostavili energetski kompleks. S 
tega področja smo se zlasti ustavili pri nuklearni elektrarni, glede katere opa- 
žamo v dokumentih, da sta navedena dva roka, in sicer je nekje navedeno 1983. 
leto kot rOk dokončanja oziroma začetka Obratovanja, drugje pa leto 1981. Pod- 
piramo prizadevanje kolektiva Nuklearne elektrarne v izgradnji, da je ta rok 
še vedno konec leta 1981 ,im glede na izredno kritično situacijo v preskrbi z ener- 
getiko v splošnem menimo, da se moramo vsi resnično zavzeti za to, da bo ta 
objekt čim prej začel z obratovanjem. Nenazadnje je treba računati, ko govo- 
rimo o energetskih bilancah, tudi s problemi pokrivanja teh potreb z dejansko 
razpoložljivimi kapacitetami. 

Kot drugo iz tega kompleksa moramo žal ugotoviti, da je ponovno bilanca 
preskrbe s premogom tista, ki ni-dorečena in ne zagotavlja premoga predvsem 
industriji in seveda tudi široki potrošnji. V naši družbenopolitični skupnosti 
imamo velikega porabnika premoga, to ije Tovarna celuloze in papirja Djuro 
Salaj, ki žal nima zagotovljenega premoga, na katerem pa je bazirana vsa tehno- 
logija. Povedati moramo, da si prizadevamo, da bi našli dobavitelja premoga 
v kaki drugi republiki, vendar ugotavljamo, da je na primer premog iz Kolu- 
bare, ki bi eventualno kot sledi iz bilance lahko nadomestil premog, za nas po- 
polnoma neuporaben. Če hoče tovarna izpolniti svoje obveznosti na področju 
proizvodnje papirja in celuloze, potem s tem ne moremo računati, ker bi 
takšna tehnološko neustrezna rešitev pomenila zmanjšanje proizvodnje. 

Ne bi ponavljal, da imamo grenke izkušnje izaradi pomanjkanja nekaterih 
zelo pomembnih artiklov široke potrošnje, vendar smo si verjetno povsem na 
jasnem, da bomo tudi brez papirja težko (delali, ine glede na to, da tudi ta pro- 
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izvod ni našel v teh dokumentih isvojega mesta. O teh neskladjih so govorili 
drugi in stvari ne bi ponavljal. 

Ko govorimo o prestrukturiranju in o boljšem izkoriščanju energije in sploh 
o situaciji, ki jo imamo v republiki Sloveniji, moram povedati, da smo se pol 
uradno, mislim pa, da že tudi kar uradno izrekli o tem, da hidroelektrarn na 
Soči ne bomo gradili. Ne ibi hotel govoriti o upravičenosti ali neupravičenosti 
te odločitve, pač pa bi poudaril, da hkrati nismo poskrbeli, da bi nadomestili ta 
izpad. Hidroenergija je glede na problematično preskrbo is premogom resnično 
tisita, ki nam zagotavlja dokaj solidno in ceneno preskrbo in je tista, ki bi 
izključno lahko nadomestila ta izpald. Zato menimo, da bi ta izpad na tem pod- 
ročju morali nadomestiti in vnesti v plan nove lokacije, za katere pa vemo, 
da so že danes dokaj razčiščene in gradnja ne bi ibila problematična. Mislim na 
sistem pretočnih hidroelektrarn na Savi, za katere so strokovnjaki izračunali, 
da bi pomenilo, če bi jih zgradili eno leto prej, kar milijon ton manjšo porabo 
premoga v Sloveniji. To je izredno veliko. Zato tudi podpiram delegate, kd so 
govorili o tem, da imamo tudi na Muri veliko pripravljenega, da pa izgleda, da 
o tem nismo še dosti razmišljali. 

Glede na kompleks energetskega problema v -Sloveniji menimo, da bi kot 
spremljajoči dokument na tem področju morali imeti kompletno energetsko bi- 
lanco, se pravi elektro in energetski bilanco. Ta bilanca bi morala uskladiti 
porabo z našimi zmogljivostmi tako, da bi bila odraz naših teženj za prestruktu- 
riranje, da ibi torej resnično zasledovala cilj, ikalko se borno z znižanjem naše 
specifične porabe na proizvod resnično uskladili v okviru bilance in si zago- 
tovili tako potrebni energetski vir. 

O drugih vprašanjih tega kompleksa ine bi razpravljal, in bi oddal naš pis- 
meni prispevek. 

Nadalje bi rad omenil kompleks surovin. Tovarišica iz Kranja je o podobni 
problematiki že govorila. Tudi v naši občini smo veliki porabniki lesa in me- 
nimo, da je tudi gozdarstvo tista dejavnost, glede katere Ibomo morali zaradi 
vse te problematike — pri čemer se spet navezujem na energetsko problema- 
tiko — premisliti, kako bomo v Sloveniji pridobili več lesa. Iz bilance oziroma 
iz podatkov sledi, da pokrivamo z domačim lesom trenutno Okoli 70 ®/o potreb, 
da pa 30®/» lesa uvažamo, delno iz drugih republik, delno pa tudi iz drugih 
držav. Delovna organizacija Djruro Sallatj na primer uvaža to surovino celo iz 
Kanade in iz Sovjetske zveze in to izredno drago. Mislim, da bi morali glede na 
to, koliko hektarov gozdov in koliko hektarov neizikoriščenih zemljišč imamo 
v Sloveniji več storiti na tem področju in da ibo treba najti sistemske rešitve, 
kako bomo tudi iz gozdov v zasebni lasti iztržili nekaj več. 

To bi podkrepil s tem, da smo v republiški dokument zapisali, da bomo po- 
sadili ali kultivirali 50 ha zemljišč is hitrorastočriiini vrstami, torej listavci. Če 
bi teh 50 ha načrtovala ena občina, bi bilo to zelo skromno, ne pa da smo to 
uvrstili v republiški dokument, čeprav vemo, da obstajajo določeni problemi. 
Po drugi strani pa je 1000 ha za pogozdovanje nekvalitetnih kmetijskih zemljišč 
verjetno preskromna številka. 

Da povzamem, želeli bi, da se gozdarstvo obravnava, kot je že rekla tova- 
rišica iz Kranja, kot prednostna naloga in da se tudi združevanje sredstev za 
razširjeno reprodukcijo zagotavlja od vseh porabnikov, ne pa samo tistih po- 
rabnikov, katerim ravno manjka lesa, to je predvsem za kemijsko predelavo in 
predelavo v iverice. 
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Mislim, da bi v teh dokumentih morala najti mesto tudi ekološka sanacija 
reke Save, o čemer so že vse Občine ob Savi podpisale družbeni dogovor iin bi ga 
bilo potrebno vnesti v ta dokument, da bi s item vsaj zagotovili srtatus quo v tej 
sanaciji in v naslednjih letih tudi izboljšanje sedanjega stanja. 

Ne glede na to, da je bilo danes že veliko raaprav o cestah, bi v zvezi s cesto 
Ljubljana—Zagrelb rad poudaril, da vedno na novo, kadar se vozimo po tej cesti, 
ugotavljamo, da je 'to resnično že cesta smrti. Ne samo omejitve, tki jih bo 
eventualno odlaganje izgradnje itega Objekta povzročilo v gospodarski dejav- 
nosti, temveč tudi dejstvo, da danes predstavlja resnično izredno .nevarno pro- 
metnico, narekuje, da presodimo, kako bomo ta objekt zgradili din da bi realizi- 
rali vsaj tistih 25 km, ki smo si jih sicer že 'zastavili v naših dokumenth. 

Nazadnje bi poudarili, da v naših dokumentih izpostavljamo medrepubliško 
sodelovanje in to predvsem v tej smeri, da ibomo vlagali in združevali sredstva 
z drugimi republikami, da ibi bilo treba verjetno hkrati napisati, da bodo tudi 
nosilci planiranja v drugih republikah sovlagali v naši republiki in to potem 
bilančno uskladili. Takšno sodelovanje že poznamo, vendar ga imoramo omeniti 
in seveda tudi Okrepiti. 

Na koncu bi, tovarišica predsednica, glede na to, da ste tudi pozvali k raz- 
pravi o predlogu sklepa, ki smo ga dobili, povedal, da smo tudi ta sklep pre- 
gledali in se z njim v celoti strinjamo. Predvsem bi pri tem izpostavil točko, o 
kateri smo hoteli govoriti. Tulkaj gre predvsem za modernizacijo že obstoječe 
tehnologije. To področje je v naših republiških dokumentih popolnoma izpušče- 
no, čeprav bo treba določena sredstva vlagati v to, ker je gotovo, da se nam 
bo ta dinar najhitreje obrnil. Določene delovne organizacije v materialni pro- 
izvodnji se lahko z zelo majhnimi .sredstvi modernizirajo in veliko prispevajo 
k prestrukturiranju gospodarstva in tudi k bolj ekonomični izrabi vseh suro- 
vin pa tudi energije. 

V 4. točki teh predlogov je napisano, da .zbor priporoča nosilcem itd. Rekel 
bi, da je to ipremilo rečeno in da bi bilo treba napisati, da zbor nalaga, torej 
zahteva. Te planske dokumente moramo sprejeti pravočasno in je treba torej 
vso aktivnost usmeriti v to, da bodo nosilci planiranja pravočasno pripravili 
svoje sporazume. Slišimo in vidimo, da imamo delno tudi zaradi tega zaostajanja 
nekvalitetno pripravljeno (republiško gradivo. Predstavniki družbenopolitičnih 
organizacij, predvsem Sindikata in Socialistične izveze so danes govorili o tem 
in si tudi zadali neke naloge. Mislim, da je resnično naloga tudi teh družbeno- 
političnih organizacij, da vso aktivnost posvetijo temu, da se ti dokumenti 
pravočasno sprejmejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marjan Ašič, 
delegat iz občine Celje. 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam sicer veliko napisanega, pa ne bom vsega bral, iker vidim, da smo že 
neikoliko nestrpni in da imamo že vsega dovolj. 

Nekaj je bilo povedanega že glede kriterijev za prestrukturiranje gospodar- 
stva. Rad bi povedal samo to, da podpiram razpravljalce v tem smislu, da naj 
ti kriteriji ne bodo tako matematični oziroma, da naj bomo bolj konkretni in 
za celotno družbeno področje enotni. Posebej so ostri za proizvodnjo, medtem 
ko so drugod bolj labilni in dopuščajo večji manevrski prostor. 
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Kar zadeva V. poglavje, kjer so (navedene nekatere konkretne naloge pre- 
strukturiranja, bi predlagal, da -bi vključili v 54. člen tudi izgradnjo obrata 
železo-oksidnih pigmentov s kapaciteto 3000 ton ,n<a leto v okviru Cinkarne Celje, 
tozd Kemija. Gre za proizvodnjo pomembnih pigmentov, ki bi pomenili prek 
5 milijonov nemških mark prihranka, ker jih sedaj uvažamo. To je sicer v enem 
delu obrazložitve navedeno, vendar ocenjujemo, če ostane dokument tak kakr- 
šen je in če ne bodo sprejete sugestije iz današnje razprave, da naj ne bi toliko 
naštevali, potem tudi mi predlagamo, da se to vključi v 54. člen. 

Čeprav ije tovariš Gobec skušal obrazložiti inapako v objavljanju, pa ven- 
darle nismo zadovoljni z njegovo obrazložitvijo. Menimo, da je to le poskus, 
da se nekatere stvari spustijo skozi zadnja vrata, čeprav dogovorjene in na 
18. seji Republiške skupnosti za ceste 16. 6. točno dorečene. Od cestnih odsekov, 
ki naj se modernizirajo — teh ije ibilo 29 — je šest izpuščenih in od teh so trije na 
celjskem območju. Gre za južno magistralo v vrednosti 48,4 milijonov, Baba, to 
je tisti hudi ovinek pod Trojanami, z isto vsoto in nadaljevanje avtoceste Ruše— 
Šentrupert v znesku 237 milijonov. Skupaj je torej po republiškem dokumentu 
predvidenih 334 milijonov dinarjev manj, kot so hili sklepi skupščine. Ali je 
torej res to, kar smo sumili včeraj na seji lin kar je danes povedal tovariš Gobec. 
Prosimo, da se to razčisti, ker s takšnim, kakršen je ta dokument sedaj, nismo 
zadovoljni, saj pomeni, da bi bilo na širšem celjskem območju vloženih samo 
0,37 % vseh sredstev, namenjenih za ceste v SR Sloveniji. 

Pri 97. členu bi opozoril (tudi na problem prevelike porabe zemljišč za sta- 
novanjsko gradnjo. Če bi bilo ta!ko, kot je zapisano v dokumentu, 'ki ga obrav- 
navamo, in če prav razumemo, bo verjetno veljalo, da gre iza družbeno gradnjo 
60%, v zasebno pa 40 °/o. Najbrž je mišljeno, da gre tu tudi za etažno lastnino. 
Menimo, da bi bilo potrebno poleg teh odstotkov navesti tudi usmerjene blo- 
kovne in individualne gradnje, kar je prav tako pomemben element pri čuvanju 
zemljišč in tudi pri usmeritvi urbanizacije v posamezni družbenopolitični skup- 
nosti. Opozoril ibi, da v Celju že več let na to zelo pazimo in je razmerje okoli 
80 : 20 v korist usmerjene blokovne gradnje'. 

O 17. poglavju kjer je govora o urejanju prostora, je bilo danes tudi že 
nekaj rečenega. Menimo, da ibi bilo treba končno določiti sistem zbiranja po- 
trebnih sredstev za odpravo nekaterih perečih stvari. Tu mislimo na zakon o 
varstvu zraka, ki še danes ni realiziran v tistem delu, ki ureja sistemsko zbi- 
ranje sredstev za odpravo posledic onesnaževanja. 

Pri poglavju o sodelovanju z drugimi republikami menimo, da je premalo 
poudarjeno skupno vlaganje. Predlagamo, da se v družbenem dogovoru kon- 
kretno opredelijo nosilci in področje skupnih vlaganj ter obseg na teh osnovah 
pridobljenih surovin. 

Konkretno pa ocenjujemo, da bi morala biti v tem dogovoru opredeljena 
politika bank do naložb v surovinsko osnovo na območjih izven Slovenije. Oce- 
njujemo tudi, da bi moralo v tem dokumentu najti prostor tudi področje med- 
narodnih sejmov. Ti sejmi, ki jih prirejamo v Sloveniji v več mestih, so prav- 
zaprav sestavni del gospodarske aktivnosti ter mednarodne blagovne menjave. 
Neurejenost na področju usmeritve in stalnosti sejmov je ena izmed dolgoletnih 
slabosti, zlasiti pa povzroča gospodarstvu nepotrebne istroške. Zato menimo, da 
je dogovor o temeljih plana dokument, ki naj ibi zavezoval zbornico, gospodarska 
združenja, občine in prireditelje sejma, da s posebnim sporazumom opredelijo 
vlogo, usmeritve in obseg posameznih, za gospodarstvo Slovenije in Jugoslavije 
pomembnih sejmov. 

28 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Ciril Garafol, dele- 
gat iz občine Vrhnika. Prosim! 

Ciril Garafol: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov je na razširjeni seji obravnavala dogovor o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in ima naslednje pripom- 
be, predloge in stališča. 

Kriteriji prestrukturiranja gospodarstva naj bi se nanašali tudi na obsto- 
ječe proizvodne programe. Zato predlagamo, da se v 3. členu v točki a) in b) 
v posameznih alineah črta beseda: »zaposlenih« in nadomesti z: »novozaposle- 
nih«. Glede korektivnega faktorja delovnih rezerv menimo, da ne more sloneti 
na deležu kmečkega prebivalstva, temveč na deležu zaposlenih v občini glede na 
število prebivalstva. To izhaja iz števila zaposlenih, v Ljubljani 3500 v primer- 
javi z Vrhniko 4400. Kmečko prebivalstvo ne more (biti kriterij za izračun pri- 
spevne stopnje za zaposlovanje tam, kjer so dane naravne možnosti. 

Glede na to, da so v 54. členu natančno definirani proizvodi, ki jih bodo 
proizvajale posamezne članice skupnosti, kot na primer Iplas Koper, sozd Bivet, 
delovna organizacija Belirtka, Ingrad Ljutomer in tako dalje predlagamo, da je 
potrebno v 3. alinei, ki določa da bo Polikem Ljubljana povečal novo proizvod- 
njo umetnih smol za 50 000 ton, tudi to bolj natančno definirati. 

V prvi alinei 57. člena naj se zadnji odstavek pravilno glasi: »članice Ru- 
disa pa bodo v obveznem povezovanju s proizvodnimi organizacijami tekstilne, 
usnjarsko-predelovalne ter farmacevtske industrije ponudile vrednost v mili- 
jonih dinarjev objektov na ključ«. S takim predlogom bodo članice Rudisa za- 
vezane, da bodo sodelovale v povezovanju z drugimi sorodnimi programi. 

Področje energetike je slabo opredeljeno glede orientacije na posamezne 
vire energij in programe racionalne uporabe. Obenem pa menimo, da je potreb- 
no način zbiranja sredstev za pokritje potreb po električni energiji v Sloveniji 
natančno opredeliti. 

Obdelovalno zemljo je nujno potrebno izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo 
in težiti k temu, da ne bomo imeli opuščenih oziroma zapuščenih obdelovalnih 
zemljišč. Temu vprašanju naj pripravljalec v dogovoru da poseben poudarek. 
Glede na to predlagamo, da se v 2. odstavku 73. člena zadnji stavek pravilno 
glasi: »Ta sredstva se bodo uporabljala za pogozdovanje zemljišč, ki so nespo- 
sobna za kmetijsko proizvodnjo« in ne »opuščenih zemljišč«. 

76. člen je potrebno ponovno temeljito proučiti in pri oskrbi s pitno vodo in 
tehnološko vodo upoštevati kriterije deficitarnosti in kvalitete. Ravno tako bi 
morala biti bolj opredeljena naloga v zvezi s prevajanjem voda. V členu je po- 
trebno natančno ločiti, ali gre za zaščito voda zaradi prevajanja, ali gre za kva- 
liteto vode. Obenem pa mora v tem členu najti svoje mesto tudi občina Vrhnika. 

Na področju financiranja telegrafsiko telefonskega omrežja je potrebno 
iskati usmeritve v povezovanju z vsemi našel ji v občini in ne samo na zgošče- 
vanju telefonske mreže po posameznih naseljih. 

Ocenjujemo, da sta samo letališči Ljubljana in Maribor republiškega po- 
mena in ju je moč financirati iz združenih sredstev celotne republike. Zato je 
potrebno v 86. členu v 3. alinei konkretneje definirati in prikazati, kaj je miš- 
ljeno z »ostalo: 203,5 milijona dinarjev«. Manjša letališča naj financira zainte- 
resirano gospodarstvo s posameznega območja. Glede na to, da v obrazložitvi 
dogovora ni nakazana možnost realizacije predzadnje alinee 93. člena, ki bo 
tudi sicer težko izvedljiva, predlagamo, da se črta. 
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Celotno poglavje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva je potrebno 
dopolniti s sistemom financiranja predvsem za področje primarnih komunalnih 
(naprav. 

Skupini delegatov podpirata točko a) 108. člena, obenem pa k točki b) člena 
ocenjujeta, da v tem 5-letnem obdobju nismo sposobni izvesti prehoda po kad- 
rovskem normativu na zaposlitev einega strokovnega delavca na 4000 prebival- 
cev. Predlagamo, da ostanemo v tem srednjeročnem obdobju pri starem norma- 
tivu 3500 prebivalcev, obenem pa menimo, da konkretno določen osebni dohodek 
za strokovne delavce s področja socialnega slkrbstva -ne sodi v dogovor. Predla- 
gamo, da se v pogla-vju »Družbene dejavnosti« upošteva gradnja objektov re- 
publiškega pomena in gradnja objektov, ki so skupnega pomena za posamezno 
občino. 

Sredstva iz 112. člena, 100 milijonov dinarjev za zimsko olimpiado v Sara- 
jevu ne smejo bremeniti sredstev, ki so namenjena za osnovno telesno kulturno 
dejavnost v srednjeročnem obdobju. 

Sredstva, opredeljena v 114. členu, naj se vključijo v finančno konstrukcijo, 
prikazano v 11. členu. 

Menimo, da je potrebno večji del sredstev nameniti za osnovno kulturno de- 
javnost in je potrebno preveriti realnost financiranja filmske dejavnosti. 

Prvo točko 118. člena je potrebno opredeliti tako, da se bo planirani del 
sredstev za osebne dohodke izvajalcev in planirani del za osebne dohodke iz 
naslova socialnih pravic povečal skladno z rastjo nominalnega osebnega do- 
hodka na zaposlenega v domicilni občini in ne na zaposlenega v SR Sloveniji. 
118. člen naj se konča z 2. odstavkom »po domicilnem principu«, točka 2 z visemi 
alineami pa inaj se prenese v 120. člen. 

Menimo, da je potrebno v 117. členu dodati določilo, da ta ugotovitveni 
sklep o višini prispevnih stopenj za posamezne SIS sprejme skupščina pristojne 
SIS družbenih dejavnosti. Isto definicijo je potrebno vključiti tudi v poglavje 
vodnega gospodarstva, prometa lin zveze ter za področje stanovanjskega in ko- 
munalnega gospodarstva. 

V poglavju »SLO in družbena samozaščita« je potrebno razmisliti o prehodu 
na bruto osebni dohodek tam, kjer enote JLA nimajo svojih izvajalcev, zaradi 
plačevanja prispevne stopnje za telesno kulturo, otroško varstvo in izobraže- 
vanje po kraju prebivališča. Menimo, da so posamezne občine s temi sredstvi 
različno obremenjene, odvisno od geastrateškega položaja. 

V 120. členu naj se določi, da je potrebno skladišča nekaterih rezerv gra- 
diti izven urbanih naselij. Združevanje sredstev za financiranje nalog SLO po 
občinah naj se uresničuje po domicilnem principu. Isto velja tudi za blagovne 
rezerve. 

Ugotavljamo, da v poglavju »Urejanje prostora in varstvo okolja« pod- 
ročje urbanistične politike, varstva okolja in varovanje voda ni obdelano. 
Kot eno od prioritetnih nalog je potrebno določiti, da se urbanizacija prostora 
izvaja po strokovnih urbanističnih dokumentih. Dogovor tudi ne opredeljuje 
nalog v zvezi s splošno porabo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Zvone Nastran, delegat iz 
Postojne, je v imenu notranjske regije razpravo oddal, povedal pa je, da se 
nekako vsebinsko prekriva s poročili delovnih teles našega zbora in stališči 
Republiške konference Socialistične zveze. 

Tovarišica Tatjana Štirn, delegatka iz občine Logatec ima besedo. Prosim! 
28» 
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Tatjana Š t i r n : Spoštovana tovarišica predsednica, -spoštovane dele- 
gatke in delegati! Skupščina občine Logatec je na 26. seji vseh treh zborov in 
nato še na seji skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije obrav- 
navala gradivo za današnjo sejo Zbora občin in sklenila posredovati svoje pri- 
pombe in predloge k osnutku dogovora p temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981—1985. Naša osnovna pripomba je, da je osnutek dogovora 
v nekaterih poglavjih premalo konkreten. Druge pripombe pa so naslednje. 

K 3. členu: Kriteriji prestrukturiranja oziroma razvojni kriteriji so za neka- 
tere panoge gospodarstva prezahtevni in nesprejemljivi in jih bo možno ures- 
ničiti le postopoma. Konkretno! Lesna industrija nikakor ni in ne bo v stanju do- 
seči 400 000 idinanrjev dohodka na delavca, kot je to predlagano v minimalni 
zahtevi za nov investicijski oziroma proizvodni program. Ne smemo pozabiti na 
dejstvo, da je prav ta panoga že od vsega začetka našega povojnega obdobja 
prispevala velik delež k razvoju našega gospodarstva in imela velik delež v 
skupnem jugoslovanskem izvozu in najugodnejše pokritje uvoza z izvozom ter 
tako vplivala na pozitivnejšo zunanjetrgovinsko bilanco države. 

V 2. poglavju »Ekonomski odnosi s tujino« je 31. člen premalo konkreten. 
Opredeliti bi morali, na kakšen način bodo lahko izvršni sveti zagotavljali 
ustrezno investicijsko in davčno politiko za pospeševanje izvoza. 

V 43. členu so po našem mnenju zahteve za kvalifikacijsko strukturo ne- 
realne. Proučiti bi morali, ali bo mogoče v našem sistemu izobraževanja doseči 
željeno kvalifikacijsko strukturo. 

V 6. poglavju »Energija« bi morali vključiti zahteve za raiziskavo in upo- 
rabo sončne energije. 

V 7. poglavjiu »Kmetijstvo, ribištvo in živalstvo« bi morali dati mnogo večji 
poudarek nalogam na področju pospeševanja kmetijstva z združevanjem sred- 
stev na ravni SR Slovenije in regij. 

V 64. členu za uresničitev plana s področja kmetijstva je nujno potrebno 
opredeliti in zagotoviti finanča sredstva, tudi devizna. 

V 69. členu je lastna udeležba organizacij združenega dela vprašljiva. 
V 71. členu, drugi odstavek, so vprašljiva sredstva iz osebnih dohodkov 

občanov. 
V 8. poglavju, naj 72. člen določa, da ibi ibilo potrebno pogozditi le 'tista kme- 

tijska zemljišča, ki so opuščena in niso primerna za proizvodnjo. 
V 9. poglavju »Vodno gospodarstvo« je področje vodnega gospodarstva pre- 

malo skrbno obdelano, zato predlagamo dopolnitev. 
V 11. poglavju »Turizem« je v 90. členu pogoj za investicijo v zadnji alinei 

po našem mnenju previsok. Upoštevati bi morali položaj specifičnih turističnih 
objektov na rekreativno-turističnih območjih. Poudarek bi morali dati razvoju 
kmečkega turizma. 

V 92. členu naj se druga alinea, ki se nanaša na znižanje davka za tujski 
turizem, črta. 

V poglavju »Stanovanjsko gospodarstvo« je v 97. členu razmerje med druž- 
beno in zasebno gradnjo za nekatere izven mestne občine vprašljivo. 

V 114. členu je primernejši kriterij »višina proračuna«. 
V 115. členu bi bilo potrebno kriterije solidarnosti natančneje opredeliti. 
In končno v 14. poglavju, »Družbene dejavnosti« naj se opredeli, da se druž- 

bene dejavnosti na ravni republike ne financirajo na proračunski osnovi, pač 
pa na osnovi vsakoletnih programov. Investicije na področju družbenih de- 
javnosti naj se še naprej izvajajo iz sredstev republiških samoupravnih inte- 
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resnih skupnosti za prednostne in dogovorjene investicije v občinah, zlasti na 
področju kulture. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Alojz Strmole, delegat iz občine 
Ljubljana-Bežigrad ima besedo. Prosim! 

Alojz Strmole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je na osnovi .razprav oblikovala naslednja stališča k obravna- 
vanemu osnutku. 

Menimo, da bi bilo potrebno kot podpisnike dogovora med nosilce družbe- 
nega planiranja v 2. členu vključiti tudi predstavnike organizacij združenega 
dela, predvsem materialne proizvodnje, saj se kriterij prestrukturiranja gospo- 
darstva tiče predvsem njih. 

Ne strinjamo se s 3. členom 7. točke, da se koristi zemljišča prve kategorije 
za zazidavo, predvsem v 'tistem delu, kjer so navedene izjeme, katerih je preveč. 
Vsekakor bi morali vztrajati na iskanju drugih površin, v kolikor pa je to res 
nemogoče, pa naj se zemljišča I. kategorije ne bi odkupovala, ampak nadomestila 
s kmetijskimi zemljišči iste kategorije. Zaskrbljujoč je tudi podatek, naveden 
•v 98. členu, da bo kar 5800 hektarov zemljišč na razpolago za komunalno 
opremljanje. 

Mnenja smo tudi, da bi bilo v 62. členu vsekakor potrebno med kmetijsko 
proizvodnjo kot vrsto proizvodnje uvrstiti tudi po vrtnine, saj so sestavni del 
naše prehrane. 

Strinjamo se z nalogami, navedenimi v točkah 5. in 6. Vprašanje pa je, ali 
so finančna sredstva za tako obširen plan zagotovljena oziroma, ali je združeno 
delo sposobno zagotoviti talk dohodek, da bo to realizirano. Republiški dogovor 
namreč ne upošteva določil 10. člena republiškega zakona o planiranju, ki na- 
vaja, da je dohodek temeljna kategorija planiranja, temveč še vedno planira 
družbeni bruto proizvod. 

Člen 114. predvideva posebna predračunska sredstva iza pokrivanje sloven- 
skega prostora z radijskimi in TV signali, vendar ni določeno, koliko sredstev 
odpade na posamezno družbenopolitično skupnost. 

Geološki zavod naj se uvrsti med nosilce razvoja energetsko surovinskega 
področja ter med podpisnike 6. poglavja dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije 1981—1985. Geološki zavod se v tem srednjeročnem obdobju po- 
javlja že po svoji funkciji kot inioiator geološko-rudarSkih in rudarsko-tehno- 
loških raziskav energetskih, kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin ter 
raziskav tehnoloških, pitnih in termalnih voda. Kolektiv s skoraj 3000 zaposle- 
nimi si je v svojem razvojnem programu s posebnim oziram na naraščajočo 
energetsko krizo v naslednjem planskem obdobju, zadal intenziven nadaljnji 
razvoj interdisciplinarnega, fundamentalnega in aplikativnega raziskovanja 
energetskih in surovinskih virov, še posebej na področju premoga in urana, 
kot tudi na področju geomehanskega raziskovanja hribin pri gradnji hidro- 
elektrarn in drugih infrastrukturnih objektov. Vse to vodi k dopolnitvi 6. po- 
glavja. 

Geološi zavod si rje z 20-letnim delom na raziskovalnih surovinskih projektih 
v tujini, predvsem v deželah v razvoju Tanzaniji, Gvineji, Alžiru, Iranu, Iraku, 
Egiptu itd., v okviru poslovne skupnosti Rudis pridobil pomembne izkušnje pri 
izvajanju investicijskih del v tujini. Ta dela predstavljajo višjo obliko sodelo- 
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vanja s tujino ter pomenijo dolgoročen prenos ananja in opreme v tujino na 
tisita področja, ki so tudi z vidika dežel v razvoju inajibolj pomembna, torej 
energija, surovine, voda in hrana. S tem se seveda neposredno izboljšujeta 
tako domača oskrba z deficitarnimi surovinami, kot tudi naša devizno plačilna 
bilanca. 

Geološki zavod si tudi ves čas prizadeva za združen nastop gospodarstva v 
tujini. Poskus kriterijsikega prestrukturiranja industrije predstavlja pomemben 
korak k urejanju miselnosti pri izvoru investicij, saj prehajamo od deklarativ- 
nega zapisa prioritet h konkretnim parametrom. 

Menimo, da bi bilo smotrno razdelati kriterije tudi za druge dejavnosti, ki 
prav tako pomembno prispevajo k prestrukturiranj u gospodarstva. Dejavnosti 
geološkega raziskovanja, vrtanja, odpiranja rudnikov, miniranja, izdelave spe- 
cialne opreme za rudarstvo in geologijo predstavlja specifičen, vendar za 
razvoj rudarstva in gradbeništva, infrastrukture pa tudi prometa in industrije 
pomemben sklop del, ki mora biti opravljen, če hočemo na to graditi bazično 
in predelovalno industrijo. 

Dodelano tudi ni medrepubliško sodelovanje v 18. poglavju. Gre za 
vprašanje geoloških raziskav in odpiranja rudnikov, pridobivanja rudnin in 
gradnjo elektroenergetskih objektov v drugih republikah. 

Geološki zavod je že pred časom oib razpravi o republiških in zveznih 
smernicah za pripravo družbenih planov predlagal, da bi morali v Jugoslaviji 
sprejeti poseben medrepubliški dogovor o temeljih plana za področje energetike, 
saj je le-to eno bistvenih vprašanj nadaljnjega razvoja celotne družbe. 

Glede na navedeno široko problematiko predlagamo, da se Geološki zavod 
Ljubljana uvrsti med nosilce ter med podpisnike 6. poglavja. Delegati smo 
mnenja, da je osnutek dogovora ustrezno pripravljen in je zrel za javno raz- 
pravo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jakob More, 
delegat iz občine Skofja Loka. Prosim! 

Jakob More: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V bistvu se pripombe, ki smo jih mi obravnavali, bolj ali manj ujemajo z dose- 
danjimi razpravami, razen v nekaterih podrobnostih, ki jih ibom dal v pismeni 
obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo (Da.) Prosim. 
Davorin Škarabot, delegat iz občine Nova Gorica, ima besedo. 

Davorin Škarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Glede na poziv tovarišice predsednice, da smo delegati v razpravah 
kolikor se da kratki, se bom v svojem prispevku omejil na nekaj pripomb, ki 
so nujne in v današnji diskusiji niso bile posebej poudarjene. Ne bom govoril 
o prometni izoliranosti regije, o osimskih sporazumih pa le to, da je opredelitev 
o »realizaciji« nekaterih nalog, ki izhajajo iz teh sporazumov za tako pomembno 
področje, vsekakor premalo konkretna. Predvsem pogrešamo boljšo analizo 
gospodarskih možnosti, ki jih sporazumi nudijo, čeprav so le-te v sedanji pla- 
čilno bilančni in devizni situaciji izredno pomembne, vsekakor preveč po- 
membne, da bi jih prepustili v presojo občinam. 
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Pa še nekaj je izpuščeno v drugem poglavju o ekonomskih stikih s tujino. 
Mislim na obmejno gospodarsko sodelovanje in njegove dosedanje pozitivne 
ekonomske in devizne učinke. S takim sodelovanjem smo v ključnih trenutkih 
reešvali nekatere pomembne probleme našega gospodarstva, kar narekuje, da 
mu velja tudi v prihodnje posvetiti posebno pozornost. V tem trenutku se bo- 
rimo za prenovo in razširitev dosedanjih sporazumov, ki urejajo to področje. De- 
legati iz Nove Gorice smo na vse to že večkrat opozorili dejavnike v SR Slo- 
veniji, ker menimo, da dejavnost presega okvire občine in je zato potrebna 
aktivna vloga širše družbene skupnosti. 

Nekaj besed bi povedal glede kmetijstva, čeprav je videti, kot da smo se 
Primorci dogovorili med seboj, da bomo govorili o kmetijstvu. Mislim, da smo 
si vsi edini — kar izhaja iz današnje razprave — da je kmetijstvu potreben 
hitrejši razvoj. Zato je potrebno določiti kmetijstvu absolutno prioriteto. Sedanji 
osnutek dogovora po našem mnenju tega ne zagotavlja. Pri tem izhajamo iz 
sedanjega stanja, ko lahko ugotovimo, da je bil eden glavnih zaviralnih ele- 
mentov razvoja kmetijstva pomanjkanje sredstev, predvsem njihovega stalnega 
in dolgoročnega dotoka. V osnutku je predvideno več načinov za finančno pod- 
piranje razvoja kmetijstva. Gre za regresiranje, kompenzacije, intervencijske 
sklade, sredstva za pospeševanje kmetijstva itd. Vendar pogrešamo konkretnost 
pri opredelitvi virov teh sredstev, še posebej na nivoju občine. Večkrat je 
omenjen proračun, vendar smo v razpravi poslušali tudi mnenja, kako bo s pro- 
računom in kako se bo gibal. Zato mislim-, da je še toliko bolj pomembno opre- 
deliti vire financiranja. Sicer pa bi bilo verjetno potrebno vztrajati na tem, da 
tisti, ki določa ekonomske pogoje proizvodnje, zagotavlja tudi sredstva za 
kompenzacijo razlik med določeno ceno in proizvodnimi stroški. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo (Da.) Tovariš 
Danilo Sbrizaj, 'delegat iz občine Ljubljana-Šiška, ima besedo. Prosim! 

Danilo Sbrizaj: Tovarišca predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupščina je dala številne pismene pripombe k temu igradivu, vendar 
bi se glede na današnjo razpravo z dvema točkama na kratko tudi ustno 
vključil v razpravo. 

Prvič. Podpiram predlog Železarne Jesenice. Morda se čudno sliši, kaj 
ima Šiška z Jesenicami, vendar imamo v naši občini močna podjetja stroje- 
gradnje kot sta Litostroj, Agrostroj itd. in tudi sedež asociacije slovenske stroje- 
gradnje je pri nas v Šiški. Iz tega predloga bom citiral samo tisto, kar je naj- 
važnejše. Torej citiram: »v zvezi s tem pa moramo opozoriti, da bo vsako odla- 
ganje posodobitve proizvodnje železarne Jesenice povzročilo počasnejši razvoj 
naše kovinsko-predelovalne industrije, zlasti strojegradnje v smeri prestruktu- 
riranja proizvodnje. Reprodukcijska soodvisnost slovenskih železarn ter sloven- 
ske Ikoviinsko-tpredelovalne industrije, zlasti pa strojegradnje, pogojiuje sočasno 
iin vzporedno pot razvoja dn prestrukturiranja in je zato mujno, da se podpre 
težnja znatnega dela slovenskega gospodarstva k prestrukturiranju proiz- 
vodnje.« 

Drugič, o čemer sem razpravljal že pri 3. točki dnevnega reda, glede pro- 
blematike združevanja deviznih sredstev predlagamo, da se v ustreznem poglavju 
ekonomskih odnosov s tujino bolj obvezujoče določi, da se dohodkovni odnosi 
na bazi združevanja deviznih sredstev lahko opravljajo samo v okviru SISEOT, 
ki deluje tudi v posameznih enotah. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še ikdo besedo? (Da.) Tova- 
riš Darko Bizjak iz občine Šmarje pri Jelšah, ima besedo. Prosim! 

Darko Bizjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V naši občini smo zelo temeljito obravnavali osnutek dogovora o temeljih plana 
v vseh temeljnih delegacijah, v vseh samoupravnih interesnih skupnostih, v 
družbenem svetu za gospodarski razvoj, na seji Občinske skupščine in kon- 
čno tudi na seji delegacije za republiško Skupščino. Vsa ta stališča smo uskladili 
z občino Šentjur. Gre za odnos naše občine Šentjur kot manj razvitih občin do 
osnutka dogovora, ker menimo, da je zdaj najbolj primeren -čas in priložnost, da 
z utemeljenimi in (upravičenimi pripombami ustvarimo pogoje izta skladnejši in 
hitrejši razvoj. Zato bom govoril samo o tem. 

Menimo, da je bil dosedanji sistem ukrepov za skladnejši razvoj ustrezen, 
vendar so rezultati doseženi predvsem na področju negospodarstva, na področju 
družbenih dejavnosti in komunalne infrastrukture, zelo malo pa smo dosegli na 
področju gospodarske rasti, razvoja industrije, tercialnih dejavnosti, pri zapo- 
slovanju in odpiranju novih delovnih mest in pri dislociranju določenih proiz- 
vOfdnih kapacitet iz razvitih območij. Z analizo vzrokov za italkšno stanje smo 
prišli do ugotovitve, da dosedanji sistem stimuliranja gospodarstva ni povsem 
ustrezen, vsaj ne dovolj stimulativen. Torej se sam po sebi ponuja zaključek, 
da bi morali v naslednjem srednjeročnem obdobju posebej poudariti sistem 
ukrepov in stimulacij, ki bodo zagotavljali pospešen razvoj gospodarstva na 
manj razvitih območjih. To velja tako za ustvarjanje pogojev za hitrejšo rast 
delovnih organizacij, ki imajo sedež na manj razvitih območjih, kot tudi tistih, 
ki bodo z dislokacijo proizvodnje zagotovile nova delovna mesta. Pri tem po- 
udarjamo, da mora proizvodni program ustrezati kriterijem, ki veljajo za vso 
Slovenijo. 

Ce izhajamo iz končnega cilja prizadevanj za skladnejši razvoj SR Slovenije 
— in menimo, da bi moral biti v teim dogovoru ta cilj tudi posebej poudarjen — 
je naše mnenje na kratko v tem, da se tudi manj razvita območja približajo 
republiškim povprečjem in da s polno izkoriščenostjo lastnih potencialov zago- 
tavljajo tudi materialne pogoje za funkcioniranje in za financiranje svojih sploš- 
nih in skupnih potreb, za kar imamo vse temeljne predpogoje. Zato mora biti 
v naslednjem srednjeročnem obdobju omogočena najhitrejša gospodarska rast 
z optimalnejšo izkoriščenostjo vseh potencialov na manj razvitih območjih. Me- 
nimo, da dogovor ne vodi k temu cilju, čeprav smo upravičeno pričakovali, da 
bo glede na zmanjšanje Obsega imanj razvitih območij v Sloveniji reševanje teh 
problemov z novim sistemom še bolj učinkovit. 

Nekaj konkretnih pripomb. Strinjamo se z opredelitvami, predvsem iz po- 
glavja o skladnejšem regionalnem razvoju, s tem da bi radi pripomnili, da so 
bile že zdaj nekatere naloge opredeljene v dogovoru in v izalkonu, niso pa bile 
izvajane kot na primer funkcije zbornic in splošnih združenj. 

Imamo pa pripombe tudi k predvideni vlogi bank. Mislimo, da bi moral 
biti delež združenih sredstev za družbeno verificirane gospodarske naložbe višji, 
kot je bil do sedaj, ne pa tako kot je predlog, da bi bil nižji in da bi pogoje 
gospodarjenja v prvih letih Obratovanja omilili z daljšo odplačilno dobo kredi- 
tov ter eventualno znižali obrestno mero. Če bo celotno breme gospodarskih vla- 
ganj v manj razvitih območjih ležalo na temeljnih bankah, se bo zgodilo, da 
bodo zanemarile razvoj ostalega gospodarstva, ali pa ne bodo mogle sodelovati 



40. seja 441 

pri izvrševanju programa skladnejšega razvoja. Glede na to, da imajo banke 
na ta način pregled nad vsemi naložbami v republiki An da imajo strokovne in- 
štitute in službe za analiziranje teh naložb, ibi bilo prav, če bi banke in zbornice 
prevzele odgovornost za usmerjanje in povezovanje interesov organizacij zdru- 
ženega dela za naložbe na manj razvitih območjih. Predlagani ukrepi s področja 
davčne politike, ki so veljali že doslej, niso imeli pravega učinka ob dejstvu, da 
v prvih letih poslovanja novonastale temeljne organizacije združenega dela ni- 
majo dohodka in bi dosegli svoj smisel, če bi dolbo davčne olajšave podaljšali na 
več let, ali pa stvari kako drugače urediti. Prav tako bi bilo potrebno razmisliti, 
ali niso možne še kakšne druge olajšave iz pristojnosti SR Slovenije, kot na 
primer oprostitev prispevka za manj razvita območja v Jugoslaviji in druge 
oblike krepitve reprodukcijske sposobnosti delovnih organizacij. 

Strinjamo se z odnosom do proračunskih sredstev, iki jiih namenjamo za 
financiranje kompleksnih razvojnih programov, talko kot so to predlagali dele- 
gati iz občine Sevnica in Lenart. Mislimo, da bi morali razmisliti tudi o neka- 
terih drugih možnih stimulacijah gospodarstva kot je ugodnejše kreditiranje 
urejanja industrijskih oon ali konkretnih zemljišč, namenjenih za industrijsko 
gradnjo. Ponovno pa postavljamo vprašanje možnosti uveljavljanja anticipa/tiv- 
nih obresti s ciljem, da se stimulacija za gospodarstvo poveča. Menimo, da bi 
morali v vseh drugih poglavjih bolj kot je doslej posebej poudariti tudi sklad- 
nejši regionalni razvoj. 

Samo še nekaj konkretnih predlogov, ki jih. je sicer več, vendar ne bom 
vseh omenil. Ko govorimo o prestrukturiranju gospodarstva in navajamo na- 
ložbe, ki so prioritetne v Sloveniji, bi bilo prav, da bi pripisali, da naj se del 
teh naložb z ekonomsko utemeljitvijo uresniči na manj razvitih območjih in 
da so v delovnih organizacijah, ki so tako prišle med prioritetne, dolžni raz- 
mišljati o tem, da del naložb uresničijo na manj razvitih območjih. Enak odnos 
imamo do zaposlovanja, kjer ni poudarjen selektiven pristop glede na manj 
razvita in na razvita območja. 

V izvezi is kmetijstvom so že govorili delegati iz Ptuja in Murske Sobote 
in se iz njimi strinjam. Za gospodarske interesne skupnosti ugotavljamo, da 
nalog skoraj ne opredeljujejo ali pa jih zelo bledo, kot recimo Zveza stano- 
vanjskih skupnosti, ki pravijo, da bodo dajali pobude za združevanje sredstev. 
Postavljamo vprašanje, zakaj so v 115. členu navedene samo nekatere interesne 
skupnosti, ki bodo uveljavile sistem solidarnega dopolnjevanja. Menimo, da bo 
tudi na področju kulture, telesne kulture in morda še kje ta potreba prav tako 
prisotna. 

V 113. členu, to je k tabeli prioritetnih investicij v Sloveniji, predlagamo, 
da se na koncu doda še družbeno verificirane naložbe na manj razvitih ob- 
močjih ali pa kakšna druga formulacija. Gre v glavnem za to, da bi tudi naložbe 
na teh območjih imele slovensko prioriteto, med temi pa seveda samo tiste, 
ki so družbeno verificirane in posebej upravičene. 

Samo še ena pripomba o področju ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Menimo, da te naloge zavezujejo vse družbenopolitične skupnosti v 
enaki meri. Pri tem se je v preteklosti dogajalo, .da je bilo združeno delo neke 
občine veliko bolj obremenjeno s financiranjem teh nalog, kot v razvitejših 
občinah, ob tem, da so bila zbrana sredstva znatno nižja glede na enotni in 
obvezni program, ki je tu nehote nastal. Talke razlike, kot smo jih imeli v pre- 
teklosti, na tako občutljivem področju kot je splošna ljudska obramba, vse- 
kakor niso sprejemljive, zato predlagamo, da se uvede neka oblika solidar- 
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mostnega prelivanja sredstev tudi na tem področju. Prav tako bi morali po- 
staviti minimalen ali zajamčen program in se dogovoriti o enotnih obremenit- 
vah združenega dela, pri čemer bi se presežki razvitejših sredin prelivali na 
manj razvita območja. To je še toliko bolj opravičljivo, saj posamezne kompo- 
nente splošnega ljudskega odpora s svojimi nalogami pokrivajo veliko širša 
območja, ikot so občine in gre v končni fazi za enoten sistem splošne ljudske 
obrambe, ki mora biti glede na gospodarsko območje republike bolj enakomerno 
razvit. 

Na zaključku predlagamo, da bi v nadaljnjih razpravah o tem, za naslednje 
srednjeročno obdobje najpomembnejšem dokumentu, ki je bil danes prekvali- 
ficiran v delovno gradivo, organizirali tudi posebne posvete manj razvitih 
občin, saj mislim, da bo zato dovolj časa. Sami te iniciative nismo upali pre- 
vzeti, sklicati pa bi bilo potrebno manj razvite občine in organizirati posvete 
po posameznih regijah, ki bi celotno problematiko še temeljiteje osvetlili in 
da bi po tej poti oblikovali dokončno formulacijo predloga. 

Predsednica Silva Jereb Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Preden 
bi zaključili, bi rada povedala, da smo slišali 38 razpravljal cev. Če štejemo še 
pismene prispevke, sta se več kot dve tretjini slovenskih občin opredelili do te 
delovne zasnove osnutka dogovora. Kot ste lahko spremljali sicer bogato raz- 
pravo, smo bili tudi delno nedosledni, ob dejstvu, da se zavedamo, da bomo 
morali naloge, ki so skupnega pomena za Slovenijo, krčiti, kljub temu pa smo, 
tako kot se pač ob osnutku dokumenta dogaja, tudi mi dodali del svojih interesov 
in potreb, ne da bi vedno računali na materialne možnosti Slovenije. Zdaj nas 
čaka gotovo zelo težka faza usklajevanja in tudi določanja prioritet znotraj njih 
samih, pa tudi določanja meja med tistim, kaj je slovenskega pomena, kaj je 
regionalnega pomena, 'kaj je panožnega in kaj je občinskega. Mi bomo vso 
razpravo posredovali ne le Izvršnemu svetu, ampak tudi vsem samoupravnim 
interesnim skupnostim, ker se velik del pripomb nanaša tudi nanje in to ne 
samo SIS družbenih dejavnosti, ampak tudi materialne proizvodnje. 

Zeli še (kdo besedo? (Da.) Tovariš Vlado Klemenčič, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta, ima besedo. Prosim! 

Vlado Klemenčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Mislim, da je današnja razprava v Zboru občin sikupaj s tistim, kar 
bomo še dobili kot pismene pripombe in predloge v zvezi z delovno zasnovo 
dogovora o temeljih plana republike, dala nam, ki smo eden od udeležencev 
pri tem dogovarjanju, dokaj jasen pregled stanja v naši republiki po posa- 
meznih občinah in po posameznih območjih, kje so tiste kritične točke in kje 
so pomembna vprašanja, ki bi jih bilo treba v nadaljnjem delu še razjasniti 
in se do njih opredeliti. 

V tem trenutku v imenu Izvršnega sveta ne bi mogel komentirati vseh 
predlogov, ker je cela vrsta predlogov .novih in jih moramo še proučiti. To 
je eno. Drugo pa je, da je Izvršni svet samo eden od udeležencev v podpiso- 
vanju tega dogovora, tako da je razumljivo, da se morajo potem do teh pred- 
logov opredeliti tudi drugi udeleženci. 

Ko govorim, da je ta pregled pobud in predlogov dejansko bolj ijasen kot 
je bil, pa je očitno, da v svoji celoti za nas predstavlja še vedno preveliko breme, 
da bi jih lahko vse uresničili. Mislim, da je dobro, da to že sedaj v tej raz- 
pravi jasno povemo, ker nima nobenega pomena, da gremo v neko nerealno 
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planiranje. Mi se bomo maksimalno potrudili, da vse te pripombe proučimo in 
to že v avgustu, potem pa se bomo do njih opredelili in tudi organizirali po- 
trebne razgovore s tistimi, ki so glede tega prizadeti, ali pa druge republiške 
institucije, ki so za to odgovorne. 

Ko to govorimo, bi rad posebej opozoril na to, kar je bilo deloma tudi 
omenjeno že v razpravi dveh delegatov. Jiuinijska (proizvodnja v Sloveniji je 
za 1,2 "/o višja kot junija lansko leto. Dejansko smo v situaciji, ko se proizvodnja 
zelo umirja. Nekoliko ugodnejša situacija je v Jugoslaviji in Sloveniji kar za- 
deva kmetijsko proizvodnjo in še nekatere druge dejavnosti. Vendar pa se je 
treba zavedati, da je vendarle glavno breme, glede na strukturo proizvodnje, 
na industriji in da se bomo verjetno morali v naslednjih mesecih zelo resno 
v vseh okoljih soočati ravno s tem problemom, da ne bo padla proizvodnja 
pod predvideno mejo. 

Omenili smo že, da je po naši oceni že zdaj v dogovoru predvidenih ne za 
pet let .investicij, ampak iza sedem do osem let. Z vsemi temi dodatnimi pred- 
logi, upoštevajoč seveda dodatne ukrepe ekonomske stabilizacije, bi se ta pro- 
gram še bistveno razširil, tako da se je treba tega dejstva zavedati. 

Drugo. Kar zadeva dejavnosti in organizacije ter podpisnike, mislim, da 
bo treba glede tega v dogovoru gotovo sprejeti nekaj sprememb. Tisto, kar bo 
izhodišče za to udeležbo ne bo to, ali je sedaj posamezna organizacija nave- 
dena v tem dogovoru ali ni. Ona se s svojim podpisom zavezuje za določene 
obveznosti ali pa tudi sprejema določene prednosti, če gre za prioritetne de- 
javnosti, vendar ne kot organizacija, ker gre za opredeljevanje dejavnosti, ki 
je skupnega pomena za republiko kot celoto. Potemtakem ni Iskra tista, ki je 
prioritetna za Slovenijo, ampak so posamezne dejavnosti znotraj Iskre tiste, 
ki so prioritetnega pomena. Enako velja tudi za vse ostale organizacije. 

Kar zadeva kriterije mislim, da nam je bila ta razprava precej v pomoč. 
Zelo sem zadovoljen, ker so bile tu dane konkretne pobude in ne samo to, 
češ: smo za kriterije ali pa nismo za kriterije. Mi tudi ocenjujemo, podobno 
kot je večina razpravljalcev rekla, da si bomo tako v republiki kot v po- 
sameznih občinah lažje na jasnem, če 'bomo diskutirali na podlagi nekih objek- 
ti vizir anih kriterijev, kaj je za naš razvoj bolj pomembno in boljše ter mate- 
rialno daje več dohodka itd., kot pa če začnemo diskusije v taki smeri, kot smo 
jih vodili v prejšnjih petletnih planih, pa tudi mogoče še na začetku tega v 
prvih diskusijah, ali je industrija dobila pravo mesto v občinskem ali republi- 
škem planu in ali je dobilo kmetijstvo pravo mesto v republiškem ali kakem 
drugem planu. Potrebno je, da skupaj ugotovimo, kaj je tisto znotraj industrije, 
kar se mora razvijati in je treba pospeševati in kaj je tisto -znotraj kmetijstva, 
kar je treba pospeševati in ima vse pogoje, da dalje razvijamo. Vse to pomeni, 
da ne vodimo dialoga med dejavnostmi, ampak da znotraj posameznih dejav- 
nosti opravimo selekcijo in na podlagi kriterijev ugotovimo tisto, kar ima po- 
goje in se mora prednostno razvijati. Razumljivo pa je, da je treba te kriterije 
še dodelati, kar verjetno ne ibo samo stvar tega srednjeročnega plana ampak 
verjetno še daljše obravnave. 

Tretje. Kar zadeva skupne programe samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, lahko že rečemo tudi v imenu Izvršnega sveta, da se 
strinjamo s pripombami, ki so bile v razpravi izrečene. Tako ni dvoma, da 
se ti skupni programi ne smejo širiti prek rasti družbenega proizvoda oziroma 
prek tistih omejitev, ki sicer veljajo za slkupno porabo v celoti. 
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Ob tem ,pa Ibi želel -opozoriti, da se ne strinjamo s tistimi predlogi, da se iz 
sredstev samoupravnih interesnih skupnosti na republiški ravni še naprej za- 
gotavljajo sredstva iza investicije v družbenih dejavnostih v občinah. To bi 
morali iznova oceniti. Edino kar bi bilo mogoče, čeprav o tem danes ne bi hotel 
govoriti, je to, da eventualno ugotovimo, katere od teh investicij je dejansko 
možno opredeliti kot investicije skupnega pomena iza republiko, to pa ni stvar 
posamezne občine. Tega prav gotovo ne bi mogli upoštevati. Vprašanje je, 
če je iS tako prakso sploh mogoče nadaljevati. ' 

Podobno.se v osnovi spreminjajo sugestije glede gledališke infrastrukture, 
ki jo bomo v tej smeri, kot j-e tekla diskusija, poskušali dodelati. 

Kar zadeva infrastrukturo nasploh sta bili v razpravi izpostavljeni dve temi. 
Eno je problematika zagotavljanja sredstev za razvoj teh dejavnosti. Na za- 
četku današnje razprave smo povedali, da je udeležba infrastrukture v gospo- 
darskih investicijah v preteklem srednjeročnem obdobju znašala 26 %. Tako, kot 
je v delovni zasnovi sedanjega besedila dogovora navedemo, to pomeni 36 °/o 
udeležbo ob upoštevanju 3 do 4% stopnje rasti v naslednjem srednjeročnem 
Obdobju. To pomeni torej za 10 točk večjo udeležbo, kot je bila v sedanjem 
srednjeročnem obdobju. Tega verjetno ne bo možno realizirati, ker je še cela 
vrsta drugih nalog, zlasti tistih, ki so vezane na prestrukturiranje. Tako se 
bomo morali v materialnem smislu verjetno dogovoriti za udeležbo nekje do 
30 '%> vseh gospodarskih investicij v osnovna sredstva. Zato bomo tudi krčili 
programe in predlagali naloge za naslednje srednjeročno obdobje. 

Zdi se mi tudi zelo pomembno to, kar so tovariši iz posameznih občin rekli, 
da je na tem področju ena od prioritetnih nalog preobrazba družbenoekonom- 
skih odnosov, zlasti glede združevanja sredstev, da jasno opredelimo, kdaj 
pride v poštev obvezno združevanje, kakšni morajo vendarle biti napori organi- 
zacij tudi v sami infrastrukturi, da zagotovijo ustrezno udeležbo lastnih sred- 
stev in da izhajamo iz tega, da bo bančnih sredstev tza razvoj infrastrukture 
nedvomno manj. Glede tega bomo skušali skupščini že takoj jeseni predložiti 
platformo o vseh teh problemih in da se potem skušamo poenotiti za vse 
materialne SISE in za različne gospodarske dejavnosti, da bi potem v novem 
planu lažje stvari razrešili. 

Ta diskusija je v osnovi potrebna tudi zaradi tega, ker bo v nadaljevanju 
priprav tega dogovora poleg dialoga med posameznimi organizacijami zdru- 
ženega dela, med posameznimi občinami, posameznimi organi v drugih insti- 
tucijah in Izvršnim svetom treba veliko bolj razviti tudi dialog med posamez- 
nimi nosilci planiranja v samem združenem delu in znotraj posameznih ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti. Morali bomo spoštovati principe novega sistema 
planiranja, tako da ne bomo delovali predvsem na relaciji posamezna organi- 
zacija — republiški organi, ali posamezna organizacija — občinski organi, 
ampak bomo morali to delo opraviti zlasti in predvsem v samem združenem 
delu. 

To je končno povezano s tem, kar sem hotel na zaključku reči, da ni treba 
podcenjevati težo rokov, ki smo jih v Jugoslaviji sprejeli glede priprave novih 
srednjeročnih planov. V času, ki je pred nami, — praktično manj kot 5 mese- 
cev, — bo potrebno predvsem v avgustu opraviti to, kar je najbolj zahtevno, 
se pravi vsa različna usklajevanja -in opredelitve iza novo srednjeročno obdobje, 
upoštevajoč, da je treiba sprejeti in pripraviti še vse plane od krajevne skup- 
nosti navzgor. Zato podpiramo sklep tega izbora v zvezi is to točko dnevnega 
reda, ker mislim, da so poudarki v tem sklepu, ki se nanašajo na zagotovitev 
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realnosti planiranja in na težo nalog, ki nas čakajo v nadaljnjih pripravah pla- 
nov, glede na roke, ki so postavljeni, pravilni in izelo pomembni. 

Predsednica Silva Jereib: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Za- 
ključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Prosim skupino dele- 
gatov, da se sestane. Skupina delegatov Zbora (združenega dela že Čaka, tako 
da boste lahko hitro opravili svoje delo. 

Medtem pa prehajamo na 10. točiko dnevnega reda, to je na pred- 
log iza izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji, tz osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil Izvršni svet. 
Njegov predstavnik je Andrej Briški, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje. Tovariš Briški, želite besedo? (Ne.) 

Predlog iza izdajo zakona in osnutek sta bila objavljena v Poročevalcu št. 13. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za 
finance in Zakomodajino-pravna komisija. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Prejeli iste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega izbora, ki akt obravnava 
v smislu 72. člena poslovnika Skupščine, tako da o njem daje pristojnima zbo- 
roma svoje stališče. Prav tako ste dobili predlog vsebinskega sklepa, ki se 
nanaša na tri najpomembnejše zadeve iz te problematike in ki naj bi ga po 
razpravi sprejel naš zbor. Predlog sklepa je bil pripravi jen kot vsi drugi na 
podlagi dosedanjih razprav o predlogu za izdajo izakona v delovnih telesih 
zbora ,in Skupščine. 

Glede na to, da imamo prijavljenih 11 razpravljalcev, hi prav tako kot 
pri prejšnjih točkah tudi tu predlagala, da izvolimo skupino delegatov, M 
bo opremljala razpravo in morebiti na koncu razprave predlagala dopolnitve 
ali spremembe predloženega sklepa. V skupino predlagamo naslednje delegate: 
Franca Štrakla, poročevalca našega Odbora za finance, Iva Bernarda, delegata 
iz občine Ljubljana-Center, Darka Bizjaka, delegata iz občine Šmarje pri Jelšah, 
Valentina Dvojmoča, delegata iz občine Sevnica, dr. Cvetka Dopliharja, dele- 
gata iz občine Ptuj, Tilko Kus, delegatko iz občine Radlje ob Dravi, in Franca 
Vrviščarja, delegata iz občine Metlika. Upam da so vsi predlagani delegati tu. 
Ce se zbor s tako skupino strinja, prosim, da zanjo glasujete. Kdor je za? (48 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je 'zJbor soglasno imenoval skupino, kot sem jo predlagala. 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Marko Kobe, delegat iz občine 

Črnomelj. Prosim! 

Marko Kobe Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zaikona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja SR Slovenije ,je v občini Črnomelj potekala široka 
razprava, iki je bila zaključena z obravnavo gradiva na vseh treh zborih ob- 
činske skupščine 17. tega meseca. 

V vsej razpravi so bila enotoo podprta naslednja stališča in ugotovitve. 
1. iSkupščina občine ugotavlja, da je občina Črnomelj v planskem obdobju 

1976—1980 dosegla določene razvojne rezultate, ki so delno tudi rezultat ugod- 
nosti statusa manj razvite občine, ki ga je imela. Kljub določenemu napredku 
pa še niso ustvarjeni dovolj trdni temelji nadaljnjega samostojnega gospodar- 
skega in družbenega razvoja. Doseženi uspehi ob spremenjenih kazalcih raz- 
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vitosti nas lahko vodijo v še večji razkorak razvitosti posameznih območij 
republike, kar bi se kazalo v zaostajanju že začetih -oziroma predvidenih nalog. 
Skupščina občine meni, da se je treba tudi v bodoče dosledno zavzemati za 
sorazmernost razvoja SR Slovenije. 

2. Za občine, fci po predloženih kriterijih v osnutku navedenega zakona 
v prihodnjem planskem oibddbju izstopajo iz skupine manj razvitih, je po- 
trebno predvideti prehodno obdobje, v katerem bi bile te občine deležne diferen- 
ciranih ukrepov glede na razvojno problematiko po področjih v posamezni 
občini. 

Ukinitev ugodnosti statusa manj razvitih bi imela za občino Črnomelj več 
neugodnih posledic, ki jih sama ne more sanirati. Zmanjšal ibi se interes po 
investiranju, ki je bil že sedaj šibak, zastal bi razvoj proizvajalnih sil. V moder- 
nizaciji cest zaostajamo, saj je na tem območju še okoli 50 % nemoderniziranih 
regionalnih in magistralnih cest. 

Na področju splošne porabe, predvsem v izvezi s socialno varnostjo borcev, 
ne bi .mogli pokrivati izpada v višini dveh starih milijard dinarjev. Zaradi 
izpada solidarnostnih sredstev bi morali v občini Črnomelj verjetno tudi v 
drugih občinah, ki so v podobnem položaju, gospodarstvo dodatno obremeniti, 
ob tem, da je prispevna stopnja že zdaj najvišja v -SR Sloveniji. Veliko breme 
za družbene dejavnosti predstavljajo tudi anuitete kreditov za investicije na 
področju družbenih dejavnosti. V bodoče bi morali odložiti tudi nekatere nujne 
investicije v družbeni standard, ker ne bi bili več upravičeni do kreditov v 
okviru posameznih interesnih Skupnosti. 

Ob vsem tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da učinki novih gospodarskih 
investicij vplivajo na razvoj infrastrukture in družbenih dejavnosti šele čez 
nekaj let in ne takoj. Da bi bili diferencirani ukrepi iza pospeševanje razvoja 
izbrani in usmerjeni primerno in učinkovito, predlagamo, da Izvršni svet izdela 
ustrezna merila in jih vgradi v predlog zakona. 

Glede kazalca v prvem členu — aktivna osnovna sredstva — predlagamo, 
da se sprejme varianta, da se ta kazalec izračunava glede na število vseh in 
ne le na delovno 'Sposobno prebivalstvo. Prav zaradi nerazvitosti teh območij 
tu prevladuje starejše in delovno neaktivno ali vsaj manj delovno sposobno 
prebivalstvo. 

Ko govorimo o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije, 
ne moremo mimo znatnih lastnih prizadevanj in odrekanj delovnih ljudi in 
občanov, ki so prisotna na vseh področjih družbenega življenja, na vsakem 
koraku. Ta prizadevanja pa niso zadostna in jih je v nadaljnji fazi v občini, 
kot je naša, in v skladu s širšimi 'družbenimi interesi nujno podpreti tudi s strani 
širše skupnosti, sicer obstajajo realne možnosti, da se bo razkorak med razvitimi 
in manj razvitimi predeli Slovenije še poglabljal, kar pa ni sprejemljivo. 

Dejstvo je, da so tudi posamezne občine znotraj neenakomerno razvite in 
da so pasivna območja geografsko in zgodovinsko pogojena. Zato menimo, da 
je treba v prihodnje ukrepe za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja 
usmeriti na geografsko zaokrožena območja tudi v primeru, ko ta segajo morda 
tudi na območje doslej razvitih občin. Pri tem bi bilo treba izhajati iz dejanskih 
razmer in upoštevati specifičnosti teh območij, merila za opredelitev pa po- 
staviti taka, da ne bodo umetno delila naravno oblikovana manj razvita ob- 
močja. Konlkretno, Obkol,piska in Poljanska dolina, ki tvorita zaokroženo geo- 
grafsko celoto, imata vse značilnosti pasivnega območja, saj je v času, ko so se 
drugi predeli in središča pospešeno razvijali, tu število prebivalcev kljub pri- 
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seljevanju iz sosednje Hrvatske, zmanjšalo za približno 10'%. Specifičnost tega 
območja je v tem, da se slovensko Olbkolpje naslanja na Hrvaško, ki je še manj 
razvito in ne, kot je praviloma, da je takšno območje obdano z razvitimi centri, 
ki že samo s svojo bližino ugodno vplivajo na gospodarsko rast pasivnega ob- 
močja. 

Glede nerazvitosti Obkolpja sta v najslabšem položaju Krajevna skupnost 
Stari trg ob Kolpi in sosednja Krajevna skupnost Poljanska dolina v občini 
Kočevje. Ti dve krajevni skupnosti tvorita geografsko enoto, v kateri so vasi 
raztresene v razdalji 16 km. Po osvoboditvi so se razmere spremenile. Bila je 
možnost odseljevanja in zato se je prebivalstvo ves čas zmanjševalo, konkretno 
v teh dveh krajevnih skupnostih od okoli 3000 na okoli 1000 prebivalcev. Mož- 
nosti za zaposlitev ni bilo, zato je veliko .mladih odhajalo za boljšim življenjem 
drugam. Tako se je tudi struktura prebivalcev spreminjala v škodo mladih. 

Občina Črnomelj stopa med razvite občine, vendar jo bremeni preteklost. 
To je nekaj podobnega, kot če bi primerjali dva para mladoporočencev, ki bosta 
imela nekako približno enake dohodke. Toda prvi par je imel to srečo, da je 
imel bogate starše in zato so lahko začeli, kot pravimo, iz opremljenim stano- 
vanjem in vsem, kar je nujno potrebno za izačetsk življenja, medtem ko drugi 
pa tega ni imel in to ne po svoji krivdi. Zato se kljub enakim predvidenim pre- 
jemkom ne more kosati s parom, ki ima dobro materialno podlago. 

Zato naj predlagatelj zakona prouči problematiko gospodarskega razvoja 
Obkolpja in v prehodnem obdobju predlaga učinkovite ukrqpe za razvoj zlasti 
manj razvitih krajevnih skuipnostii. Zapuščanje in opustelost Obkolpja bi bila 
velika narodna škoda, gospodarska, politična in strateška. Najbolj nujno je 
posodobiti cesto za povezavo z občinskim središčem in omogočiti zaposlitev 
moške delovne sile v Krajevni skupnosti Stari trg ob Kolpi. Razvoj bo sledil 
in prinašal dohodek itudi širši iskupnosti. Skrajni čas je, da se priprave reali- 
zirajo in da se omogoči zaposlitev tudi v skrajno nerazviti krajevni skupnosti, 
kot je to Krajevna skupnost Stari trg in Krajevna skupnost Poljanska dolina 
s sedežem v Predgradu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Ivica Kozovinc iz 
Mozirja je napisala, da se pridružuje predlogu Odbora za družbenoekonomske 
odnose. Tovariš Milan Ritonja, delegat iz občine Ormož, ima besedo. Prosim! 

Milan Ritonja: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Nobenega razloga ini za ponavljanje splošnih načel o manj razvitih ob- 
močjih SR Slovenije, zato naj povem le, da se število manj razvitih občin ob- 
čutno ikrči, kar je prav gotovo velik uspeh celotne slovenske skupnosti. Ostane 
le še nekoliko občin in območij, ki so in ostanejo še določen čas prav gotovo 
življenjsko in razvojno vezane na pomoč širše družbenopolitične skupnosti, to 
je SR Slovenije. 

Mi smo temeljito proučili — ne brez razlogov — inovi spremenjeni in do- 
polnjeni osniutek zakona in ugotovili, da osnutek ustreza sedanjemu družbe- 
nemu razvoju SR Slovenije, saj so novi elementi za ugotavljanje in opredelje- 
vanje manj razvitih stimulativno usmerjeni v to, da se manj razvite občine in 
manj razvito območje samo krepi. In drugič, usmerjeni so v varčno vedenje 
vseh, ki še uživamo bonitete manj razvitih območij. 

Predlagamo, da se uporabi merilo celotnega prebivalstva, kot je pred- 
lagal že nekdo pred menoj, in ne delovno sposobnega, iz istih razlogov kot je 
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bilo navedeno. Podpiramo tudi predlog, da se določi prehodno obdobje s selek- 
tivnim pristopom. 

Povedal bi še, da je sekcija za družbenoekonomske odnose pri Skupnosti 
slovenskih občin želela in je tudi tvorno sodelovala pri snovanju meril za 
družbeno planiranje, vendar -naše pripombe, čeprav smo jih dali pismeno v 
precej zajetnem šopu papirja, žal še niso prodrle v oblikovanje kriterijev. 
Sekcija je zasedala maja meseca v Ptujiu in so prav gotovo naše pripombe 
znane. Zato bi se občutno skrajšale prejšnje diskusije, ki so bile enake pri- 
pombam sekcije, ki je predlagala, da se vključijo v osnove za družbeni plan. 

Predsednica Silva J ereb : Hvala! Besedo ima tovariš Franc Zorman, 
delegat iz občine Cerknica. 

Franc Zorman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija občine Cerknica in Ribnica dajejo k osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji naslednje pripombe in predloge. 

V 2. členu osnutka zakona, ki se glasi: »Krajevne skupnosti, ki sestavljajo 
geografsko zaokroženo območje in po številu prebivalstva in po površini pre- 
segajo 50fl/o paprečne velikosti občin v Sloveniji«; predlagamo, da bi ta člen 
spremnili tako, da bi zmanjšali delež potrebnega števila prebivalstva od 50 ®/o na 
25 ali morda celo 30 °/o glede na poprečno velikost občine v Sloveniji. To pred- 
vsem zaradi tega, ker so se taka območja prav zaradi nerazvitosti v prejšnjem 
obdobju razseljevala in so po' površini velika, so pa redko naseljena. Torej gre za 
problem poselitve takšnih območij. 

Drugo pripombo imamo k 2. členu, in sicer k besedilu, ki ;se glasi: Krajevne 
skupnosti, ki ležijo v geografsko zaokroženem območju povezanem z manj 
razvitim območjem iz prejšnjega člena tega zakona.« Menimo, da bi pri opre- 
deljevanju nerazvitih območij morali obvezno upoštevati tudi nerazvita ob- 
močja v SR Hrvatski in ne le nerazvita območja v SR Sloveniji, kakor je to 
opredeljeno v osnutku sprememb zakona. Nekaj podobnega smo že slišali od 
mojega predhodnika. Menimo, da tudi republiške meje ne smejo biti kriterij, 
ker živimo v eni državi. 

V osnutku sprememb bi bilo po našem mnenju potrebno vgraditi še dva 
kriterija, ki bi vplivala na opredelitev manj razvitih območij: 

a) Lega takega območja glede na nadmorsko višino in konfiguracija terena. 
Menimo, da je bistvena razlika za življenje in delo poleg ostalih pogojev tudi 
nadmorska višina, saj so življenje, infrastruktura in podobne zadeve precej 
zahtevnejše kot v ravninskih predelih. Nekaj podobnega imamo že v drugih 
zakonih, npr. zemljiški zakoni in podobno. 

lb) Pomembnost nekega Območja za splošni ljudski odpor — bazno območje. 
Mislimo, da bi morali pri opredeljevanju nerazvitih območij upoštevati tudi 
ta vidik ne glede na to, če tako območje v popolnosti ne zadovoljuje vseh kri- 
terijev, predpisanih z zakonom. Verjetno je naš skupni interes, da taka območja 
ohranimo vsaj v takem Obsegu in s takim številom prebivalcev kot sedaj, kar 
pa ne ibo zagotovljeno, če taka območja ne bodo deležna skrbi širše družbene 
skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Jože Korošec, 
delegat iz občine Sežana. 
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Jože Korošec: Če dovolite, bi tudi jaz zelo na kratko strnil razpravo 
k tej točki dnevnega reda glede -na to, da so se nekatere stvari v zadnjem času 
zbistrile. 

•Skupščina občine Sežama je na skupnem zasedanju vseh treh zborov 28. ju- 
lija 1980 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije ter ob upošte- 
vanju stališč skupnega zasedanja skupim delegatov obalno-kraške regije z dne 
25. julija 1980 v Kopru isiprejela pripombi k navedenemu osnutku zakona. 

Ker sta ti pripombi vsebinsko enaki predlogu sklepa, ki smo ga naknadno 
prejeli, podpiramo v celoti predlog skletpa pod številko 30-46/80 z dne 24. 7. 1980, 
ki smo ga v dodatnem gradivu prejeli iza to točko dnevnega reda. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Franc Kump, 
delegat iz občine Novo mesto. 

Franc Kump: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zadolžen sem in pooblaščen v imenu štirih skupščin občin to je Grosuplje, 
Kočevje, Novo mesto in Trebnje, da predlagam spremembo 4. člena zakona 
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja, katerega besedilo je na- 
vedeno v 2. členu sprememb, objavljenih v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije 
št. 15 z dne 25. 6. 1980. 

Predlagam, da se za manj razvita območja štejejo tudi geografsko za- 
okrožena območja, ki po svoji specifičnosti tvorijo celoto in so del dveh ali več 
občin ter kot celota ne dosegajo 50"/» slovenskega poprečja po najmanj dveh 
kriterijih, od katerih je obvezen kriterij razvitosti proizvajalnih sil. Ta pred- 
log utemeljujem z naslednjim. 

1. Suha krajina je zaokroženo geografsko območje, ki se razprostira na 
Območju štirih dolenjskih občin, Grosuplje, Kočevje, Novo mesto in Trebnje, 
in jo tvori 13 krajevnih skupnosti. To območje meri 44 816 hektarov in je za 
41,6 *Vo večje od povprečne velikosti slovenske občine ter šteje 13 998 prebi- 
valcev, ikar .predstavlja 44,3 % poprečnega števila prebivalcev v slovenskih ob- 
činah. Na sorazmerno redko poseljenost Suhe Krajine vpliva gospodarska za- 
ostalost, ki je vzrok, da si za delo sposobni mladi ljudje iščejo zaposlitev v 
razvitejših krajih ožje in širše domovine ter v tujini. Suhokrajinci so bili med 
prvimi, M so se začeli množično izseljevati v Ameriko že sredi 18. stoletja in 
se izseljevanje nadaljuje tudi sedaj. Poprečno se letno odseli 0,5 °/o prebivalcev. 

2. Območje Suhe krajine je zelo nerazvito, kar dokazuje dejstvo, da po 
vseh predlaganih kriterijih za določitev manj razvitih območij v SR Sloveniji 
za obdobje 1981—1985 ne dosega polovice slovenskega poprečja, kar kažejo 
tudi naslednji kazalci, če je republiško poprečje 100. Delež zaposlenega pre- 
bivalstva Suhe krajine v letu 1979 znaša 27,7%, kar pomeni le 42,3 republi- 
škega poprečja; aktivna osnovna sredstva po nabavni vrednosti na prebivalca 
v letu 1978 znašajo 16,1 '"/o; dinamika prebivalstva v obdobju 1971—1979 ni 
primerljiva s SR Slovenijo, ker število prebivalstva letno upada za 0,5 °U 
in je negativna; družbeni proizvod celotnega gospodarstva na prebivalca v 
1978 letu znaša 48,4%; delž primarnega sektorja v družbenem proizvodu je 
znašal v 1978 letu 375,4 °/o promet v trgovini na drobno na prebivalca je v 
1978 letu 'znašal 27,4 °/o; delež predšolskih otrok je v vzgojno-varstvenih zavodih 
v 1978. letu bil 15,6 °/o; delež študentov v visokih in višjih šolah na število pre- 
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bivalstva je znašal v razdobju 1978/79 0,2 %; število zdravnikov v osnovni 
zdravstveni mreži na 10 000 prebivalcev je v 1978. letu znašalo 26,1 %>. 

3. Suha krajina je izrazito kraško območje, kjer je polno kraških jam, 
vrtač in globač. Približno skozi sredino jo preseka izgonnji tok reke Krke, ki je 
edina tekoča voda na tem območju. Prirodni pogoji so izelo težki, ker vsebujejo 
slabo rodovitno pretežno ilovnato zemljo. Sloj izemlje ije zelo tenek, tako da 
komaj pokriva živo kraško skalovje, ki marsikje sega na površino. Zemljo je 
zato zelo težko obdelovati in je uporaba sodobne kmetijske mehanizacije skoraj 
nemogoča. 

Suhokrajinci se borijo še s stalnim pomanjkanjem vode. Pokrajina je pre- 
težno porasla z gozdovi, ki zajemajo 45,8'% celotnega območja, gozdovi pa so 
zaradi pretežne izrabe v preteklosti zelo slabi in degradirani in služijo le za 
proizvodnjo drv in listja. Neugodna je tudi njihova sestava, ker je v skupni 
masi le 18 % iglavcev. 

Večina gozdov je v zasebni lasti, na posameznega posestnika pride po- 
prečno 7 m3 letnega poseka. Poprečna hektarska zaloga znaša ,150 do 160 m3. 
Gozdovi na območju Suhe krajine zaradi opuščenih kmetijskih površin naglo 
zaraščajo, tako da so se na ta način v zadnjih 30 letih gozdne površine povečale 
za približno 12 %. Ostale površine pa so izkoriščene kot njive in vrtovi 12 %, 
travniki 23,5%, sadovnjaki 0,7%, vinogradi 0,6% in pašniki 15,1 °/o; 2,3 % pa 
je neplodnih površin. Kljub temu, da so prirodni pogoji zelo težki, je kmetijstvo 
najpomembnejša gospodarska dejavnost, s katero se ukvarja 50 % prebivalstva. 
Ob dokaj skromnih kmetijskih presežkih pa pomenijo kmetijske površine zelo 
pomemiben vir iza preživljanje prebivalstva, kar si zagotavljajo tudi s prodajo 
suhe robe in zobotrebcev, nabiranjem zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev. 

4. Za Suho krajino je značilna precejšnja odmaknjenost od pomembnejših 
razvojnih središč v Sloveniji. Tudi kraji z večjimi možnostmi za zaposlovanje 
so bolj oddaljeni, ker je do njih vsaj pol ure vožnje z avtomobilom. Ta problem 
je povezan tudi z dejstvom, da so znotraj Suhe krajine zelo slabe prometne 
povezave, kar velja tudi za ceste, ki jo povezujejo z drugimi kraji. Edina so- 
dobna cesta je speljana po dolini ireke Krke od Ivančne gorice do Soteske, pa 
še ta zaradi številnih ovinkov in slabo vzdrževanega cestišča ni primerna za 
hitrejši promet, lokalne ceste pa so večinama makadamske, ozke in slabe. Želez- 
niške povezave potekajo izven tega območja. Z električno energijo so več ali 
manj preskrbljena vsa naselja, razen 34 gospodinjstev v 23 vaseh. Problem 
pa je kvaliteta električne energije, ker je zaradi redkosti naselij in oddaljenosti 
od transformatorskih postaj padec napetosti električnega toka zelo velik in 
ponekod doseže v konicah tudi do 50 odstotkov. 

Oskrba s pitno vodo je že od nekdaj osnovni problem Suhe krajine. Kljub 
velikim naporom v zadnjih letih jo še 1700 gospodinjstev brez kvalitetne pitne 
vode. Oskrbujejo se z neustrezno kapnico, v sušnih mesecih pa z dovozom. 
Problem je tudi kanalizacija, ki je nima še nobeno naselje v Suhi krajini. 
Večina naselij je še brez telefonskih povezav, kar pa je zaradi oddaljenosti 
naselij od drugih krajev za občane zelo pomembno. Za Suho krajino je značilna 
poselitev v majhnih raztresenih vaseh. Prebivalstvo živi v 169 naseljih, kjer 
pride poprečno 84 prebivalcev na eno naselje, kar je 29 odstotkov slovenskega 
poprečja. Zaradi tega je izgradnja komunalnih objektov in naprav, ki so za 
Suho krajino življenjskega pomena, zelo zahtevna in draga. 

5. Velik problem tega območja je odseljevanje prebivalstva, ki je prisotno 
že od srede 18. stoletja. Pri tem ne imoremo mimo dejstva, da je na širšem 
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območju Suhe krajine živelo pred vojno 12 487 Ikočevarskih Nemcev, ki so se 
takoj po začetku druge svetovne vojne v celoti izselili. Njihova nekdaj cvetoča 
gospodarstva pa so v celoti propadla in tako gozd zarašča sorazmerno dolbre 
kmetijske površine, ker ni nikogar, ki bi nadaljeval z obdelovanjem te zemlje. 

Poseben problem so tudi delavci, ki odhajajo na začasno delo v tujino, 
ker v domačem kraju ne najdejo zaposlitve. Od vseh zaposlenih Suhokrajincev 
je na začasnem .delu v tujini 16,1 dostotka ali skoraj trikrat več od slovenskega 
poprečja. Večina teh ekonomskih emigrantov se v 'Suho krajino nikoli več ne 
vrne, ker se za stalno naselijo v drugih krajih Slovenije ali pa za vedno osta- 
nejo v tujini. 

Glede na to, da je Suha krajina izrazito geografsko zaokroženo območje 
in da ima vrsto skupnih prirodnih in socioloških značilnosti, so se vise štiri 
občine dogovorile, da je treba k razreševanju vprašanj nadaljnjega razvoja 
tega območja pristqpiti sistemsko in enotno ob pomoči širše družbene skupnosti. 
Problemi so tako veliki, da jih same ne bodo mogle pravočasno rešiti in tako 
zaustaviti izumiranje Suhe krajine. 

Konec leta 1976 je bil ustanovljen medobčinski odbor za pospeševanje 
razvoja Suhe krajine, ki je izdeilal program razvoja do leta 1985. Poleg tega 
je bila v letu 1977 ustanovljena Skupnost krajevnih skupnosti Suhe krajine, 
ki vključuje vseh 13 krajevnih skupnosti s tega območja. Na osnovi programa 
razvoja pa je bil v letu 1979 pripravljen in podpisan družbeni dogovor o po- 
speševanju razvoja na manj razvitem območju Suhe krajine za obdobje 1976 
do 1985. Podpisniki tega dogovora so Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Izvršni sveti občin Grosuplje, Kočevje, Novo mesto in Trebnje, vseh 13 'kra- 
jevnih skupnosti iz Suhe krajine, republiške in občinske interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti in gospodarskih dejavnosti, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, Ljubljanska banka, Jugob.anka, Temeljna baraka Ljubljana, Beogradska 
banka — Temeljna banka Ljubljana, organizacija združenga dela posebnega 
družbenega pomena, ki delujejo na območju Suhe krajine in družbenopolitične 
organizacije iz vseh štirih občin. Podpisniki tega dogovora so se obvezali, da 
bodo zagotavljali materialne in druge pogoje za skladnejši regionalni razvoj, 
ki bo dolgoročno omogočal ohranitev prebivalstva v Suhi krajini. Pri progra- 
miranju in izvajanju svojih nalog bodo zato uveljavili ukrepe, ki bodo vplivali 
na zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti, predvsem iz odpiranjem novih 
delovnih mest, z ureditvijo in posodabljanjem komunikacij, z oskrbo s pitno 
vodo in kvalitetno električno energijo ter drugimi življenjskimi potrebščinami 
za izboljšanje bivalnih pogojev in z ustrezno razporeditvijo družbenih de- 
javnosti. 

Program razvoja Suhe krajine so prvo začele uresničevati mladinske de- 
lovne brigade, ki že od leta 1975 gradijo vodovode in ceste. Dosedaj so briga- 
dirji zgradili 45,7 km vodovoda in posodobili 15 km lokalnih cest. Na deloviščih 
Suhe krajine je že delalo 2928 brigadirjev v treh republiških in dveh zveznih 
mladinskih delovnih akcijah. Izdelan pa je tudi podrobni program dela mla- 
dinskih delovnih brigad za obdobje 1981—1985, ki bodo nadaljevale z izgradnjo 
vodovodov in s posodabljanjem lokalnih cest. 

Zaradi naštetih dejstev in širše družbene verifikacije, ki je bila dosežena 
s podpisanim družbenim dogovorom o pospeševanju razvoja Suhe krajine, kate- 
rega podpisnik je tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, predlagamo, da se 
območje Suhe krajine obravnava kot celota in se ga za plansko obdobje 1981 
do 1985 zakonsko 'opredeli kot nerazvito območje. 

29* 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Vrviščar, delegat iz občine Metlika, iki bo govoril v imenu občin Črnomelj, 
Novo mesto, Krško in Brežice. Prosim! 

Franc Vrviščar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skušal bom biti čim krajši. Raizpravljal in predlagal bom, kot rečeno, 
v imenu skupine delegatov občanskih skupščin Metlika, Novo mesto, Črnomelj, 
Krško in Brežice, predvsem za Gorjansko-Žumberško območje, ker te občine 
mejijo na to območje skupaj z nekaterimi hrvaškimi občinami. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja je spodbudil tudi tokrat v teh občinah veliko 
razprav, tako v manj kakor tudi v bolj razvitih občinah. Vemo, da so na tem 
območju tudi nekatere občine kot na primer Črnomelj, ki je bila dosedaj manj 
raizvita. Za takšno aktivnost je več razlogov in vzrokov. Eden od osnovnih 
pa je, da obstajajo v nekaterih občinah še ndkateri razviti predeli, ki jih po 
sedanjih kriterijih ni bilo mogoče uvrstiti v manj razvite. O teh kriterijih ne 
bi govoril, ker je bilo danes o njih dosti rečenega in da ne bi stvari ponavljal, 
bom oddal napisan prispevek. 

Želel bi pa samo povedati, kako se take stvari odrazijo, če so kriteriji bolj 
ali manj pravični, na določenih geografskih območjih. 

Takšno karakteristično nerazvito geografsko območje je območje Gorjancev 
in Žumberka, ki sega v območje osmih občin, in isicer pet slovenskih, to so 
Črnomelj, Novo mesto, Metlika, Krško in Brežice ter treh hrvaških občin, in 
sicer Jastrebarsko, Ozalj in Samobor. To območje meri Okoli 1000 m2. V njem 
je leta 1941 živelo 46 tisoč ljudi, leta 1945 še 40 tisoč ljudi, a leta 1980 oziroma 
letos, živi v 40 krajevnih skupnostih le še 32 783 ljudi, torej 14 tisoč manj kot 
leta 1941 ali 5758 ljudi manj kot leta 1945. Znano je tudi, da ga obkrožajo neka- 
tera sorazmerno ekonomsko bogata mesta kot so Zagreb, Karlovac, Novo mesto, 
Krško, Samobor in podobno, toda njegovo današnje stanje ekonomske in socialne 
razvitosti je enako, če ne tudi slabše kot Suhe krajine, Brkinov in tudi Koz- 
janskega. 

Ne želim pojasnjevati podrobnih vzrokov za takšno stanje. Njih je več. 
Eden med njimi je nedvomno ta, da so bile po vojni občine, ki gravitirajo in se 
njihovi deli razprostirajo v tem območju dokaj siromašne oziroma izrazito t 
agrarne. Njihova razvojna orientacija je usmerjena več ali manj na izgradnjo 
centrov in večjih krajev v samih občinah. Drugi vzrok pa je, da niso olbčine 
kakor tudi ne republike med seboj usklajeno načrtovale in razreševale določenih 
za življenje ljudi važnih vprašanj, posebno ne iz občinami iz SR Hrvaške in 
obratno. Če pa je bilo to obravnavano, je bilo bolj Obrobnega pomena. 

Iz teh razlogov so se ljudje iz teh predelov odseljevali v večja mesta, ob- 
močje pa je ostajalo vedno manj naseljeno in ekonomsko nerazvito, nekatere 
vasi pa so opuščene in skoraj povsem prazne. 

Na raznih delovnih sestankih, srečanjih in posvetovanjih obmejnih občin 
tega območja tako v Hrvaški kot v Sloveniji, je bila večkrat omenjena potreba 
po ustanovitvi primernega organa, ki bi med občinami usklajeval določena vpra- 
šanja, ki so življenjskega pomena za prelbivalce tega območja. O tem so ome- 
njene občine 1978. leta seznanile predstavnike pristojnih organov, obeh repub- 
lik, in sicer na sprejemih pri predsednikih predsedstev obeh republik. 

Leta 1978 os omenjene občine ustvarile Skupnost spominskega območja 
Zumberk—Gorjanci s ciljem vrniti življenje Žumberku in Gorjancem in obe- 
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ležiti zgodovinske dogodke skupnega sodelovanja slovenskega in hrvaškega pre- 
bivalstva, slovenskih in hrvaških partizanov in tako dalje. V letošnjem letu so 
bila na pobudo Skupščine skupnosti spominskega območja Žumberak—Gor- 
janci sklicana v okviru Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Hrvaške in Slovenije tudi poisvetovanja, namenjena temu območju. Na 
teh posvetovanjih je bilo ugotovljeno, da je potrebno zamujeno popraviti. 

Skupščina skupnosti Zumberak-Gorjanci, ki je sstavljena na delegatski 
osnovi, je sklenila predložiti tako v SR Sloveniji kot v SR Hrvatski nekaterim 
republiškim inštitucijam in samoupravnim interesnim skupnostim ter družbeno- 
političnim organizacijam, da se tudi one po svojih možnostih vključijo v raz- 
reševanje vprašanj, ka spadajo v njihovo področje dela ter da se vnese v temelj- 
ne plane srednjeročnega razvoja tudi razreševanje vprašanj ekonomskega in 
socialnega razvoja tega območja. 

Naj mimogrede omenim, da so bili že v preteklosti ti kraji, ne glede na re- 
publiške ali občinske meje ter nacionalno1 pripadnost -med seboj zelo tesno in 
vsestransko povezani in so skupaj reševali razna ekonomska, socialna in poli- 
tična vprašanja. Njih ni moglo razdvojiti leto 1941 niti okupator, kd si je te 
predele razdelil za svoja interesna področja. 

In še nekaj predlogov. Zaradi splošne nerazvitosti območja Zumberka in 
Gorjancev predlagajo skupine delegatov in občinske skupščine ter članice spo- 
minskega območja Žumberak—Gorjanci iz Metlike, Črnomlja, Novega mesta, 
Krškega in Brežic Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, Skupščini SR Slo- 
venije ter drugim pristojnim organom: 

1. Da se slovenski del 20 krajevnih skupnosti spominskega območja Žum- 
berak—Gorjanci, ki so razvidni iz predložene skice oziroma iz seznama ter 
sestavljajo skupaj z 20 krajevnimi skupnostmi — gre namreč za polovico na 
polovico — dz sosednje SR Hrvaške, geografsko zaokrožno območje, upošteva v 
2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji kot manj razvito dbmočje. 

2. Da se vnese v dogovor o temeljih družbenega platna SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 enaiko kot za druga priznana manj razvita območja, odnos in 
obveznosti poleg petih občin tudi obveznost republiških organov, samoupravnih 
interesnih skupnosti, Gospodarske zbornice, bank, organizacij združenega dela 
in tako dalje, do območja Zumberka in Gorjancev. 

Ker bo tak predlog podan s strani občin — članic Skupnosti spominskega 
območja Žumberak—Gorjanci iz SR Hrvatske tudi v Skupščini SR Hrvatske, 
prosimo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Predsedstvo Skupščine in družbe- 
nopolitične organizacije, da do sprejetja zakona zberejo skupaj s prizadetimi 
Občinami SR Slovenije in SR Hrvatske potrebne podatke in skupno odločijo 
o statusu območja v srednjeročnem razvoju 1981—1985, ker gre za poenotenje 
ureditve v obeh republikah. 

Predsednica Silva Jereb Hvala lepa! Besedo ima Maks Kurent, de- 
legat iz občine Trebnje. 

Maks Kurent: Tovarišica predsednica, tovarišice dn tovariši delegati! 
Poleg že navedenih stališč, ki sta jih (podala predstavnika iz Novega mesta in 
iz Črnomlja in ki so približno enaka našim, posredujem še naša dodatna sta- 
lišča. 
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Ugotavljamo, da je občina Trebnje v času veljavnosti zakona o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji dosegla pospešen razvoj in 
ugodne rezultate, ki so delno tudi rezultat statusa manj razvite občine, ki ga je 
v tem obdobju imela. Seveda ne smemo ob teh rezultatih pozabiti tudi lastnih 
prizadevanj, saj vemo, da smo med prvimi izvedli samoprispevek in da je imelo 
združeno delo dolga leta osebne dohodke pod slovenskim poprečjem. Kljub do- 
ločenemu napredku, ki ga ugotavljamo, pa še niso ustvarjeni pogoji za samo- 
stojen gospodarski in družbeni razvoj, saj naše gospodarstvo takega bremena 
ne bi preneslo. 

Vemo, da imamo v razvitih občinah starejše organizacije združenega dela 
z zastarelo tehnologijo, kjer pa morajo organizacije združenega dela za nove 
investicije odplačevati zelo visoke anuitete. 

Prav tako so tudi na področju družbenih dejavnosti nekatera področja 
močno zaostala za slovenskim poprečjem, kot je to otroško varstvo, kjer imamo 
le 15 o/o vključenih otrok v vzgojnovarstvene ustanove in na področju kulture, 
telesne kulture, stanovanjske gradnje, prometa, turizma in gostinstva. Zaradi 
tega predlagamo, da je za vse občine, ki ob predloženih kriterijih v prihodnjem 
planskem obdobju izpadejo iz skupine manj razvitih, nujno predvideti status 
prehodnega obdobja, v katerem bi bile te občine deležne posameznih ukrepov 
kot pospešenega razvoja predvsem na tistih področjih, kjer zaostajajo za slo- 
venskim poprečjem. 

Hkrati predlagamo, da se občinam v prihodnjem obdobju tudi zagotovi, 
da bodo naloge, predvsem investicije, iki so bile planirane v obdobju 1976—1980, 
pa iz objektivnih razlogov niso bile realizirane, deležne solidarnostne pomoči pri 
njihovem realiziranju, kot 'da bi to bile manj razvite občine. 

Skupščina in drugi organi tudi predlagajo, da ise v 1. členu sprejme va- 
rianta, da se ta kazalec izračunava glede ina število oseb, ne le ina delovno spo- 
sobne prebivalce. Skupščina predlaga, da se ponovno oceni primernost uporabe 
10. kazalca za število zdravnikov na prebivalca. Ta kazalec ne kaže ekvivalent- 
nega stanja družbenega standarda v občini zaradi velike razdrobljenosti na- 
selij, stalne fluktuacije zdravnikov, želje po specializaciji, dela v nepolnem de- 
lovnem času in tako dalje. 

Prav tako je neekvivalenten kazalec deleža študentov v višjih in visokih 
šolah, saj ugotavljamo, da se jih po končanem šolanju le malo vrača. Po spre- 
jemu zakona je potrebno izvesti ponovno oceno delovanja vseh kriterijev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Zdenka 
Jurkas, delegatka iz občine Brežic. 

Zdenka Jurkas: Dovolite, da se izognem vsem .formalnostim, vendar 
bi prebrala samo štiri pripombe, ki jih imamo k predlogu za izdajo zakona. 

1. Pri kazalcih razvitosti regije in občin v SR Sloveniji je za občino Brežice 
kazalec razvitosti družbenega standarda, ki prikazuje število zdravnikov v os- 
novni zdravstveni mreži na 10 000 prebivalcev v letu 1978, nerealen, ker vklju- 
čuje tudi zdravnike v splošni bolnišnici. 

2.2. člen zakona naj opredeli kot geografsko zaokroženo območje -tudi kra- 
jevne skupnosti, ki ležijo ob republiški meji in so povezane z manj razvitim 
območjem oziroma z občinami v sosednji Hrvaški. V občini Brežice bi bile tako 
zajete tri krajevne skupnosti v geografsko zaokroženo območje Žumberalk— 
Gorjanci. 
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3. Za Posavsko regijo je potrebno posebej proučiti, če vendarle ne izpolnjuje 
pogojev nerazvite regije, v kolikor občina Krško ni izvzeta zaradi nuklearne 
elektrarne. 

4. Proučiti je potrebno predlog, da bi imele v občinah, ki imajo četrtino 
vseh krajevnih skupnosti opredeljenih kot manj razvite, te krajevne skup- 
nosti enake ugodnosti, kot celotno raizvita občina. 

Glede drugih pripomb pa se pridružujem mnenjem delegatov, ki so že 
govorili. 

Predsednica Silva Jereb Hvala lepa! Besedo ima tovariš Valentin 
Dvojmoč iz občine Sevnica. 

Valentin Dvojmoč: Glede na pozno uro bom tudi jaz razpravo ne- 
koliko skrajšal. Naša skupina predlaga, da se poleg kriterijev za ugotavljanje 
manj razvitih območij določijo v zakonu tudi kriteriji za določanje območij na 
meji razvitosti. To bi .mogoče rešilo tudi nekaj problemov, o katerih so raz- 
pravljali govorniki pred menoj. 

Ti kriteriji pa naj bi po našem mišljenju bili naslednji: 
Prvi obvezen kriterij je razvitost proizvajalnih sil po 1. členu osnutka 

zakona, ki ga mora območje izpolnjevati do 50%. Drugi kriterij, ki bi ga ob- 
močje moralo izpolnjevati, pa bi bil eden od ostalih dveh kriterijev iz 1. člena 
zakona, pri katerem pa območje ne bi smelo presegati 2h republiškega poprečja. 
V osnutku pa je navedenih 50 %. Tretji kriterij pa bi moral določiti, da se kot 
območje na meji razvitosti tretira v primeru, če se že najmanj drugo plansko 
obdobje pojavlja na meji med razvitimi in nerazvitimi območji. 

Dogovor o temeljih plana SR Slovenije in akti za izvedbo srednjeročnega 
plana bi morali posebej opredeliti ugodnosti za -manj razvita in za območja na 
meji med razvitimi in manj razvitimi. S tem našim predlogom se približujemo 
sistemu vrednotenja, kakršen je v praksi tudi v merilu SFRJ, ko tudi poznamo 
dve vrsti nerazvitih območij, in sicer Avtonomno pokrajino Kosovo kot izrazito 
nerazvito področje z največjimi ugodnostmi in druga nerazvita območja v SFRJ 
z nekoliko manjšimi ugodnostmi. 

Kar zadeva opredeljevanje prehodnosti smo mislili opozoriti na dejstvo, 
da bi bilo potrebno stopnjo razvitosti po sprejetih kriterijih ugotavljati vsako 
leto. Če se ugotovi, da katero območje ne izpolnjuje več zahtevanih kriterijev, 
naj se izloči, in obratno, naj se priznajo ugodnosti za tisto območje, ki bi 
morda tudi v času izvajanja srednjeročnega plana nanovo izpolnjevalo zahte- 
vane kriterije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo ni 
več. Prosim, tovariš Zvone Nastran, predsednik Skupščine občine Postojna, ima 
besedo. 

Zvone Nastran: Tovarišica predsednica, dolžan isem posredovati ugo- 
tovitve, ki so jih izoblikovali izvršni sveti skupščin občine Ilirska Bistrica, 
Sežana in Postojna in komisija za manj razvita območja pri medobčinski go- 
spodarski zbornici ter seveda tudi delegacije za Zbor občin in Zbor združenega 
dela. Temeljne ugotovitve so tele: 

1. Manj razvito območje Brkini ležijo v hribovitem svetu in so pogoji za 
njihov razvoj in izgradnjo osnovnih infrastrukturnih objektov zelo težki tako 
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kot v vseh hribovitih območjih in bi morali taka območja (posebej selektivno 
obravnavati. 

2. Območje Brkinov je .bilo precej časa vse do tekočega srednjeročnega 
obdobja v celoti izven pospeševalnih ukrepov, kar je povzročilo še večjo za- 
ostalost in ratzseljevanje prebivalstva ter je bila šele z vključitvijo v sistem 
pospešenega skladnejšega regionalnega razvoja v obdobju 1976—1980 dana 
pomembnejša spodbuda za nadaljnji razvoj. Z razvojem v tem srednjeročnem 
obdobju so Brkini dobili šele prvo osnovo za napredek, tako da se je ustavil 
proces razseljevanja, ki je bil tukaj prisoten vso povojno obdobje. 

3. Programi razvoja Brkinov, ki so bili pripravljeni, presegajo časovno 
možnost realizacije v enem srednjeročnem obdobju, še posebej zato, ker je bilo 
v Brkinih potrebno reševati najosnovnejše infrastrukturne probleme, ki tudi še 
sedaj niso v celoti rešeni. V mnogočem smo šele izačeli z njihovim reševanjem. 
V tem tekočem srednjeročnem obdobju so razvojni programi šele v prvi fazi 
realizacije in bodo šele z nadaljevanjem in z ustreznim tempom lahko dali vid- 
nejše rezultate. V nasprotnem primeru obstaja upravičena bojazen, da bodo vsi 
dosedanji napori za pospeševanje ukrepov ostali brez vidnejših rezultatov. 

4. Brkini in druga taka območja so izrednega pomena kot partizanska baza 
v našem sistemu splošnega ljudskega odpora. S tega vidika je območje Brki- 
nov nujno pripravljati in razvijati. 

5. Glede kriterijev in kazalcev je potrebno posebej podčrtati, da so tudi 
zaradi sistema informacij, statističnih obdelav in podatkov nekateri kazalci 
za krajevne skupnosti in Območja nedosegljivi in nekateri kazalci ne kažejo 
realne slike. V pokrepitev tej trditvi lahko vzamemo vrednost osnovnih sred- 
stev, ali pa. delež študentov na visokih in višjih šolah. Ta delež je tudi v manj 
razvitih območjih relativno velik, vendar je dejstvo, da ti kadri praviloma ne 
ostajajo v domačem kraju, ker nimajo pravih oziroma nikakršnih možnosti za 
zaposlitev. Da je res tako, nam lahko pove delež delavcev z visoko in višjo 
izobrazbo. Ravno tako bi nam starostna struktura prebivalstva povedala, da 
na tem območju živijo v glavnem starejši ljudje. V teh nekaj osnovnih ugo- 
tovitvah, ki sicer niso zajete v celoti, so dejstva, ki bi morala biti upoštevana 
pri ocenjevanju manj razvitih območij. Ne smemo dovoliti, da zaradi nekaj od- 
stotkov, ki običajno niso povsem realni, .neko dejansko manj razvito območje 
ne bi bilo deležno .pospeševalnih ukrepov. Menimo, da ne bi smeli obravnavati 
zgolj številčne vrednosti .kriterijev in kazalcev, temveč bi morali izhajati iz 
dejanske razvitosti celotnega območja. To, da so Brkini manj razvito območje, 
je dejstvo, in taki ugotovitvi v prid govorijo tipični znaki manjše razvitosti, 
ki obstajajo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Potem 
zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Kljub temu, da je 
bila razprava dokaj enotna, vendarle prosim skupino delegatov, ki smo jo na 
začetku izvolili, da se na hitro sestane in 'da pove svoje mnenje glede sklepa. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pravicah in dolžnostih organov družbenopolitičnih skupnosti na področju druž- 
bene kontrole cen in o skupnostih za cene. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Janeza Šinkovca, svetovalca predsednika 
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Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. Tovariš Šin- 
kovec, želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi popravke besedila predloga za- 
kona. Obravnavali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor 
za finance in ZakonodajnoHpravna komisija. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o dveh redakcijskih amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije k 6. in 17. členu, ki sta razvidna iz njenega poročila z dne 
9. julija. Se poročevalci odborov in predlagatelj s temi amandmaji strinjajo? 
(Da.) 

Kdor je torej za amandmaja Zakonodajmo-pravne komisije, naj prosim 
glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja komisije soglasno sprejeta. 
Zdaj pa glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih 
abjeiktov in naprav. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Predstavnik je dr. Vin- 
ko Ravnikar, glavni republiški sanitarni inšpektor. Tovariš Ravnikar, želite 
besedo? (Da.) Prosim. 

Vinko Ravnikar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Rad 
bi bil kratek, zato ne bi ponavljal stvari, ki so že napisane v obrazložitvi k os- 
nutku zakona. Toda kljub temu je moja dolžnost, da povem nekaj besed. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 25. 4. sprejela predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva pred ionizi- 
rajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav ter na- 
ložila predlagatelju, naj pri pripravi osnutka upošteva mnenja delovnih teles 
Obeh zborov in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Pred- 
lagatelj je sledil priporočilu obeh zborov in predlaga v sprejem predloženi osnu- 
tek zakona. 

Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in ukrepih za var- 
nost jedrskih objektov in naprav ureja tista vprašanja, ki jih moramo v skladu 
z zveznim zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji urediti republike. 
Predloženi osnutek je torej po svoji vsebini izvedbeni izakon. 

Posebno pozornost je predlagatelj posvetil oblikovanju komisije za jedrsko 
varnost, katere ustanovitev izhaja iz določb zveznega zakona ter opredelitvi 
njenega delokroga dela, prav tako pa so bile posebne pozornosti deležna vpra- 
šanja koordinacije dela med upravnimi organi v republiki in pristojnostmi 
upravnih organov na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji ter ukrepi za 
varstvo jedrskih objektov in naiprav, ki jih opredeljuje zakon; izdaja zakonskih 
oziroma podzakonskih predpisov, opredelitev ukrepov za varstvo pred ionizi- 
rajočimi sevanji in varnost jedrskih objektov in naprav ter način zagotav- 
ljanja sredstev za izvajanje ukrepov, ki imajo pomen za vso republiko. O 
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osnutku zakona so razpravljali tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije, Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose Zbora združenega dela ter Odbor za družbeno politični in komu- 
nalni sistem Zbora občin ter k osnutku niso imeli pripomb razen, da naj pred- 
lagatelj ob pripravi predloga zakona natančneje opredeli finančna sredstva, 
ki so potrebna iza izvedbo ukrepov, ki imajio pomen za vso republiko in bi iz- 
hajajo iz določb zveznega zakona. iS sprejetjem tega in že sprejetega zveznega 
zakona bo vzpostavljena logična celota sistema izvajanja varstva pred ionizi- 
rajočimi sevanji in ukrepi za varnost jedrskih objektov in naprav. Predlagatelj 
bo proučil še eventualne pripombe in predloge tega zbora in jih uskladil v pri- 
pravi predloga zakona. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala! Osnutek ste dobili. Obravnavali so 
ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Poročila ste dobili. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Zdenka Jurkas, delegatka iz občine Bre- 
žice. 

Zdenka Jurkas: Čeprav je že tovariš pred menoj omenil, da je to 
izvedbeni zakon, sem vendarle dolžna prebrati pripombe, ki jih je sprejela 
skupina delegatov :za Zbor občin na seji 28. 7. 1980 na pobudo Izvršnega sveta 
občine Brežice in Komisije za varstvo okolja pri SZDL. 

V 5. členu osnutka zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji 
in o ukrepih za varstvo jedrskih objektov in naprav, naj se za drugim odstav- 
kom doda nov 3. odstavek, ki naj se glasi: »V Komisijo za jedrsko varnost de- 
legirajo neposredno svoje predstavnike tudi občine oziroma krajevne skup- 
nosti, kjer so takšni objekti locirani.« 5. člen tudi določa, da se ustanovi Komi- 
sija za jedrsko varnost in da je ta komisija organ Republiškega komiteja za 
energetiko. Predlagamo, da je komisija za jedrsko varnost organ Republiškega 
komiteja za varstvo okolja. 

V 12. členu, v predzadnji alinei naj se doda še besedilo: »sistematične me- 
ritve povečanja toplote zraka, tekočih in talnih voda ter vlažnosti zraka«. 

V 16. členu je potrebno proučiti, če v nujnih primerih ni umestno, da eva- 
kuacijo prebivalstva in dobrin z območja, .ogroženega zaradi jedrske ne- 
zgode ali kontaminacije, odredi Izvršni svet. 

V 18. členu bi bilo potrebno opredeliti še ukrepe za varstvo ljudi. 
V 18. členu naj predlagatelj do sestave predloga tega zakona natančneje 

opredeli financiranje, kot je že pripomnila tudi komisija. Sredstva, ki so po- 
trebna za izvajanje zakonskih določil, viri teh sredstev in način zagotavljanja, 
niso pomembni. 

Ta zakon naj začne veljati, ko bodo izdelani tudi ustrezni podrobni pred- 
pisi in pravilniki. Določeno naj bo, da se sme začeti s poskusnim obratovanjem 
šele, ko je zadovoljeno vsem zahtevam glede kontrolnih meritev, pripravlje- 
nosti, zdravstvene zaščite, pomoči itd. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Vinko Bah, 
delegat iz občine Krško. 

Vinko Bah: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je ta jedrski objekt, nuklearna elektrarna, locirana v naši občini, 
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smo tudi ipri -nas razpravljali o tem .zakonu. O tem so razpravljali vsi trije zbori 
občinske skupščine in komisija za varstvo okolja. Pri tem smo oblikovali na- 
čelne pripombe, ki se delno skladajo s pripombami tovarišice Jurkas in jih bom 
prebral. 

1. Splošna ugotovitev je, da je zakon nujno potreben in da sprejetje za- 
kona zelo kaisni. 

2. Zakon kot izvedbeni predpis je po našem mnenju premalo konkreten 
oziroma izvedben, saj ne prinaša nobenih konkretnosti glede na ustrezni zvezni 
zakon. 

3. V osnutku zakona je potrebno opredeliti pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti družbenopolitične skupnosti, na katere območju se jedrski objekt in 
naprave nahajajo, na področju varnosti in izvajanja varnostnih ukrepov v pri- 
meru jedrske nesreče. Ista pomanjkljivost je tudi v zveznem zakonu, kjer je 
opredeljena obveznost organizacije združenega dela, da izdela ustrezne načrte 
varnostnih ukrepov za varstvo pred morebitnimi nesrečami, ki bi jih lahko 
povzročile jedrske naprave. 

Menimo, da je potrebno to problematiko urediti v tem zakonu in torej 
določiti, da so družbenopolitične skupnosti dolžne izdelati ustrezne načrte var- 
stvenih ukrepov za primer morebitne nesreče ki za izvajanje varstva. 

4. V osnutku zakona je potrebno opredeliti vprašanje informiranja med re- 
publiškimi organi, organizacijami združenega dela in družbenopolitičnimi skup- 
nostmi, kar ni opredeljeno. 

5. Komisija za jedrsko varnost bi morala s svojo sestavo zagotavljati tudi 
solidno osnovo za medsebojno obveščenost o vprašanjih jedrske varnosti in 
problematike nasploh. Zato menimo, da je potrebno, podobno je povedala tudi 
tovarišica iz Brežic, da zakon dopusti možnost, da v delu komisije sodelujejo po 
potrebi predstavniki družbenopolitične skupnosti, na območju katere se na- 
haja jedrski objekt ali naprava. 

5. Obveščanje organov in organizacij v primaru jedrske nezgode, ali če ta 
preti, je izrednega pomena iza pravočasno in uspešno izvajanje varnostnih 
ulkrepov, Zato je potrebno ta določila ustrezneje opredeliti oziroma z načrti 
določiti organe in organizacije, ki se obveščajo v primeru nezgode po določeni 
prioriteti. 

7. Z zakonom je predvideno, da bo določal tudi način zagotavljanja sred- 
stev za izvajanje ukrepov, vendar razen -v enem primeru, osnutek tega ne določa 
in smo to že v uvodnem poročilu slišaili. Zato predlagamo, da se v zakonu do- 
loči zagotavljanje vseh sredstev za izvajanje zakona, ker osnutek zagotavlja 
sredstva za izvajanje nalog le v 18. in 19. členu, torej tudi za izvajanje vseh 
varnostnih ukrepov na območju družben apolitične skupnosti, kjer se objekt 
nahaja. 

Kot splošno vprašanje se je postavilo vprašanje deponije radioaktivnih od- 
padkov, glede katerih so bile dileme o tem, ali naj se tudi to uredi z zakonom. 
Vsekakor predlagamo, da predlagatelj te pripombe prouči in jih po možnosti 
upošteva pri izdelavi predloga -zakona in da v zvezi z deponijo radioaktivnih 
odpadkov skuša rešitve vnesti v zakon ali pa v obrazložitvi navede, kako se 
bo reševala ta problematika. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 
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1. Osnutek zakona o izvajanju varstva ipred ionizirajočimi sevanji in ukrepi 
za varnost jedrskih objektov in naprav se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombo Zako- 

nodajno-pravne komisije ter pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor .soglasno sprejel predlagani sklep. 
Sedaj se vračamo na zaključevanje točk. Prosim tovariša Marjana Marko- 

viča, člana naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da po- 
roča zboru o usklajevanju plačilne in devizne bilance. Prosim! 

Marjan Mark o vi č : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Prav tako kot so moji kolegi storili v Družbenopolitičnem zboru in v 
Zboru združenega dela moram glede na ekspoze podpredsednika Izvršnega sve- 
ta tovariša Vlada Klemenčiča, iki je v njem omenil tudi probleme pri uskla- 
jevanju plačilne in devizne bilance, po dogovoru naše delegacije dati naslednje 
obvestilo: 

Delegacija meni, da lahko uporabi pooblastilo za soglasje k plačilni in de- 
vizni bilanci za leto 1980, in sicer za to, ker je Zvezni izvršni svet sprejel tri 
pogoje, ki smo jih postavili. 

1. Da usklajen predlog plačilne bilance, ki zelo zaostruje pozicijo Slovenije 
tako glede velikih obveznosti pri izvozu kot pri zmanjšanju uvoznih pravic ozi- 
roma predvideva suficit v plačilno bilančni poziciji Slovenije, ne bo osnova za 
plačilno bilanco za leto 1981 niti za srednjeročni plan 1981—1985. 

2. Da bo Zvezni izvršni svet v začetku oktobra letošnjega leta po ponovni 
ugotovitvi in možnosti za kreditiranje deficita, realnosti predvidenega izvoza 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin in neblagovnega 
priliva deviz, predložil dodatne ukrepe oziroma spremembo plačilne bilance 
Jugoslavije v zvezi z izvajanjem ukrepov stabilizacije. 

3. Da bo Zvezni izvršni svet vse principialne ugovore, zahteve ter sugestije 
delegacij, torej tudi naše delegacije, upošteval pri pripravi osnutka plačilne in 
devizne bilance za leto 1981, ki bo pravočasno predložen. 

Pri tem želimo poudariti, da je tudi Predsedstvo SFRJ ocenilo, da je po- 
trebno v Zboru republik in pokrajin storiti vse, da se plačilna bilanca uskladi 
v skupščini, ne pa da se namesto te ponovno sprejme izakon o začasnem ukrepu. 

Delegacija ob vsem tem ocenjuje, da je možno dati soglasje k plačilni in 
devizni bilanci Jugoslavije. Pri tem je namreč delegacija poudarila, da to pla- 
čilno bilanco sprejema iz političnih razlogov, iker so namreč obveznosti gospo- 
darstva SR Slovenije v drugem polletju letošnjega leta realno skoraj ne- 
izvr šljive. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli kdo postaviti tovarišu 
Markoviču kakšno vprašanje? (Ne.) 

Če ne, potem prehajamo na zaključevanje 3. točke dnevnega reda, 
to je na poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1980. 
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Prosim poročevalca skupine, da zboru poroča. Besedo ima tovariš Stane 
Božičnik. Prosim! 

Stane Božičnik: Skupina delegatov je izoblikovala naslednje do- 
polnilo k 1. točki predloga ugotovitev in sklepov: Pika na koncu stavka se na- 
domesti z vejico in doda besedilo: »vendar pa je Izvršni svet v uvodni besedi 
na skupnem zasedanju zborov te ukrepe jasneje opredelil«. 

Predsednica Silva Jereb: To je vse, kar je treba dopolniti. Slišali 
ste predlog za dopolnitev. Zeli o tem kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Če ne, potem bi glasovali o sklepu z dopolnitvijo, ki jo je dal predstavnik 
skupine. Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Sedaj bi prešli na zaključek 4. točke dnevnega reda, to je na 
spremembe in dopolnitve resolucije. 

Prosim, besedo ima tovariš Božičnik. 

Stane Božičnik: Skupina delegatov je proučila predlagane pripombe 
k predlogu sprememb in dopolnitev resolucije in skupaj s skupino delegatov 
Zbora združenega dela ugotovila, da je potrebno sprejeti k predlaganemu preči- 
ščenemu besedilu sprememb in dopolnitev resolucije naslednji amandma. 

V 4. zaporedni številki prečiščenega besedila predloga sprememb in do- 
polnitev resolucije se na koncu za letnico »1979« doda naslednje besedilo: »in 
da ne bodo razvrednoteni pričakovani učinki devalvacije.« To so bili zaključki 
iz razprav-večjega števila delegatov. 

V skladu z razpravo v obeh zborih, ki se delno nanaša na 4. točko, pa 
skupina predlaga zboru, da sprejme še naslednji sklep: 

»Vsi pristojni organi, predvsem pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije in družbeni pravobranilec samoupravljanja SR 
Slovenije, naj Skupščini SR Slovenije poročajo o svojih ukrepih, ki so jih spre- 
jeli, da bi preprečili pojave samoupravnih sporazumov, ki po svoji vsebini in 
postopku sprejemanja niso v skladu z zakonom in pomenijo le povečanje cen.« 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlagam, da najprej glasu- 
jemo o predlogu sprememb in dopolnitev resolucije, ki ste jih danes dobili na- 
pisane z velikimi črkami, vključno z dodatkom, ki ga je predlagal tovariš Bo- 
žičnik, namreč, 'da ne bodo razvrednoteni pričakovani učinki devalvacije. Gla- 
sujemo torej o teh spremembah in dopolnitvah. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(49 delegatov glasuje za. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sprememb in dopolnitev 
resolucije in dopolnitev skupine delegatov. 

Sedaj pa moramo glasovati še o predlogu sprememb in dopolnitev resolucije 
v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sprememb in dopolnitev 
resolucije v celoti. 

Sedaj pa dajem na glasovanje še delovni -sklep, ki ga je tovariš Božičnik 
obrazložil na koncu, in sicer, da vsi poročajo o svojih ukrepih skupščini. Kdor 
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je za, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi ta delovni sklep. Sklep je 
sprejet tudi v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Sedaj bi zaključili še 5. točko dnevnega reda, to je poročilo 
Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju resolucije. So tu kakšne spremembe? 

Stane Bo ž i en ik Glede na razpravo tu ni bilo pripomb, tako da sku- 
pina nima predloga za kakšno dopolnitev. 

Predsednica Silva Jereb: To se pravi, da glasujemo o sklepu, kakrš- 
nega ste dobili. Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Sedaj bi zaključili še 9. točko dnevnega reda, ki je bila najobsež- 
nejša, to je dogovor o temeljih družbenega plana. 

Stane Božičnik: Glede na 9. točko predlagamo dopolnilo k 1. točki 
sklepov. Doda se nov odstavek, ki se glasi: »Zbor v celoti podpira usmeritve, 
ugotovitve in ocene v ekspozeju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki 
bodo s svojimi vsebinskimi dopolnitvami in razčlenitvami v oporo vsem no- 
silcem planiranja pri usklajevanju njihove aktivnosti <v pripravi planskih 
dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. Izvršni svet in .pristojni upravni 
organi naj se zato še aktivneje vključijo v usmerjanje in ustvarjanje pogojev za 
samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje v procesu samouprav- 
nega družbenega planiranja.« To je dopolnilo k 1. točki. 

Nadalje naj se — to je 2. točka dopolnitev — v četrti vrsti 3. točke za be- 
sedo »politiko« dodatsta besedi »izvoza in«, tako da se začetek drugega stavka 
te točke glasi: »Zbor zavrača težnje, da se prestrukturiranje doseže le z novimi 
naložbami, podpira pa vse tiste usmeritve, da se ta naloga uresniči predvsem 
z večjo usmeritvijo v izvoz, upoštevaje bilančne možnosti in selektivno politiko 
uvoza in izvoza.« 

Gre namreč tudi za selektivno politiko izvoza. To dopolnilo temelji na po- 
ročilih o zmanjšanju izkoriščanja kapacitet zaradi pomanjkanja repromateriala 
za proizvode namenjene v izvoz. 

3. točka dopolnil: v 4. točki predloga sklepa se prva vrsta spremeni tako, 
da se glasi »Zbor poudarja, da morajo nosilci družbenega planiranja pospešiti«, 
namesto »priporoča«. 

In nazadnje dopolnilo: v 5. točki naj se doda novi drugi odstavek, ki se 
glasi: »Izvršni svet naj zborom Skupščine SR Slovenije poroča o poteku uskla- 
jevanja in podrobno pojasni, zakaj in katerih konkretnih predlogov v uskla- 
jevanju nalog skupnega pomena za SR Slovenijo ni mogel uveljaviti«. Gre 
namreč za izredno široko paleto, ki izhaja iz današnje diskusije in je bilo zelo 
težko oziroma praktično nemogoče uskladiti vse predloge in dopolnitve, tako 
da s tem zavezujemo Izvršni svet, da nam poroča o rezultatih današnje razprave. 
To bi bile dopolnitve skupine delegatov. 



40. seja 463 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste predloge skupine. 
Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) 

Potem dajem sklep <z dopolnitvami 1., 2., 4. in 5. točke na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Ali lahko zaključimo tudi že 10. točko dnevnega reda, to je pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po. ipeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji? (Da.) Prosim! 

Franc Štrakl: Tovarišica predsednica! Skupina, ki ste jo zadolžili, da 
bi uskladila današnjo razpravo oziroma predlog sklepa k 10. točki, je ponovno 
proučila predlog sklepa, ki smo ga dobili delegati, pa tudi vsebino današnje 
razprave k tej točlki ter predlaga, da bi v sklepu, ki smo ga dobili na mizo, 
z datumom 24. 7. 1980 v tretji točki odpravili na koncu stavka oklepaj. Se 
pravi, da bi naj pri pripravi predloga zakona predlagatelj upošteval predloge, 
stališča in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora, stališča Družbenopolitič- 
nega zbora in razpravo delegatov na seji zbora. To je prva dopolnitev. 

Glede na vsebino razprave pa skupina predlaga, da bi v 3. točki predlaga- 
nega sklepa, v drugi alinei na drugi strani tega sklepa na koncu stavka, ki se 
zaključuje z besedami: »za navedeno postopno prenehanje ugodnosti« piko nado- 
mestili z vejico in dodali besede: »pri čemer je treba postopati selektivno«. S to 
modifikacijo sklepa bi bilo zadoščeno vsebini današnje razprave, ki jo bo seveda 
predlagatelj še moral proučiti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! S splošno formulacijo zajemamo 
vse, pri prehodnem obdobju pa govorimo dodatno o selektivnem pristopu. Želi 
kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Potem dajem tak sklep z dopolnitvami skupine na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

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

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog do- 
govora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in spre- 
jemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spodbujane organizacije 
združenega dela in druge samoupravne organizacije, da gradijo gospodarske 
objekte z združevanjem dela in sredstev, da bi se pospešil razvoj SAP Kosovo. 

Predlog dogovora je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je tovariš Andrej Briški. Tovariš Briški, želite besedo? 
(Ne želi.) 

Predlog dogovora ste dobili. Dobili ste tudi dopolnitve in spremembe do- 
govora. Obravnavali so ga Odbor za finance, Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so zboru poročali. Želijo 
poročevalci odbora in komisije besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu 

odloka. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o pristopu k do- 
govoru. 

Ker smo pravkar sprejeli predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi 
dogovora in iker je s tem Skupščina SR Slovenije pristopila k dogovoru, pred- 
lagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 

Zbor občin pooblašča tovariša Antona Slapernika, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za finance, da v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše 
dogovor republik in pokrajin o prevzemanju obveznosti in sprejemanju ukrepov, 
s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spodbujane organizacije združenega dela, 
da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sredstev, da bi se po- 
spešil razvoj SAP Kosovo. 

Kdor je za tak sklep o podpisniku, naj prosim glasuje! (53 delegatov gla- 
suje 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 Sklenitev do- 
govorov o oblikovanju republiških svetov za mednarodne odnose, za vprašanja 
družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko. 

Osnutke dogovorov je Skupščini predložil Izvršni svet. Njegov predstavnik 
je dr. Kostja Konvalinka, republiški svetovalec v Izvršnem svetu. Tovariš Kon- 
valinka, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Dr. Kostja Konvalinka: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Prosim da mi oprostite, da izrabljam izredno dejavnost zbora pri 
današnjem delu in se v tej pozni uri vendar prijavljam k besedi, ker res ne bi 
rad, da bi prešla ta osnovna točka glede naših republiških svetov v novi obliki, 
kakor jih predvideva zakon o družbenih svetih, ipotpalnoma neopazno. Bom pa 
kolikor mogoče kratek. 

Po sistemski zakonski ureditvi, to je treba opozoriti, je mogoče pripraviti 
zakon o posameznih republiških svetih le na podlagi prej sklenjenega do- 
govora med predvidenimi udeleženci pri delu posameznega družbenega sveta. 
Pred vami so osnutki takih dogovorov, ki jih ima v mislih ta izakon. Ti dogovori 
bodo podlaga za zakone o ustanovitvi posameznih družbenih svetov SR Slo- 
venije. Izvršni svet jih je kot pobudnik za ustanovitev teh družbenih svetov 
predlagal ustreznim organom in organizacijam, ki jih opredeljuje zakon o 
družbenih svetih in ki so našteti v uvodnem delu vsakega dogovora, med kate- 
rimi je seveda tudi Skupščina SR Slovenije. 

V dosedanjih razpravah o osnutku dogovorov so predvideni udeleženci 
soglašali z njimi in nekateri pri tem dajali tudi svoje pripombe. Tako je pred- 
sedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije mnenja, da naj 
Gospodarska zbornica in Zveza socialistične mladine Slovenije presodita, ali 
ne bi kazalo, da naj bi s svojimi delegati sodelovali v vseh štirih družbenih 
svetih in njihovih koordinacijskih odborih, ker je zdaj predvideno samo v dveh. 

Zveza združenj borcev NOV Slovenije je bila mnenja, da naj bi ona sodelo- 
vala tudi v Koordinacijskem odboru družbenega sveta za vprašanja družbene 
ureditve, Gospodarska zbornica Slovenije pa naj bi po .njenem mnenju dele- 
girala enega člana tudi v Koordinacijski odbor družbenega sveta za vzgojo in 
izobraževanje. Tu je treba poudariti, da Izvršni svet kot predlagatelj dogovorov 
in eden izmed udeležencev dogovorov ne nasprotuje tem mnenjem o sestavi 
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družbenih svetov in njihovih koordinacijskih odborov in da jih bo uvrstil v 
končne predloge dogovorov, ki jih bo predložil udeležencem v podpis, uskla- 
jene s stališči oziroma pripombami vseh predvidenih udeležencev. 

Nadalje bo predlagatelj skušal z opredelitvijo področja delovanja vsakega 
sveta v končnih predlogih dogovorov bolj konkretizirati naloge družbenih sve- 
tov, ki iso izražene v 1. členu zakona o družbenih svetih, v obrazložitvi predlogov 
dogovorov pa bo povzel določbe zakona o družbenih svetih, na podlagi katerih 
se ti dogovori sklepajo. 

Na današnjem zasedanju Skupščina SR Slovenije obravnava navedene do- 
govore kot eden izmed bodočih udeležencev v delu svetov ter se bo o teh do- 
govorih izjavila. Pri tem -je treba upoštevati zlasti vlogo, ki jo bodo morali 
odigrati družbeni sveti za popolnejše uresničevanje organiziranega družbenega 
vpliva, na zagotavljanje demokratičnega samoupravnega družbenega odločanja 
na republiški ravni in presoditi, ali osnutki dogovorov tem zahtevam ustrezajo. 
V tem smislu so dogovore že obravnavali skupščinski odbori in so jih v celoti 
podprli. Tu naj še omenimo, da dogovori ne Obsegajo načina delegiranja dele- 
gatov udeležencev v posamezen svet in njihovo delo v svetu, ker je to po za- 
konu o družbenih svetih naloga vsakega udeleženca, da to uredi v svojih sploš- 
nih aktih. Konkretno bo to Skupščina SR Slovenije uredila v svojem po- 
slovniku. 

Po razpravi vseh predvidenih udeležencev o teh dogovorih bo Izvršni svet 
kot pobudnik za sklenitev teh dogovorov na podlagi rezultatov vseh razprav 
oblikoval dokončne predloge dogovorov, v katerih bo upošteval rezultate teh 
razprav in predložil dogovore v podpis udeležencem, med drugim tudi Skup- 
ščini SR Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Kot gradivo ste dobili osnutke 
dogovorov o ustanovitvi vseh štirih družbenih svetov. Osnutke so obravnavali 
Odbor družbenopolitični in komunalni sistem, Zakonodajno-pravina komisija 
in Komisija za mednarodne odnose. Vsi so dali poročila. Želijo morda poroče- 
valci besedo? (Ne.) Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Skupščina sklene dogovore o ustanovitvi družbenega sveta za med- 
narodne odnose, za vprašanja družbene ureditve, iza Vzgojo in izobraževanje 
ter za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

2. Skupščina kot udeleženec družbenih dogovorov delegira v koordinacijske 
odbore družbenega sveta za mednarodne odnose Bojana Lubeja, sveta za vpra- 
šanja družbene ureditve Ludvika Goloba, za vzgojo in izobraževanje Marka 
Bulca, za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko Jožeta Globaanika. 

3. Dogovore o ustanovitvi omenjenih družbenih svetov podpiše v imenu 
Skupščine Milan Kučan, predsednik Skupščine SR Slovenije. 

Kdor je za tak sklep, maj 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 15. t o č k o dnevnega reda, to je na soglasje k sta- 
tutom oiziroma k spremembam in dopolnitvam statutov visokošolskih orga- 
nizacij . 

Pri tej točki dnevnega reda bomo obravnavali in dali soglasje k statutu 
Visoke šole za telesno kulturo, k statutu Pedagoške akademije v Mariboru, 
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Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani, Visokošolske temeljne organi- 
zacije matematika in mehanika Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. 

Statute oziroma spremembe so predložile posamezne visokošolske organi- 
zacije. Predstavnica Izvršnega sveta pri tej točki je tovarišica Marjana Šmuc, 
svetovalka predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

K tej točki ste prejeli mnenje Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje in telesno kulturo ik posameznim statutom oziroma spremembam in 
predlog odloka o soglasju k statutom oziroma spremembam in dopolnitvam 
statutov. 

Predlog odloka je pripravila naša medzborovska skupina delegatov, ki 
jo je naš zbor imenoval 11. 7. na svoji seji. 

O statutih oziroma spremembah in o predlogu odloka pričenjam razpravo. 
Želi kdo besedo? (Ne.) 

Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka 
o soglasju k vsem štirim statutom oziroma spremembam in dopolnitvam. Kdo 
je za? (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) .Se je kdo vzdržal? (En 

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

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

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
Zboru v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov. 

Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani, predlog 
odloka o izvolitvi sodnic za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljub- 
ljani, predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani in predlog 
odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Zakonodajno^pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije in o razrešitvi člana Komisije Skupščine SR Slovenije za 
pravosodje. 

Predstavnik komisije je njen predsednik tovariš Flranjo Turk. Želite be- 
sedo? (Ne.) 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v Ljub- 
ljani. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, pre- 
hajamo na glasovanje. Kdo je za? (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili za 
sodnike Višjega sodišča v Ljubljani izvoljeni: Sonja Ogrin-Rape, Dušan Ogrizek 
in Antocn Pavliha. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnic za prekrške Republiškega 
senata za prekrške v Ljubljani. 

Želi kdo besedo? (Ne.) Dajem predlog odloka na glasovanje? Kdo je za? 
(52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 'delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov 'sprejel predlog odloka. S tem sta 
bili za sodnici za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani ponovno 
izvoljeni Maja Pruša in Alojzija Strašek-Kocijan. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljub- 
ljani. 
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O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Dajem 
predlog odloka na glasovanje. Kdo je za? (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila 
tovarišica Anica Raič razrešena dolžnosti sodnice Višjega sodišča v Ljubljani 
s 1. 9. 1980. Gotovo bi ji bilo treba dati priznanje za njeno dolgoletno dobro in 
zvesto delo. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Zakono- 
dajno^pravne komisije Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi člana komisije 
Skupščine SR Slovenije za pravosodje. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besdo? (Nihče.) Če ne, 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdo je za? (52 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zibor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil 
dr. Lojize Ude razrešen dolžnosti predsednika Zakonodajno-pravne komisije 
in mgr. Milan Gaspari razrešen dolžnosti člana Komisije SR Slovenije za pravo- 
sodje. Hkrati je bil mgr. Milan Gaspari izvoljen za predsednika Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Dr. Udetu se za njegovo dobro delo v našem izboru zahvaljujemo in želimo 
tovarišu Milanu Gaspariju čim več ustvarjalnih uspehov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Kot veste, ima po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
vsak delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funk- 
cionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki zadevajo 
njihovo delo ali nadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi delegat 
tudi predsedniku Skupščine, predsedniku zbora, predsednikom delovnih teles, 
kakor tudi Skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, 
kadar enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli vprašanje skupine delegatov iz občine 
Šmarje pri Jelšah. Na vprašanje bo odgovorila tovarišica Tanja Košorok, na- 
čelnica pravnega oddelka v Republiškem komiteju za energetiko, industrijo 
in gradbeništvo. Prosim! 

Tanja Košorok Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na območju občine Šmarje pri Jelšah je bilo> po podatkih medobčinskega 
elektroenergetskega inšpektorja pri Skupščini občine Celje v -obdobju 1976 do 
maja 1980 v okviru distribucije zgrajenih 31 novih transformatorskih postaj, 
10 (20)/0,4 kV pretežno interpoliranih v nizkonapetostno omrežje ter okoli 20 km 
omrežja 10 (20) kV. Fizična realizacija planov je bila pri izgradnji transfor- 
matorskih postaj 67 «/o zaradi večjih podražitev, kot so bile predvidene v planih, 
ker se je v letih 1976, 1977 in 1978 del amortizacije združeval za pokrivanje 
izgube elektrogospodarstva, ker je bilo potrebno izločiti večja obratna sredstva 
od planiranih in ker se je z novimi transformatorskimi postajami izboljšala 
kvaliteta in povečala priključna moč, s tem pa tudi stroški. Poudariti je treba, 
da je bil letni porast odjema električne energije na .tem območju v obdobju 
1956 do 1978 11®/», kar je precej nad slovenskim poprečjem. 

Pri skupnosti preskrbovalnega območja elektro Celje so bile izdelane usme- 
ritve razvoja elektoodistribucije za obdobje 1981—1985 za celotno območje 
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16. občin. Na osnovi tega je za občino Šmarje pri Jelšah v osnovi in projektni 
obdelavi za to plansko obdobje 11 transformatorskih postaj. 

Iz intervencijskih sredstev interesne Skupnosti elektrogospodarstva, za iz- 
boljšanje kvalitete električne energije na območju občine Šmarje pri Jelšah 
pa je predvidena izgradnja 27 transformatorskih postaj v tem obdobju. 
V okviru sanacije napetostnih in energetskih razmerij v občini spada tudi iz- 
gradnja RTP 110/20 kilovoltov Rogaška Slatina, ki bi se morala pričeti graditi 
v letu 1980, vendar je bila gradnja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev po- 
stavljena v leto 1983. 

Interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije je že pripravila osnutek 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana za obdobje 1981—1985 in ga prav 
konec julija pošilja v javno razpravo. Nizkonapetostno omrežje in srednje na- 
petostno omrežje pa se sicer financira pretežno iz sredstev, zbranih v okviru 
skupnosti preskrbovalnega območja. Glede na neenakomerni razvoj in slabe 
napetostne razmere na nekaterih preskrbovalnih območjih je v zadnjem času 
v interesni skupnosti elektrogospodarstva že tekla iraaprava o potrebnosti so- 
udeležbe sredstev, zbranih v okviru ISE za hitrejšo sanacijo tega stanja. 

Urejanju slabih napetostnih .razmer bo v tem srednjeročnem obdobju po- 
svečena še posebna pozornost. Delegatom, ki so postavili vprašanje, priporo- 
čamo, da se intenzivno vključijo v obravnavo osnutka sporazuma, da bi tako 
dosegli čimprejšnjo konkretizacijo izgradnje potrebnih objektov. Republiški 
komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo isi bo prizadeval, da bodo 
upravičene težnje po izboljšanju kvalitete električne energije ina območju občine 
Šmarje pri Jelšah realizirane že v prvi polovici naslednjega srednjeročnega 
obdobja glede na trajanje gradnje RTP in transformatorskih postaj. Zato je že 
naslovil na Interesno skupnost elektrogospodarstva dopis s predlogom, da pri 
sprejemanju planov in njegovi realizaciji obravnava kot prioriteto območne 
občine Šmarje pri Jelšah. 

Pravilnik o splošnih pogojih :za dobavo električne energije iz elektroener- 
getskega omrežja Slovenije, objavljen v Uradnem listu SRS št. 16 iz leta 1977, 
določa v 8. poglavju, ki obravnava odškodnine, v 73. členu, da se lahko uveljavi 
pravica do odškodnine, če je podana objektivna možnost ugotavljanja trajanja 
in višine odstopanja napetosti frekvence od nazivne vrednosti. Zato morajo po- 
samezni porabniki, ki so oškodovani zaradi slabih napetostnih razmer, sami 
podati odškodninske zahtevke in jih po potrebi izterjati v civilnopravnem po- 
stopku. Tarifni sistem za prodajo električne energije ile vsebuje posebej tarif- 
nih postavk za električno energijo, katere kvaliteta odstopa od predpisane 
vrednosti. Pri tem pa moramo ugotoviti, da pristojni elektroenergetski inšpektor 
pri Skupščini občine Celje v obdobju 1978—1980 ni prejel pritožb v zvezi s sla- 
bimi napetostnimi razmerji pri porabnikih električne energije na območju 
občine Šmarje pri Jelšah. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Darko Bizjak, imate še kakšno 
vprašanje? (Ne.) 

Drugi odgovori danes niso predvideni, pač pa smo dobili še vprašanje dele- 
gatke iz občine Laško, ki zadeva zagotavljanje sredstev za SIS iza preskrbo, in 
Skupščine občine Brežice, ki zadeva posredovanje projekcije bruto mase oseb- 
nih dohodkov po domicilnem in po sedežnem principu za vse občine in po po- 
sameznih letih planskega obdobja. To projekcijo je posredoval Zavod za druž- 
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beno planiranje vsem SIS, ne pa tudi organom za planiranje v občini, ker oce- 
njuje, da je projekcija nerealna. Odgovori bodo dani na prvi seji zbora v jeseni. 

Dobili pa smo še delegatsko pobudo Skupščine občine Lendava za spre- 
membo oziroma dopolnitev odloka o zavarovanju redkih ali ogroženih živalskih 
vrst ter njihovih razvojnih oblik. Zeli morda še kdo postaviti kako delegatsko 
vprašanje? (Ne želi.) 

Potem bi vam rada povedala, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer 
smo sprejemali končne odločitve, usklajeni iz Zborom združenega dela in z 
Družbenopolitičnim zborom. Ker smo s tem dnevni red izčrpali, se vam zahva- 
ljujem za vztrajnost in doslednost in zaključujem 40. sejo. Želim vam prijetne 
počitnice. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 17.45 uri.) 



35. seja 

(25. junija 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05 uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
35. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Jože Božič, Vida Mikuž, Srečko Mlinarič, Silva 
Škerbec, Peter Toš, Angelca Vrbnjak, Ivanka Vrhovčak, Janko Ževart, Stane 
Repar in Jožefa Rakun. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije naš Zbor ni pristojen za 
obravnavo in sklepanje o osnutku zakona o pogojih in o postopku za ustano- 
vitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin in 
območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Zato predlagam, da o osnutku 
tega zakona razpravljamo na podlagi 88. člena poslovnika kot zainteresiran zbor. 
Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo ta osnutek obravnaval v skladu z 
88. členom poslovnika. Ste za to, da naš zbor obravnava ta zakon kot zaintere- 
siran Zbor? Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obravnaval 
osnutek zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spre- 
membo območja občine ter o območjih občin in območjih posebnih družbeno- 
političnih skupnosti v skladu z 88. členom poslovnika Skuipčine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 11. junija 1980 in 13. junija 1980 sem razširila dnevni red 
s predlogom odloka o izvolitvi članov Sveta republike in osnutkom sprememb 
in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1976 do leta 1980 za leto 1980. 
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Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 34. seje zbora, 
2. osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
3. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
4. osnutek zakona o urejanju prostora, 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, 
6. osnutek zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ozi- 

roma spremembo Območja občine ter o območjih občin in območjih posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti, 

7. predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, 

8. osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do 1980 v letu 1980, 

9. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, 
10. volitve in imenovanja, 
11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje stališče po 72. členu poslovnika Skupščine SR 

Slovenije in 19. členu poslovnika našega zbora k 2., 3., 5. in 7. točki dnevnega 
reda. Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

S tem je dnevni red za današnjo sejo sprejet. 
Obveščam delegate, ida sta me predsednik Zbora združenega dela in pred- 

sednica Zbora občin z dopisom z dne 20. maja 1980 obvestila, da sta zbora 
obravnavala predlog za izdajo zakona o sprejemanju začasnih ukrqpov druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, predlog dogovora 
o temeljih davčnega sistema in osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov 
davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
in jih sprejela v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

V skladu z 22. členom poslovnika našega zbora predlagam, da Zbor na 
podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da sta Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin sprejela predlog za izdajo zakona o sprejemanju 
začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene last- 
nine, predlog dogovora o temeljih davčnega sistema in osnutek dogovora o 
usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela, v skladu s stališči, ki jih je sprejel Družbenopolitični 
zbor na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena po- 
slovnika zbora na 34. seji, dne 28. maja 1980. 

Kdor je Za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 34. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Nihče.) Če ne, 
dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 34. seje 
zbora. 

Obveščam delegate, da bomo na skupnem zasedanju vseh treh zborov po- 
slušali uvodno obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
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nije k predlogom oziroma osnutkom zakonskih aktov, ki urejajo področje sta- 
novanjskega gospodarstva in razmerij ter prostora. Uvodno obrazložitev bo 
imela tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in prosim delegate, da odidejo 
v veliko dvorano Skupščine, da bi poslušali skupen ekspoze. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednica Tina Tomi j e : Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem in Odbor za družbeno- 

ekonomske odnose, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje in 
Komisija za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojne. 

O osnutku je tekla široka javna razprava tudi v političnih organizacijah, 
vključno s Predsedstvom Republiške konference Socialistične zveze. 

Danes smo prejeli predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor 
sprejel na podlagi 72. člena. Po razpravi bi se morali zediniti o tekstu teh 
stališč, ki bodo zavezovala predlagatelja in tudi ostala dva zbora. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali. Pri obravnavi prisostvuje tudi 
predsednica Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in 
članica Izvršnega sveta, tovarišica Marija Vičar-Zupančič. Poročevalka Odbora 
za družbenopolitični sistem je tovarišica Majda Gaspari. Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose pa tovariš Jože Marolt. Želita besedo? (Ne.) Predstavniki 
komisij tudi ne želijo besedo? (Ne.) 

Preden začnemo z razpravo, predlagam, da oblikujemo delovno skupino, 
ki bi po razpravi eventualno predlagala dopolnitve in spremembe predlaganih 
stališč, in sicer v sestavu: Majda Gaspari, Jože Marolt in Jože Globačnik. Se 
strinjate s takim predlogom? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Janko Vrhunc, 
predstavnik Zveze stanovanjskih skupnosti. Prosim! 

Janko Vrhunc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V samoupravnih stanovanjskih skupnostih in pa v naši zvezi smo organizirali 
široke razprave o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Iz razprav 
v delegacijah za stanovanjske skupnosti, zborih stanovalcev, hišnih svetih, od- 
borih in komisijah samoupravnih stanovanjskih skupnosti in naše zveze ter 
seveda na zborih skupščin samoupravnih stanovanjskih skupnosti, smo na 
skupščini Zveze predvčerajšnjim zavzeli naslednja skupna stališča do osnutka 
zakona. 

Temeljna ugotovitev je, da je bil čas za razpravo o tako pomembnem za- 
konu kot je ta, zelo skopo odmerjen. Osnutek zakona postavlja delavca v zdru- 
ženem delu in občana, kot stanovalca za osnovna nosilca planiranja, zagotav- 
ljanja sredstev in odločanja o gradnji in vzdrževanju. Zavezuje občana, da 
najprej sam, v okviru svojih potreb in možnosti, nato šele v okviru temeljne 
organizacije in organizacije združenega dela, pomaga razreševati stanovanjski 
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problem. Ti pogoji in odločitve se realizirajo najprej v temeljni organizaciji 
in organizaciji združenega dela. Šele ko so tu vse možnosti izčrpane, pa se 
stanovanjski problemi razrešujejo po principu samoupravno dogovorjene vza- 
jemnosti in socialistične solidarnosti v širših okvirih, zlasti v okviru samo- 
upravne stanovanjske skupnosti v občini. 

Osnutek zakona izhaja iz temelja, da so stanovalci družbenih stanovanj 
odgovorni za ohranjevanje realne vrednosti in primernih bivalnih pogojev sta- 
novanja v hiši, kjer stanujejo in vseh družbenih stanovanj v občini. Zato so 
nosilci planiranja, združevanja sredstev in odločanja o njih uporabi. 

Predvsem skozi ta temeljna izhodišča smo ocenjevali, v-kolikšni meri je 
osnutek zakona postavil delavca in stanovalca v aktiven odnos in kako je pred- 
videl vse samoupravne splete in organiziranost, da bi to svojo vlogo lahko 
aktivno izvajal. Precej enotna je ugotovitev, da bi moral osnutek zakona kon- 
kretneje obravnavati družbenoekonomske odnose, zlasti plansko funkcijo skup- 
nosti stanovalcev, način združevanja sredstev za realizacijo usmerjene stano- 
vanjske gradnje in odnos dosedanjih samoupravnih sporazumov o prehodu na 
ekonomske stanarine. Na teh področjih je osnutek zakona celo nekoliko ožji 
in bolj restriktiven od stališč, sklepov in priporočil, ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije novembra lani. 

Skoraj enotno je mnenje, da bi morali dopolniti člene, ki opredeljujejo vza- 
jemnost in solidarnost ter pogoje in načine združevanja sredstev. Prav gotovo 
bi moral imeti zlasti 25. člen še določilo, da se v okviru samoupravne stano- 
vanjske skupnosti občine, če se združeno delo tako odloči s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana, združujejo tudi sredstva čistega dohodka. Tako do- 
govorjen obseg združevanja postane tudi sestavni del družbenega plana občine 
z vsemi posledicami. 

Glede ekonomske vzajemnosti in solidarnosti bi kazalo opozoriti tudi na 
65. člen ustave SR Slovenije, ki predvideva samoupravno združevanje sredstev 
v okviru stanovanjske skupnosti. Očitno je bilo že ob sprejemanju ustave jasno, 
da je to nujen pogoj za usmerjeno stanovanjsko gradnjo. Pri tem seveda ne 
gre za odtujevanje sredstev, temveč za izvajanje skupnega, zato tudi učinkovi- 
tejšega programa družbeno usmerjene stanovanjske graditve v občini. Iz tako 
zastavljenega programa pa bi pridobivali združevalci sredstev, to je temeljne 
organizacije in organizacije združenega dela in občani, stanovanja v skladu z 
deležem združenih sredstev. Tako usmeritev je sprejel tudi VIII. kongres Zveze 
komunistov Slovenije in Predsedstvo na 8. seji Centralnega komiteja Zveze 
komunistov pa tudi stališča, sklepe in priporočila Skupščine Slovenije. 

Osnutek zakona se od teh izhodišč nekoliko odmika. V zakonu o stanovanj- 
skem gospodarstvu bi morali trdneje zavezati delovne organizacije, da ne za- 
poslujejo novih delavcev, če ne morejo zagotoviti vsaj minimalnih stanovanjskih 
pogojev. Taka politična orientacija je bila sprejeta prav povsod v naši družbi, 
konkretnejše samoupravne in politične usmeritve pa so sprejel-i sindikati ob 
sprejemu znanega samoupravnega sporazuma o minimalnih delovnih in živ- 
ljenjskih pogojih pri zaposlovanju novih delavcev. 

Zakon bi moral konkretizirati in precizirati odgovornost delovnih organi- 
zacij, ki se teh pogojev ne držijo. Spoznati in sprejeti moramo načelo, da je 
tudi stanovanje nujen ekonomski in socialni pogoj in cena razširitve materialne 
osnove združenega dela. Ta usmeritev bi morala biti opredeljena tudi v do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 
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V zakonu bi morali tudi povedati, da se sredstva za stanovanjsko gradnjo 
združejejo sproti, sicer ne b;o pogojev za usmerjeno stanovanjsko gradnjo, za-"1 

časne izpade sredstev pa bomo seveda marali kriti iz. drugih kreditnih sredstev 
bank, če sploh bodo na razpolago, kar bo seveda podražilo stanovanjsko gradnjo 
iin posredno vplivalo tudi na zviševanje stanarin. 

Posebej so razprave pokazale, da v zakonu niso opredeljena kreditna sred- 
stva in vloga bank. Brez teh sredstev bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
in tudi kasneje prav gotovo upadla stanovanjska gradnja. Vsaj prehodno ob- 
dobje bi bilo zato nujno potrebno. 

Zakon bi moral konkretneje predvideti možnosti virov in namenov zdru- 
ževanja sredstv za revitalizacijo starih mestnih jeder. Zlasti 32. člen in drugi 
obravnavajo obseg in namene solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu. Raz- 
prave so enotno pokazale, da bi bilo nujno omogočiti pridobivanje stanovanj 
iz dohodka združenga dela tudi za tiste družine z večjim številom otrok in tudi 
za mlade družine, katerih člani so zaposleni, če živijo v enakih ali podobnih 
socialnih razmerah, kot če ni od družine nihče zaposlen. 

Izredne pozornosti je bilo deležno variantno določilo v zvezi s finaciranjem 
izgradnje dijaških in študentskih domov. Glede tega se v 'večini samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti opredeljujemo, da je za naslednje srednjeročno ob- 
dobje še potrebno iz stanovanjskih solidarnostnih sredstev graditi dijaške in 
študentske domove, vendar naj bi to bilo opredeljeno v prehodnih in končnih 
določbah. Vsebinsko bi to podprli z oceno potrebnih sredstev za obdobje 1981 
do 1985 za 7050 postelj v teh domovih. 

Podpiramo tudi stališče, da so dijaški in študentski domovi, domovi upo- 
kojencev in podobni zavodi ter samski domovi izenačeni s stanovanji glede 
vira sredstev, namena uporabe in obračuna amortizacije, ne pa tudi glede po- 
gojev bivanja, stanarin oziroma najemnim in subvencij. 

Se vedno je prisotna dilema, ali naj tudi v naslednjem obdobju združujemo 
sredstva za kadre, pomembne za gospodarski razvoj v manj razvitih občinah 
in krajevnih skupnostih. Če bomo to podprli, nastane vprašanje, ali se lahko 
obremenjuje dohodek, ker gre za stanovanja kadrov, ne pa solidarnostnih 
upravičencev. 

Osnutek zakona sledi družbenim usmeritvam in zahteva od delavca, da 
predvsem sam skrbi za ureditev svojih stanovanjskih razmer. Ena takih rešitev 
je pridobitev etažnega stanovanja. Take napore in usmeritve pa precej omejuje 
sedanja formulacija 39. člena osnutka. Po našem mnenju predlagatelj ni mislil 
dobesedno kot je napisano, da lastnik etažnega stanovanja plačuje vse stroške, 
razen amortizacije. Zato je treba to oblikovati jasno, da bo mogoče razumeti, 
da plačuje vse tiste stroške; ki zadovoljujejo ,program potreb, ki jih konkretno 
opredeli zbor stanovalcev in hišni svet za prenovo, -vzdrževanje ter upravljanje 
skupnih delov in naprav stanovanjske hiše. Poleg teh pa še tiste funkcionalne 
stroške, ki so nedeljivi na posamezna stanovanja. Lastniki etažnih stanovanj 
pa se lahko odločijo, da združujejo v obliki stanarine tudi del ali vsa potrebna 
sredstva prenove, vzdrževanja in upravljanja stanovanja samega, če je to za 
njih bolj racionalno. Sicer pa si stanovanje vzdržujejo iim upravljajo sami ne- 
posredno. Iz tega izhaja, da mora zakon lastnike etažnih stanovanj obvezovati, 
da plačujejo vse, s planom sprejete stroške, ki se nanašajo na potrebe po ohra- 
njanju, prenavljanju in upravljanju skupnih delov in naprav stanovanjske hiše 
ter tiste stroške stanovanja, za katere se sami odločijo. 
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Naslednji splet razmišljanja se nanaša na gospodarjenje z družbenimi 
stanovanji. V zakonu na primer ni opredeljeno, 'kdo je odgovoren za pobiranje 
stanarine. Navidez banalno vprašanje. Če je to skupnost stanovalcev, potem 
ji ne more trimesečno ali kakorkoli poročati Samoupravna stanovanjska skup- 
nost kot navaja 46. člen. Bolj logično bi bilo, da skupnosti stanovalcev, pa tudi 
samoupravni stanovanjski skupnosti poroča tisti, na katerega je skupnost sta- 
novalcev prenesla strokovna dela v zvezi z vodenjem evidenc in inkasom. Na- 
sploh je treba določila o tem, kdo je komu za kaj odgovoren, precizirati. Na- 
čelo naj bi bilo, da je odgovoren združevalcem tisti nivo, na katerem so sred- 
stva združena in seveda tista služba, ki po pooblastilu združevalcev vodi eviden- 
ce in opravlja strokovno operativno delo. 

Veliko pripomb je v zvezi z nedorečenostjo 44. člena. Pogosto se te organi- 
zacije zamenjujejo s strokovnimi službami pri samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih. Zakon bi moral precizirati, katera so tista tehnična strokovna dela, 
ki jih skupnosti stanovalcev morajo zaupati posebnim pooblaščenim strokovnim 
organizacijam. Taka dela bi bila po našem mnenju zlasti vzdrževanje in ob- 
ratovanje kotlovnih naprav, dvigal, določenih inštalacij in podobno. 

Glede odločanja o stanarini je pravilna usmeritev, da so za to odgovorne 
in pooblaščene skupnosti stanovalcev, vendar bo nujno njihove pravice, zlasti 
pa obveznosti bolj precizirati. Vlagatelji sredstev za stanovanja, to je združeno 
delo, jih morajo zavezati, da za gospodarjenje s stanovanji namenjajo toliko 
sredstev in da z njimi talko ravnajo, da se ohranja nezmanjšana vrednost sta- 
novanjskega sklada. To pomeni, da mora stanarina zagotavljati tudi sredstva 
opredmetene amortizacije, ki omogoča v enostavni reprodukciji zamenjavo do- 
trajanih stanovanj. Zato bo potrebno 59., 60. in 61. člen dopolniti tako, da se 
stanovalci v okviru samoupravnega sporazuma o temeljih plana dogovorijo 
za združevanje amortizacije in dela sredstev vzdrževanja, ki bodo omogočali 
uspešno vzdrževanje tudi starejših stanovanj in stanovanjskih hiš. Sredstva 
upravljanja naj se oblikujejo tako, da zadovoljujejo potrebe glede upravljanja 
v skupnosti stanovalcev in v samoupravni stanovanjski skupnosti. 

Precej je tudi pripomb glede' stroškov za hišnike in za dimnikarske sto- 
ritve, ki naj bi se ne krili iz stanarin. 

V 72. členu bi bilo potrebno predvideti tudi možnost ustanovitve samo- 
upravne stanovanjske skupnosti v posebni družbenopolitični skupnosti. Tu ne 
gre le za eno ali več občin, temveč — poenostavljeno povedano tudi za 
skupnost skupnosti kot na primer za Ljubljano, za Maribor in podobno. Ne- 
sporno bo treba tudi v 75. členu še enkrat pretehtati odnose med zboroma v 
stanovanjski skupnosti. Gre za to, ali naj res le zbor uporabnikov odloča 
o normativih za vzdrževanje, po drugi strani pa le zbor izvajalcev o gradnji, 
racionalizaciji in podobnem. Sploh bi bilo dobro, da bi gradili poglavje o samo- 
upravni organiziranosti iz temelja, to je od stanovalca in skupnosti stanovalcev 
in delavca v temeljni organizaciji do samoupravne stanovanjske skupnosti, ne 
pa obratno, kot je to sedaj. Pri tem mora zakon določiti neposrednejšo po- 
vezavo med zborom izvajalcev in zborom uporabnikov v samoupravni stano- 
vanjski skupnosti. Veliko samoupravnih stanovanjskih skupnosti je izrazilo 
zaskrbljenost nad povečanjem stroškov, ki bo nastalo, ko bo skupnost stano- 
valcev morala voditi tudi vse imovinske in druge evidence in ne nazadnje nad 
usposobljenostjo in trenutno pripravljenostjo za prevzem tega. 

V vseh razpravah je bila podprta lastna udeležba in skoraj enotno za- 
vrnjena solastnina. Pretehtati bi bilo treba možnost vnaprej dogovorjene pra- 
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vice do odkupa etažnega stanovanja ob pogoju, da stanovalec ponudi bistveno 
večjo lastno udeležbo kot bo predpisana za pridobitev družbenega stanovanja. 

Glede prehodnih določb so razprave pokazale, da bi bilo umestno uvajati 
polno amortizacijo, skladno s prehodom na ekonomske stanarine, to je do leta 
1985. Podprta so tudi staliča, da se v prehodnem obdobju zadrži sistem zdru- 
ževanja sredstev pri skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja s tem, 
da se ta sredstva po posebni evidenci združujejo v samoupravni stanovanjski 
skupnosti in ob aktivnem sodelovanju upokojencev in invalidov pri odločanju 
in programiranju, uporabljajo za izgradnjo domov in stanovanj izključno za 
Upokojence in invalide. 

Na skupščini naše zveze je bila posebej izražena zahteva, da se še pred spre- 
jemom zakona izdelajo in dajo v razpravo izvedbeni predpisi, ki jih osnutek 
zakona predvideva. Razumljivo je, da bomo s strani naše zveze pri tem sode- 
lovali. 

Ob zaključku želim opozoriti še na velike, težave, ki nastajajo ob pripravi 
planskih dokumentov, ker je še toliko dilem o obsegu vzajemnosti in solidar- 
nosti, ki jo bo opredelil, vsaj načelno in usmeritveno, ta zakon in družbeni 
dogovor, ki ga šele pripravljamo. 

V tej razpravi sem analiziral le najpomembnejše pripombe k osnutku 
zakona. Zborom in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije bomo v naslednjih 
dneh posredovali tudi vse napisane in konkretizirane pripombe, ki so nam jih 
posredovale posamezne samoupravne stanovanjske skupnosti. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Besedo ima Vili Vindiš. 

Vili Vindiš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Aktivnosti na področju urejanja stanovanjske problematike že nekaj let pred- 
stavljajo eno temeljnih programskih nalog Zveze socialistične mladine Slovenije. 
Prav nerešeno stanovanjsko vprašanje je problem, s katerim se srečuje velik 
del mladih ljudi. V zadnjem obdobju smo intenzivno sodelovali v razipravah ob 
sprejemanju skupščinskih stališč, sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu SR 
Slovenije. Tej temi smo posvetili tudi sejo republiške konference mladine, kjer 
smo sprejeli ugotovitve in stališča mladine na področju razreševanja stanovanj- 
ske problematike. Vrsto dopolnil in predlogov, ki izhajajo iz stališč in siklepov 
Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije, je po predhodni 
uskladitvi v svetih sprejelo tudi Predsedstvo Republiške konference SZDL in 
za tem tako usklajena stališča tudi zbori Skupščine SR Slovenije. 

Izhajajoč iz usmeritev na naši konferenci, je Predsedstvo Republiške kon- 
ference Zveze socialistične mladine na svoji seji, dne 6. juniija 1980, obrav- 
navalo tudi osnutek zakona o stanovanjskem (gospodarstvu in osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in ocenilo, da 
so v pripravi osnutkov dokumentov sicer bile, v celoti gledano, upoštevane os- 
novne usmeritve, ki izhajajo iz sprejetih skupščinskih stališč, vendar pa je Pred- 
sedstvo ob tem ugotovilo, da 21. in 32. člen osnutka zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, ki opredeljujeta solidarnost ter reševanje stanovanjskih potreb 
delavcev v združenem delu in način reševanja stanovanjskih potreb občanov, 
ki ne združujejo dela v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, 
le kot variantni dodatek predvidevata razreševanje stanovanjskih potreb učen- 
cev in študentov. Predsedstvo Republiške konference ZSM predlaga, da se s so- 
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lidarnostno združenimi sredstvi še naprej izagotavlja nadaljnja gradnja domov 
za učence in študente. 

Ugotavljamo, da se je sedanji sistem združevanja sredstev za gradnjo domov 
za učence in študente izkazal ikot zelo ustrezen. S prvotnim in dopolnilnim pro- 
gramom bodo predvidoma do konca leta 1980 z novogradnjami povečane zmog- 
ljivosti študentskih domov za 1770 ležišč, domovi za učence pa za 3900 ležišč. 
Nadomeščeno bo 3274 dotrajanih zmogljivosti. Od leta 1976 do leta 1979 je bilo 
zgrajenih 15 domov s 5180 ležišči. Pred vselitvijo, pred jesenjo 1980. leta, je 
še 8 domov s 1849 ležišči. Dejstvo je, da je izgradnja 9389 novih ležišč v do- 
movih izjemen napredek v skrajno kritični situaciji domov za učence in študente 
v preteklih letih. 

Ob tem ugotavljamo, da še niso rešeni vsi aktualni in še vedno izjemno težki 
problemi domskih potreb. Obstajajo velike potrebe po izgradnji posteljnih ka- 
pacitet za učence in študente. Zmogljivost študentskih domov v Ljubljani in 
Mariboru, glede na porast študentov v zadnjem desetletju, celo stalno propor- 
cionalno pada. Od vseh študentov v Sloveniji je nastanjenih v študentskih do- 
movih 25,7 odstotkov, v privatnih sobah 30,7 odstotkov, pri sorodnikih 2,6 od- 
stotkov, vozačev je 3,1 odstotek in pri starših 37,9 odstotkov študentov. Samo 
v Ljubljani je prek 6000 študentov nastanjenih po privatnih sobah v mestu in 
okolici. Nekoliko boljša situacija je v Mariboru. Predsedstvo Republiške konfe- 
rence mladine je zato že v lanskem leitu sprejelo stališče, da je potrebno 
pripraviti nov program izgradnje domov za učence in študente in nadaljevati z 
zbiranjem sredstev na dosedanji način tudi v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju. 

Po dosedanjih podatkih bo potrebno v naslednjem srednjeročnem progra- 
mu zagotoviti 7050 ležišč., V primeru, da razreševanje stanovanjskih vprašanj 
učencev in študentov in financiranje gradnje domov izpade iz vira sredstev za 
solidarnost oziroma iz osnutka tega zakona, bo realizacija omenjenega programa 
vprašljiva. Tudi izgradnja študentskih domov je lahko eden izmed korektorjev 
sedanje socialne in regionalne strukture študentov. Menimo, da danes ni bistveno 
vprašanje, v katerem členu bomo opredelili usmeritve in način nadaljnjega raz- 
reševanja stanovanjskih vprašanj za učence in študente oziroma združevanje 
sredstev za nadaljnjo gradnjo domov. To je v tem trenutku nedvomno politično 
vprašanje, ki lahko ima ob negativnih opredelitvah različne in seveda predvsem 
dolgoročne posledice. 

Zavedamo se, da zakon o stanovanjskem gospodarstvu ni najbolj ustrezno 
mesto za razreševanje teh vprašanj. Vendar pa se je na osnovi doseženih rezul- 
tatov v dosedanji praksi takšen način reševanja izkazal kot zelo učinkovit in 
trenutno iz pravno-političnih aspektov ne bi bilo smotrno odstopati od te 
prakse. 

Predlagamo, da se v tem zakonu predvidi postopek za prihodnjo rešitev 
take gradnje tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 1985. 

Veliko pozornost je Predsedstvo namenilo tudi razreševanju stanovanjskih 
vprašanj mladih družin. Predsedstvo ugotavlja, da je nujno v zakonu bolj obve- 
zujoče opredeliti planiranje pri razreševanju stanovanjskih vprašanj delavcev 
z mladimi družinami. Upoštevati moramo, da se vsako leto v Sloveniji sklene 
okoli 15 000 zakonskih zvez, pri čemer gre pri polovici za zakonca, ki sta mlajša 
od 24 let. Po obstoječih podatkih samo ena petina mladih družin v petih letih 
lahko računa, da pride do stanovanja. To kaže na slabo perspektivo za mlado 
generacijo, saj je prav stanovanje eden temeljnih pogojev za zdrav razvoj dru- 
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žine. Lahko ugotovimo, da je ob pridobitvi vsaj začasnega stanovanja pomembno 
vlogo dosedaj odigral sistem solidarnostne gradnje stanovanj za mlade družine. 
Stanovanja iz tega sklada je doslej dobilo 2470 mladih družin. Ta pomoč je sicer 
začasna, saj družinam omogoča bivanje v najemnem stanovanju za dobo petih 
do sedmih let, vendar pa tako premostimo najbolj kritično obdobje ekonomskega 
položaja mladih družin. 

V javni razpravi ob sprejemanju stališč novembra lani smo še posebej 
poudarili, da mladi ne želimo priviligiranega položaja. Sprejeli smo tudi oprede- 
litev, da morajo razreševanje stanovanjskega problema mlade družine vzeti kot 
svojo prioritetno nalogo, da z namenskim varčevanjem ustvarijo del pogojev za 
dodelitev zasebnega ali družbenega stanovanja. Analiza, ki smo jo opravili v 
lanskem letu, pa je tudi pokazala, da obstaja zelo veliko število nerešenih sta- 
novanjskih vprašanj prav med mladimi družinami, da je v tem še vedno premalo 
uveljavljeno upoštevanje osnovih kriterijev in meril za dodelitev stanovanj, da 
so prisotna težka finančna bremena, ki peste mlade družine v prvih letih zakona, 
visoke najemnie, neurejeni podnajemniški odnosi, visoki stroški za varstvo 
otrok, krediti in tako dalje. Vse to opozarja, da so mlade družine V zelo ne- 
ugodnem položaju. 

V primeru, ko se v organizacijah združenega dela združuje premalo sredstev 
za ustrezno samostojno reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev, je perspek- 
tiva razrešitve tega vprašanja mlade generacije še toliko bolj nejasna. Upošte- 
vajoč te predpostavke, bi morali aktivirati vse elemente, na osnovi katerih bi 
lahko zaščitili mlado družino in ji nudili pomoč pri rešitvi stanovanjskega 
položaja. 

Iz osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu je razvidno, da se solidar- 
nost oži oziroma omejuje samo na nezaposleno strukturo prebivalstva. Menimo, 
da takšna opredelitev ni popolnoma v skladu s sprejetimi stališči 7. novembra 
1979. leta. Ta opredelitev povzroča tudi izpad tistih mladih družin, kjer je vsaj 
eden od zakoncev zaposlen. S tem ugotavljamo, da v predloženem osnutku za- 
kona ostaja odprto vprašanje zagotavljanja vzajemnosti in solidarnosti oziroma 
je ta zakon restriktivnejši na tem področju kot pa so ustava in skupščinska 
stališča. Menimo, da bi se morala sredstva za družbeno pomoč nezaposlenim, dela 
nesposobnih ljudi, invalidov,, borcev in mladih družin, ki ne morejo rešiti svo- 
jega stanovanjskega vprašanja, zbirati v samoupravni stanovanjski skupnosti 
v okviru občine. 

Na koncu bi še predlagal, da se predlagana stališča, ki naj bi jih danes naš 
zbor sprejel, še razširijo s stališčem o nadaljnji gradnji dijaških domov, kar sta 
podprla tudi oba odbora Skupščine in h katerim tudi Zakonodajno-pravna ko- 
misija ni imela pripomb. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Naprej prosim! Besedo ima to- 
variš Ivan Godec. 

Ivan Godec : V dosedanjem postopku smo v zvezi z razpravami o ure- 
ditvi tega tako pomembnega področja za življenje in delo delavcev, razrešili že 
mnogo vprašanj ob naši aktivnosti tekom lanskega leta, zato mislim, da je da- 
našnji predlog, da se osnutek zakona sprejme, ustrezen. 

Kljub temu bi želel opozoriti na pomembno vprašanje, ki ga verjetno vse do 
danes nismo v vsej njegovi celovitosti bili sposobni uvideti. Gre za vprašanje, 
kakšen bo tempa izgradnje stanovanj v naslednjem srednjeročnem obdobju. Ne 
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želim posebej razčlenjevati tega vprašanja, vendar se vsi skupaj zavedamo, da 
prehod na takšen način financiranja stanovanjske izgradnje, ki ni avtomatizem, 
ki pa zahteva, da je treba .dohodek najprej ustvariti in se šele po tem dogovar- 
jati o združevanju sredstev in reševati vsa ostala vprašanja, vendarle zelo ver- 
jetno pomeni zmanjšanje tempa izgradnje stanovanj. Če k temu prištejemo še 
dokaj težak gospodarski položaj v letošnjem letu, ki se bo gotovo nadaljeval še 
tudi v tem srednjeročnem obdobju, ko gre za stabilizacijo gospodarstva, in da 
kljub temu, da bi morda kje želeli nameniti več sredstev za Stanovanjsko iz- 
gradnjo, tega ne bo»do mogli, ker ne bo sredstev, potem se mi zdi, da je ta realna 
nevarnost še toliko večja. 

Ob tem tudi menim, da zavest delavcev v tem trenutku ni razvita do tiste 
stopnje, kot jo predvideva nov sistem financiranja, ker enostavno to do sedaj 
ni bilo potrebno, ker se je denar avtomatično zbiral. Nek določen čas bo torej 
zagotovo potreben, v katerem bomo ugotovili, da nenadoma sredstev ni in da se 
stanovanja ne gradijo. Tako bo verjetno določeno obdobje v prvem delu sred- 
njeročnega našega plana prineslo nove težave. Zaradi tega se mi zdi, da bo treba 
tako stališče, kot je nakazano v predloženem gradivu pod 1. točko, zlasti v dru- 
gem stavku, ki pravi, da naj hkrati s predlogom zakona predloži predlagatelj 
oceno pričakovanih učinkov z zaikonom predvidenega združevanja sredstev za 
stanovanjsko graditev, zelo odločno podpreti in se tudi že danes obvezati, da 
pričakujemo, da bo taka ocena realna. 

Pridružujem se torej zahtevi v 1. točki stališč, ki po svoji vsebini pomeni, 
da se je potrebno ob tem, ko gremo na nov sistem, potruditi, da bi v večji meri 
videli njegove posledice. Sicer pa se mi zdi, da ni potrebno, da v imenu Zveze 
sindikatov razpravljam, ker smo sodelovali pri oblikovanju stališč Predsedstva 
Republiške konference Socialistične zveze, pri čemer še zlasti podpiram- tisti 
del, kjer Predsedstvo SZDL zahteva, da naj se v zakonu o stanovajskem gospo- 
darstvu še posebej poudari odgovornost delavcev v združeneni delu za urejanje 
njihovih stanovanjskih razmer ter usklajeno planiranje za zadovoljitev teh 
potreb. 

Nekateri predlogi planskih dokumentov kažejo, da v planih enostavno 
zmanjkuje sredstev oziroma jih v organizacijah združenega dela porabljajo za 
druge namene. Za stanovanja so pri nekaterih organizacijah združenega dela, ki 
so doslej imele določen tempo stanovanjske graditve, predvideli izjemno majhna 
sredstva, kar kaže, da se delavci danes ne zavedajo te svoje odgovornosti ob pre- 
hodu na novi sistem. Zato se mi zdi, da je zahteva predsedstva, da se tudi v 
zakonu natančneje in bolj ostro opredeli odgovornost, vsekakor potrebna. 

V zvezi z vsebino osnutka in dosedanjo razpravo pa še tri pripombe. 
Najprej o vprašanju skupnosti stanovalcev. V naših stališčih je zapisano, da 

to pomeni napredek. Tudi sam se strinjam, da bo to zagotovo pomenilo napredek. 
Mislim pa, da je imel tovariš Vrhunc prav, ko je opozoril, da današnje razprave 
kažejo na nevarnost bistvenega povečanja stroškov. Strinjam se tudi z njegovim 
opozorilom, da to pomeni tudi nov način urejanja administrativnih, tehničnih in 
strokovnih vprašanj na mnogo manjših delih, kot smo bili tega doslej navajeni. 
Zato se mi zdi, da bi bilo potrebno videti, kaj nam to pomeni tudi po finančni 
in tudi strokovni plati. Sedaj je predvideno, da takrat, kadar gre za več kot 
5 stanovanj, oblikujemo skupnost, ki samostojno ureja vsa ta vprašanja. Treba 
pa je razumeti, da bomo imeli na drugi strani gradbeno operativo, komunalno 
operativo, strokovnjake in izobražene ljudi, ki delajo v glavnem po dohodkov- 
nem principu. Kako se bo sedaj ta hišni svet oziroma ta skupnost stanovalcev 
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uspela uveljaviti v strokovnih, tehničnih in drugih vprašanjih? Tudi to mislim, 
da je treba nekoliko pogledati. V,se to pomeni večje stroške. Trdno sem pre- 
pričan, da hi bilo dobro, če bi bil zakon vendarle tako napisan, da omogoča,' 
da se naloge, ki so predvidene, da jih mora opravljati hišni svet, opravljajo 
tako, da to ne pomeni nekih novih računovodskih, knjigovodskih in drugih del. 

Glede lastne udeležbe in solastništva ismo tudi zapisali svoja stališča. Zdi 
se mi, da je bila pravzaprav nesmiselna razprava o možnem solastništvu na 
stanovanju, kajti deliti eno sobo ali pa stanovanje na manjše dele, gotovo ..ni 
primemo. 

Glede vprašanja, da bi nekdo lahko ponudil 25 ali več odstotkov lastnih 
sredstev za stanovanje, pa mislim, da bi bilo dobro, da vendarle najdemo re- 
šitev, po kateri se ob neki določeni višini lastne udeležbe doseže, da tak človek 
dobi tudi kredit in da poitem postane lastnik vsega stanovanja. Mislim, da je 
tO pot, po kateri bi se lotili tega vprašanja. V naših stališčih pa je to tudi po- 
drobno zapisano. 

Glede dijaških domov ne želim ničesar dodajati. Tovariš Vindiš je tu pred- 
lagal spremembo oziroma dopolnitev naših stališč. Mislim, da je prehodno ob- 
dobje, kot ga je tovarišica Vičarjeva predlagala v svojem ekspozeju, tudi edina 
možna in realna rešitev v tem trenutku. Ne bi smeli dopustiti, da se nek sistem, 
ki smo ga uveljavili, ukine, ne da bi imeli že kolikor toliko sprejemljivo in zago- 
tovljeno novo možnost urejevanja graditve dijaških in študentskih domov. 

Seveda pa je treba tudi tu pri izvajanju gradnje doseči, da bo grajeno po 
usklajenem programu, na katerega /bodo imeli čim večji vpliv tisti dejavniki, ki 
se ukvarjajo z izobraževanjem. To je po moji oceni doslej že tudi bilo storjeno. 
Mislim, da sredstva niso bila vržena stran, ampak da so bila dobro naložena in 
da bi zaradi tega tako prehodno obdobje omogočilo tudi nadaljevanje že spre- 
jetih programov, kajti v nasprotnem primeru bi se znašli v situaciji, v kateri 
smo del programa realizirali, vse drugo pa ne bi prišlo na vrsto. Tako prehodno 
obdobje je torej edino sprejemljivo v času, v katerem 'to sprejemamo, tudi 
nujno. 

Na koncu pa še tole. Osnutek zakona je potrebno sprejeti. Potrebno ga je 
sprejeti iz istih razlogov, zaradi katerih smo ga uvrstili v prioritetni program 
Skupščine v letošnjem letu. Gre za to, da bomo pri sprejemanju novih srednje- 
ročnih planov imeli to izredno pomembno področje življenja delovnih ljudi 
toliko urejeno, da se bomo lažje odločali za srednjeročni plan. Če ne bomo uspeli 
časovno urediti vsega, bomo pa vsaj 'dosegli, da bo hkrati tekel ta postopek pri 
sprejemanju stanovanjskega zakona kot tudi programov za naslednje obdobje. 
Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomi je-: Hvala lepa, tovariš Godec. Besedo ima 
tovarišica Marija Aljančič. 

Marija Aljančič:- Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu je bil deležen dokaj široke javne razprave. Kot 
ugotavljam, je večina pripomb in razprav zajeta v poročilih skupščinskih od- 
borov in komisij in že tudi v današnjih diskusijah. Vendar bi nekatere pripombe 
in predloge ponovila zaradi tega, ker menim, da ko se razpravlja o tako po- 
membnem predpisu kot je zakon o stanovanjskem gospodarstvu, ne škodi, če 
določene pripombe pridejo z več strani, ker to samo dokazuje, da je treba do- 
ločeno določilo oziroma člen spremeniti in popraviti. 
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Na seji Sveta za stanovanjska in komunalna vprašanja pri Občinskem sindi- 
kalnem svetu v Kopru in pri zborih občinske Skupščine Koper, kjer sem so- 
delovala, so bile k osnutku zakona dane tele pripombe. 

Zakon premalo konkretno opredeljuje solidarnost. V njem se mora predpi- 
sati obveznost organizacij združenega dela za širšo solidarnost. Organizacije 
Zveze borcev občin Piran in Izola so na medobčinskem odboru Zveze borcev 
ponovno povedale, da s solidarnostjo na občinskem nivoju ne bo mogoče 
rešiti še preostalih stanovanjskih problemov bo'rcev, ki stanujejo v starih sta- 
novanjih. To je sicer širši problem, ki zadeva obnavljanje starih stanovanj v 
starih mestih, za kar bi bilo treba dobiti v načinu financiranja in v teh pred- 
pisih ustrezno rešitev. Na komisiji za vprašanja borcev, kjer je bilo to tudi 
obravnavano, je bilo glade tega ugotovljeno, da tudi če se pokaže, da to ni 
zajeto v zakonu, ne bo ovir za širše solidarnostno združevanje teh sredstev. 

Vprašljiva je opredelitev, da je le gospodarjenje s stanovanjskimi hišami 
dejavnost posebnega družbenega (pomena, ne pa tudi stanovanjska gradnja. 
Posebej se zavzemam za to, da se tudi izgradnja stanovanj opredeli kot de- 
javnost posebnega družbenega pomena, ker je po mojem mišljenju nedopustno 
in vse graje vredno dejstvo, da ob tem ko imamo veliko število pričakovalcev 
stanovanj in zagotovljena sredstva za te namene, ležijo ta sredstva neizkori- 
ščena, izgradnja stanovanj pa je v tolikšnem zaostajanju. Sicer pa je danes tova- 
rišica Vičarjeva v svojem uvodnem ekspozeju nakazala vzpodbudne namene, ki 
kažejo na to, da se bo v prihodnjem obdobju to stanje izboljšalo. 

Dopolniti bi bilo treba zakon o financiranju in opremljanju stavbnega zem- 
ljišča in zagotoviti sredstva za komunalno izgradnjo. Opozorjeno je bilo na nuj- 
nost opredelitve vloge bank v stanovanjskem gospodarstvu, ki lahko pripomore 
k odpravi težav v prihodnjem obdobju. Prav tako je bilo opozorjeno, da dokler 
ne bodo jasno določene naloge in obveznosti bank, ne bo mogel biti vzpostavljen 
nov sistem združevanja sredstev oziroma kreditiranja stanovanjskega gospo- 
darstva. 

V zakonu je potrebno predvideti čas za prehod iz sedanjega sistema finan- 
ciranja iz dohodka na bodoči sistem financiranja iz sklada skupne porabe. 

Ustrezno moramo vgraditi tudi možnost kreditiranja stanovanj kmetov. Za 
kmete-borce je že v poročilu Komisije za vprašanja borcev podan predlog za 
ustrezno dopolnitev, ker je bilo tudi na komisiji še posebej ugotovljeno, da do- 
slej ni bilo zakonske možnosti za kreditiranje popravil stanovanj kmetov-borcev 
in da so marsikje ravno iz tega razloga zlasti še na podeželju ostala ta stano- 
vanja neurejena. 

Pri programiranju stanovanjskih sosesk je treba, kot je opozorila tudi Ko- 
misija za vprašanja borcev in Skupščina občine Kaper, predvideti tudi stano- 
vanja, ki bodo primerna in prilagojena po številu in kvaliteti za ljudi s po- 
sebnimi potrebami, saj v mnogih deželah že vrsto let razrešuje stanovanjske 
probleme ljudi s posebnimi težavami. Določen del stanovanj gradijo po po- 
sebnih standardih, prilagojeno potrebam invalidov, starejših oseb in podobno. 
S tem omogočijo mnogim starejšim ljudem in invalidom, da bivajo samostojno 
in da ni potrebna velikokrat neželjena preselitev v zavode in domove. Zato 
podpiram, da se sprejme predlog Skupščine občine Koper za dopolnitev 16. člena. 
Za četrto alineo 16. člena naj se doda nova, ki naj se glasi: »Števila, vrsta in 
kvaliteta stanovanj za ljudi s posebnimi potrebami« in na koncu člena nov od- 
stavek »elemente za samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske 
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skupnosti, ki ima socialno-varstveni pomen, udeleženci plana pred sprejemom 
samoupravnega sporazuma usklajujejo v skupnostih socialnega varstva«. 

V 26. členu naj bi se natančneje določilo, kdo pridobi stanovanjsko pravico 
brez udeležbe in potrdi variantni predlog. 

27. člen naj se črta. V razpravah, pri katerih sem sodelovala, je bilo izraženo 
mnenje, da ta člen vnaša zmedo glede lastništva stanovanja, ki ne bi bilo ne 
družbeno, ne privatno. Mislim, da tega ni treba širše pojasnjevati, ker je danes 
o tem govorilo že več delegatov. 

Če hočemo vzpodbuditi 'interes do nakupa lastnih etažnih stanovanj, je po- 
trebno jasno in drugače formulirati 39. člen, in sicr tako, da bo za varčevanje 
in za nakup lastnih stanovanj (bolj vzpodbuden. 

Predsednica Tina Tomi j e : Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Tovariši 
delegati! Poskusila bi še enkrat osvetliti, zakaj smo se odločili oblikovati tak 
predlog stališč.. 

Iz razprav v političnih organizacijah, zlasti na Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze in po tonu diskusije, ki je tam izzvenel, smo se v 
glavnem odločili, da predlagamo, da bi se Družbenopolitični zbor opredelil do 
teh štirih ključnih vprašanj. Gre za vprašanje združevanja sredstev in ures- 
ničevanja solidarnosti in vzajemnosti. To je urejeno v sedanji 3. točki, pri čemer 
je seveda težišče združevanja sredstev za stanovanjsko izgradnjo v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela po principu solidarnosti in vzajemnosti. Hhrati pa je 
potrebno to zagotoviti zaradi ustavne funkcije samoupravne interesne skupnosti, 
ker v ustavi piše, da se tudi tam združujejo sredstva za stanovanjsko izgrad- 
njo. Glede na večkrat opozorjeno bojazen — tudi v današnji razpravi je to prišlo 
do izraza —da bi se utegnila kontinuiteta stanovanjske izgradnje ovirati zaradi 
novega sistema združevanja sredstev in da bi bilo potrebno v zakonu opredeliti 
tudi združevanje sredstev v okviru samoupravne interesne skupnosti, menim, 
da je to urejeno v drugem stavku 3. točke. Mislim pa, da je ta motiv nekoliko 
pomanjkljiv. Lahko bi se z zakonom zavezalo samoupravne interesne skupnosti 
v tem smislu, da se uporabniki in izvajalci v njej po principu solidarnosti in 
vzajemnosti sporazumevajo in uresničujejo planirano stanovanjsko izgradnjo. 

Posebej smo se hoteli opredeliti do teh posebnih namenov, ki naj jih zakon 
determinira in za katere je moč združevati sredstva iz dohodka. Javna razprava 
je tej temi posvetila veliko pozornost, zlasti glede vprašanja, ali je dovolj vseh 
teh kategorij prebivalstva, ki »o naštete v 21. členu in 32. členu, za katere je 
potrebno zagotoviti združevanje sredstev iz dohodka, s čimer se hoče izrazito 
uzakoniti solidarnostni pristop do ljudi, ki sami ne morejo rešiti tega vprašanja. 

V razpravi je bilo opoizorjeno na položaj mladih družin in na vprašanje 
dijaških domov. Mislim, da bi bilo pravilneje stališče — tako kot ga pred- 
lagamo v zboru —■ da bi zakon samo opredelil namene, za katere je moč 
združevati sredstva iz dohodka, da bi se pa vsakokratna realizacija teh na- 
menov določila s samoupravnimi, sporazumi o temeljih plana glede na takratne 
možnosti združenega dela in takrat postavljene potrebe, ne pa, da bi vnašanje 
teh namenov predstavljalo že določeno pravico iz samega zakona. Konkretni 
družbenoekonomski odnosi se determinirajo v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana. 

Posebej smo se opredelili do vprašanja samoupravne organiziranosti. To 
je zajeto v 2. točki naših stališč. Gre za to, da je samoupravna interesna skup- 
nost na področju stanovanjskega gospodarstva seveda nekaj posebnega, da 
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tukaj (niso (prisotni samo dvovrstni interesi kot imamo to primer pri številnih 
drugih samoupravnih interesnih skupnostih, ampak smo zapisali tako, kot je 
izšlo tudi iz razprave, da bi mogli samoupravno organiziranost preden pridemo 
do predloga zakona, temeljiteje proučiti in seveda pri tem upoštevati, da gre 
za tiste interese, ki jih nosijo združevalci sredstev, za tiste interese in odgo- 
vornosti, ki nastajajo pri upravljanju s stanovanjskimi skladi in pri izvajalcih 
v organizirani stanovanjski izgradnji. Najbrž ne bo mogoče urediti organizi- 
ranost uporabnikov in izvajalcev z zakonom tako, kot smo to imeli v drugih 
primerih. 

Seveda je na področju samoupravne organiziranosti posebna problematika 
v zvezi z inštitutom stanovanjske skupnosti. Tu smo hoteli opozoriti, da je 
treba podrobneje opredeliti odnose tega samoupravnega inštituta do samouprav- 
ne stanovanjske skupnosti, zlasti do tistega dela organiziranih delovnih ljudi, ki 
združujejo sredstva. Končno gre tu še za sklop odnosov do imetnikov stano- 
vanjskih pravic, pristojnosti organov stanovanjske skupnosti stanovalcev, hiš- 
nega sveta, zborov stanovalcev in urejanja teh zadev, na katere je "opozoril 
že tudi tovariš Godec. 

Poleg vsega navedenega gre tu tudi za opredelitve do lastne udeležbe in 
do solastništva, kar je bilo danes že tudi interpretirano v uvodni razlagi, pa 
tudi v diskusijah. Predlagala bi, da bi mogoče po pomembnosti teme lahko 
zamejali vrstni red 2. in 3. točke, ker bi v 3. točki opredelili v bistvu elemente 
za družbenoekonomske o!dnose in potem elemente za samoupravno organizi- 
ranost. Imeli srno že tudi pripravljen tekst glede opredelitev do urejanja 
dijaških in študentskih domov, vendar, ker smo vedeli, da bo uvodni ekspoze 
povzel to idejo, ki se je rodila v političnih organizacijah in delovnih telesih, 
se nam zdi, da to stališče ni tako ključno, da bi ga bilo treba povzeti v stališčih 
Družbenopolitičnega zbora. Rekli boste morda, da bi ga bilo treba povzeti zato, 
ker je to prišlo do izraza v političnih organizacijah. Vendar mislim, da je bolj 
ključnega pomena to, kako se mi sami opredelimo v zakonu do teh posebnih 
namenov, ki naj se financirajo iz dohodka, ne pa, da navajamo vse tisto, kar 
predstavlja že pravico po samem zakonu. To pa je seveda nemogoče urediti 
tako, ker urejamo samo temelje družbenoekonomskih odnosov in temelje samo- 
upravne organiziranosti na tem področju. Hvala lepa! 

Kdo želi še razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati o osnutku 
zakona o stanovanjskenl gospodarstvu, zaključujem razpravo. Delovno sku- 
pino bi prosila, če se opredeli do predlaganih sprememb in dopolnitev ter 
predlaga Zboru posamezne dopolnitve. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Osnutek 
zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna 
komisija in Komisija za pravosodje. 

K tej točki smo prejeli predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor 
sprejel na podlagi 72. člena poslovnika, to je kot obvezna stališča. Tudi pri 
tej točki sčdeluje tovarišica Marija Vičarjeva. 

Poročevalka Odbora za družbenopolitični sistem je tovarišica Majda Ga- 
spari. Želite morda še dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Želita predstavnika 
komisij dopolniti pismeno poročilo? (Da.) Besedo ima poročevalec Zakonodajno- 
pravne komisije, tovariš Habjan. 
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Vito Habjan: Zakonodajno^pravna komisija je na svoji zadnji seji 
obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih in meni, da je treba glede na osnutek zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu, ki bistveno spreminja nekatere razmere na tem področju, 
bistveno spremeniti tudi nekatere določbe zakona o stanovanjskih razmerjih, 
poleg določb, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo s tem osnutkom zakona, 
predvsem pa določbe o stanovanjski pogodbi, ki ne more biti več pravni naslov 
za pridobitev stanovanjske pravice, ker bi bilo to v nasprotju z načelom, da se 
stanovanjska pravica pridobi le na podlagi dela ali iz sredstev solidarnosti. 
Hkrati velja proučiti možnost, da bi morda to pogodbo nadomestila posebna 
pogodba, s katero bi se določile materialne obveznosti imetnika stanovanjske 
pravice oziroma njegova odgovornost. Prav tako je treba po mnenju Zakono- 
dajno-pravne komisije proučiti še nekatere druge določbe zakona o stanovanj- 
skih razmerjih, poleg tistih, ki se spreminjajo in dopolnjujejo z osnutkom tega 
zakona, kar izhaja tudi iz razprav v delovnih telesih zborov in delovnih telesih 
Skupščine SR Slovenije in seveda iz predlogov, ki so jih dale nekatere organi- 
zacije in organi v zvezi z zakonom o stanovanjskih razmerjih. Zaradi tega 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se v skladu s 3. odstavkom 266. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije prek zborov Skupščine naloži predlagatelju 
tega zakona oziroma Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da oblikuje nov 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
s tem, da se vanj vključijo še rešitve, ki bodo pomenile celovito revizijo za- 
kona o stanovanjskih razmerjih. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Habjan. Predlagam, 
da bi skupina, ki smo' jo imenovali pri 2. točki dnevnega reda, tudi za to točko 
dnevnega reda oblikovala eventualne dopolnitve predlaganih stališč. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! Tovariš Habjan je v uvodu ome- 
nil, da pogodba ne more biti pravni naslov za pridobitev stanovanj. Vprašujem, 
ali je dobra formulacija v 1. točki, kjer to ugotavljamo? Po mojem mnenju — 
tudi tovariš Habjan je tako rekel — bo treba skleniti posebno pogodbo. Mislim, 
da mora biti princip, da je stanovanje možno pridobiti na osnovi dela ali 
solidarnosti, vendar mora o tem odnosu s koristnikom stanovanja biti sklenjena 
pogodba, v kateri so opredeljene tako njegove pravice in obveznosti, kot tudi 
tistih, ki mu dajejo stanovanje. Tako bi morda v 1. točki to vendarle nekoliko 
drugače formulirali, ker človeka, ki nekoliko pozna pravo, moti to, če je tako 
striktno zapisano, da pogodba ne more biti temelj. Morda bi rekli tako, da je 
temelj za pridobitev stanovanja ali po delu ali po principu solidarnosti, vendar 
da mora koristnik stanovanja s tistim, ki mu stanovanje dodeljuje, skleniti 
pogodbo, s katero se odrejajo medsebojne pravice in obveznosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Ciril Sitar. 

Ciril Sitar: Imam dve sugestiji oziroma predloga. Mislim, da bi bilo 
potrebno, da bi zakon določneje opredeljeval sankcije v primeru anomalij, ki 
se pojavljajo na področju plačevanja stanarine in da bi bilo prav, če bi v takih 
primerih dopustili možnost prisilne izselitve brez zagotovitve nadomestnega 
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stanovanja. Socialni element je v bistvu eliminiran, kajti obstaja možnost sub- 
vencioniranja stanarin. To je en predlog. 

Drugi pa zadeva 8. člen osnutka sprememb in dopolnitev zakona. Ta bi se 
moral glasiti tako, da mora stanodajalec odpovedati stanovanjsko pogodbo in 
da ni za odpoved pogodbe pogoj prazna hiša ali stanovanje, saj je v nasprotnem 
primeru mogoče (doseči zamenjavo stanovalca oziroma stanovanja v zasebni 
lasti za stanovanje lastnika. Predlagam tudi, da bi se določil končni rok 5 let za 
najetje posojila za lastno hišo. V tem roku bi se moral posojilojemalec izseliti 
iz družbenega stanovanja. Tudi pri tem se pojavlja vrsta anomalij. 

To sta v bistvu dva konkretna predloga. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati? 
(Nihče.) 

Oglasila bi se samo glede 2. točke naših stališč, ker srno se precej trdo opre- 
delili do načina bodočega razreševanja sporov na tem področju in smo verjetno 
za to fazo šli v precejšnjo konkretizacijo. Zdi se mi, da bi morda s stališča 
Družbenopolitičnega zbora bilo boljše, da se v tej fazi še ne opredeljujemo 
tako konkretno do načinov dn pristojnosti glede razreševanja stanovanjskih 
sporov, zlasti, ker sem slišala, da so nekatera mnenja glede tega vprašanja 
različna. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, bi pre- 
kinila sejo s tem, da bi skupina oblikovala spremembe k obema stališčema. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.20 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Predsednica Tina Tomlje: Vračamo se na 2. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Skupina delegatov je končala z oblikovanjem svojih predlogov za dopol- 
nitev in spremembo predlaganih stališč. Tovarišico Majdo Gaspari prosim, 
če obrazloži delegatom predlog sprememb im dopolnitev predlaganih stališč. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši! Na osnovi razprave skupina 
delegatov predlaga, da se 3. točka stališč preformulira tako, da se v celoti 
glasi: »Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela so odgovorni za vza- 
jemno in solidarno reševanje stanovanjskih vprašanj, kar naj pride do izraza 
v samoupravnih sporazumih o temeljih planov«. Zadnji del stavka je nov. 

»Zaradi zagotavljanja kontinuirane in družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje in glede na ustavno opredelitev funkcij samoupravne stanovanjske 
skupnosti je potrebno v predlogu zakona opredeliti združevanje sredstev po 
načelu vzajemnosti in solidarnosti ter naloge samoupravne stanovanjske skup- 
nosti pri sporazumevanju in realizaciji planirane stanovanjske gradnje.« 

Na koncu drugega odstavka te točke se doda besedilo, ki se glasi: »Zdru- 
ževanje sredstev za izgradnjo domov za učence in študente naj se uredi v pre- 
hodnih določbah tega zakona«. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste predlog dopolnitve 3. točke v 
skladu z razpravo, ki je bila opravljena v zboru. Ima kdo kakšen predlog za 
spremembo ali dopolnitev? (Nihče.) 
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Prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo najprej o-predlagani spremembi 
in dopolnitvi 3. točke naših stališč. Kdor je za tako spremenjeno oziroma do- 
polnjeno 3. točko, kot jo je prebrala tovarišica Majda Gaspari, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog sprememb in dopolnitev k predlogu stališč 
soglasno sprejeli. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k osnutku zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, skupaj s sprejetimi spremembami in dopolnitvami. Kdor je za 
taka stališča Družbenopolitičnega zbora, maj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog stališč k osnutku zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu, skupaj s spremembami in dopolnitvami. 

Na podlagi 20. člena poslovnika zbora bomo sprejeta stališča poslali Zboru 
združenega dela in Zboru občin in Skupščini skupnosti socialnega varstva ter 
predlagatelju. 

Vračamo se sedaj na 3. točko dnevnega reda. 
Tudi tukaj je skupina delegatov oblikovala spremembe in dopolnitve k 

predlaganim stališčem. Ponovno prosim tovarišico Majdo Gaspari, da pove, 
kako se je skupina odločila predlagati, spremeniti in dopolniti stališče. 

Majda G a spari: Tu predlagamo, da v peti vrsti 1. točke stališč črtamo 
besedilo: »zlasti določbe o stanovanjski pogodbi, po kateri je stanovanjska po- 
godba pravni naslov pa pridobitev stanovanjske pravice« in ga nadomestimo 
z besedama: »v skladu«. 

Smisel te spremembe je v skladu z razpravo tovariša Poliča. Zavzemamo 
se za to, da se v skladu z načeli zakona o stanovanjskem gospodarstvu uskladi 
tudi zakon o stanovanjskih razmerjih, saj pravimo, da v bodoče pridobi po- 
sameznik stanovanje bodisi na osnovi dela ali solidarnosti. Pogodba se bo skle- 
pala med tistim, ki bo stanovanje pridobil in ga oddal posamezniku. Podrobnosti 
v zvezi s tem vprašanjem pa naj predlagatelj prouči in ustrezno razreši v pred- 
logu zakona. 

Razen tega še predlagamo, da se (besedilo zadnjega stavka prve točke: 
»hkrati s tem je« črta in nadomesti z besedilom: »s tem v zvezi je«. 

2. točka stališč pa naj bi se črtala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Slišali ste predlog sprememb in dopolnitev 
stališč k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi mihče razpravljati, dajem 
te dopolnitve in spremembe na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagane spremembe in dopol- 
nitve k predlogu stališč. 

Na glasovanje dajem predlog stališč skupaj s sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč, 
skupaj s spremembami in dopolnitvami k osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Tudi ta stališča bomo v skladu z določili poslovnika posredovali obema 
zboroma naše Skupščine, Skupnosti socialnega varstva ter predlagatelju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o urejanju prostora. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. 
Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 

pravna komisija. 
Danes smo prejeli tudi dodatno poročilo Odbora za družbenoekonomske 

odnose, v katerem ta predlaga sklep, ki naj bi ga zbor sprejel. 
Uvodno obrazložitev smo poslušali.že na skupnem zasedanju. Pri razpravi 

sodeluje predsednica Komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Ali želi 
kot predstavnica predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik Odbora za druž- 
benoekonomske odnose, tovariš Jože Marolt, želite besedo? (Ne želi.) Pred- 
stavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Majda Naglost. 

Majda Naglost: Tovarišice in tovariši delegati! Ob upoštevanju smer- 
nic v raznih dokumentih, ki so nastala v zadnjem času — naj med drugim ome- 
nim samo smernice oziroma sklepe Predsedstva Republiške konference SZDL 
glede gospodarjenja z zemljišči, s poudarkom na ohranjanju kmetijskih zem- 
ljišč in zaradi tega, ker s tem skromnim bogastvom, ki ga imamo, zelo slabo 
gospodarimo, želim izraziti nekaj misli o oblikovanju zakona o urejanju pro- 
stora. 

Ker smo danes dobili na klop nekatera dodatna stališča in pripombe, ki 
sem jih le preletela, bom (nekatere stvari verjetno zaradi tega ponavljala. Mi- 
slim pa, da to ni odveč, zlasti zato, ker dajemo proizvodnji hrane velik pomen, 
pri tem pa največkrat pozabljamo, da je za njeno proizvodnjo potrebna osnova, 
.to je zemlja. 

Predvsem se mi zdi vprašljiva zasnova zakona v tem smislu, ker vsebuje 
na eni strani temeljne določbe o določanju namembnosti prostora in na drugi 
strani sektorski pristop, (ki se nanaša na urbanizem in tako predvsem na izrabo 
zemljišč, pri čemer naj bi bil ta zakon predvsem temeljni, sistemski zakon 
o urejanju prostora, ki naj predpisuje predvsem načela in merila za določanje 
namembnosti tega prostora. Zakaj je to tako pomembno? Po nekaterih ugoto- 
vitvah strokovnjakov v zadnjem času imamo namreč na prebivalca v Sloveniji 
14 do 15 arov obdelovalne zemlje, sprejemljiva meja pa b.i bila nekje okoli 
20 arov. Nemčija, kot močno razvita industrijska država, ima 36 arov obdelo- 
valne zemlje na prebivalca. Če izhajamo iz današnjega stanja in hektarjev njiv 
v Sloveniji, lahko ob 2 milijonih prebivalcev preživimo samo še en milijon in 
dvesto tisoč Slovencev. Sedanji trend izrabe obdelovalne zemlje in naisploh 
zemljišč za pozidave in v druge različne namene, nam grozi s tem, da bomo 
leta 2070 ostali brez obdelovalne zemlje, razen neikaj malega v Prekmurju, 
leta 2090 pa bi praktično ostali brez nje. Mislim, da so to številke, ob katerih 
bi se morali zamisliti glede na to, da na proizvodnjo hrane ob izrabi prostora 
ne smemo pozabljati. 
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Zakon naj bi predvsem opredelil dve bistveni stvari, in sicer: namembnost 
prostora V prvi vrsti, nato pa izvedbo določitve te namembnosti, ki se nanaša 
na urbani prostor, ki naj določa izvedbene akte za pozidavo in vsebino zazidal- 
nega načrta ter druge akte v zvezi z urbanistično izvedbo določene namemb- 
nosti prostora, pri čemer bi bilo treba upoštevati, da za ta drugi prostor že 
imamo predpise, ki urejajo izvedbo namembnosti prostora, kot na primer zakon 
o kmetijskih zemljiščih za kmetijska zemljišča, zakon o vodah, ki ureja vodni 
režim, zakon o rudarstvu glede rudarskih posegov in še nekatere druge, ki se 
pripravljajo. 

Zakon o urejanju prostora naj bi izhajal predvsem iz načel za določanje 
namembnosti rabe prostora in bi moral vključevati urejanje prostora v sistem 
družbenega planiranja, ob določanju specifičnosti urejanja prostora glede na 
družbeno planiranje sploh. Namembnost prostora naj bi se urejala samo z 
dolgoročnimi plani družbenopolitične skupnosti, vsi drugi planski akti, med 
drugim tudi letni plani družbenopolitičnih skupnosti ali planski akti samo- 
upravnih organizacij ali skupnosti, pa naj bi bili bolj izvedbenih akti. 

V zakonskem osnutku niso točno razmejeni akti, s katerimi se na eni strani 
določa namembnost in na drugi strani izvedba te namembnosti. Ob koncu naj 
poudarim predvsem to, da mora zakon prinesti takšne rešitve, ki bodo zagotav- 
ljale ohranitev prostora tudi naslednjim generacijam. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa 
k osnutku zakona o urejanju prostora. 

Kdor je za tak skleip, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejoi roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel skl§p k osnutku 
zakona o urejanju prostora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navala sta ga Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. 

K tej točki smo prejeli tudi predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični 
zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika 
zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za delo. Želi predstavnik predlagatelja 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej Grahor. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! S predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo zakona o varstvu pri delu' 
bo tako samoupravnim in1 poslovodnim organom v delovnih organizacijah kot 
tudi organom inšpekcije dela bistveno olajšano učinkovito ukrepanje v primerih 
nezakonitega zaposlovanja delavcev prek kooperantskih pogodb. 

Problem zaposlovanja delavcev prek kooperantskih pogodb je znan že od 
leta 1970. Vedno več primerov nezakonitosti pa se pojavlja po letu 1978, ko je 
po podatkih inšpekcije dela pri 61 organizacijah združenega dela s področja 
gradbeništva znašalo število kooperantov 1203, skupaj s 4672 delavci. Po oceni 
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sindikatov je ta številka še znatno večja. Od leta 1978 je opaziti tudi večjo 
aktivnost, s skupnim delovanjem organov inšpekcije dela, organov odkrivanja 
in pregona ter družbenopolitičnih organizacij, zlasti sindikatov. S takšnim de- 
lom so bili doseženi določeni rezultati. Bistveno se je povečala aktivnost samo- 
upravnih organov in družbenopolitičnih organizacij, zlasti sindikatov v organi- 
zacijah združenega dela, kakor tudi občinskih vodstev. Dosežena je bila splošna 
mobilizacija javnega mnenja proti vsem takim nesamoupravnim pojavom. 

Letos so inšpektorji dela že nekajkrat obiskali vsa gradbišča. Vse organi- 
zacije združenega dela pošiljajo v vednost sklenjene kooperantske pogodbe 
občinskim oziroma medobčinskim organom inšpekcije dela, le-te pa jih, kolikor 
sumijo, da gre za navidezno kooperacijo, pošiljajo v presojo družbenim pravo- 
branilcem samoupravljanja. Tako je bilo poslanih v presojo in postopek pri- 
bližno 400 pogodb. Družbeni pravobranilci so letos dali 130 pobud organizacijam 
združenega dela s področja gradbeništva, komunale in tudi drugim, da proučijo 
stanje in določijo skrajni rok, v katerem bodo odstranjene nezakonitosti. Če- 
prav organizacije združenega dela pogodbe popravljajo oziroma postavljajo v 
zakonite okvire, pa je dejansko stanje na mnogih deloviščih več ali manj ne- 
spremenjeno. Delavce kooperantov še vedno razporejajo vodje gradbišč na 
delo tam, kjer je trenutna potreba, tudi na različna gradbišča. Ni še v celoti 
doseženo, da bi obrtniki delali skupaj s svojimi delavci. Nekateri imetniki obrt- 
nega dovoljenja sploh ne živijo v Sloveniji. Med njimi so na primer štiri ženske, 
študentje in podobno. Navedene ugotovitve in potrebe po uspešnejšem inšpek- 
cijskem nadzorstvu narekujejo predlagane spremembe in dopolnitve, ki se na- 
našajo -na 17., 22., 48., 54., 55., 56. in 57. člen zakona o varstvu pri delu. 

V pravilniku, ki ga bo izdal Republiški komite za delo, bodo v skladu z 
48. členom zakona o varstvu pri delu konkretizirane obveznosti organizacij 
združenega dela, da vodijo evidenco o sklenjenih kooperantskih pogodbah in 
evidence o prijavah del in nesreč pri delu. V tem pravilniku bo določena tudi 
vsebina in način vodenja drugih evidenc in dokumentacije s področja varstva 
pri delu, ki jih vodijo organizacije združenega dela in zasebni delodajalci. 
V navodilu, ki ga bo izdal predsednik Republiškega komiteja za delo, pa bo 
v skladu z 49. členom zakona o varstvu pri delu konkretizirana vsebina in način 
vodenja evidenc, ki jih vodijo organi inšpekcije dela s področja varstva pri delu. 
Te evidence bi poleg podatkov o kooperacijskih pogodbah in samostojnih delo- 
dajalcih vsebovale tudi evidenco o inšpekcijskih pregledih, ugotovitvah in 
ukrepih ter evidenco o prijavljenih nesrečah pri delu in evidenco prijav o 
začetku posebno nevarnih in škodljivih del. Uvedba teh evidenc bo tudi olajšala 
ugotavljanje in preprečevanje primerov, ko se z navidezno kooperantsko po- 
godbo prikriva protizakonito preprodaj anje dela delavcev, zaposlenih pri za- 
sebnih delodajalcih. 

V skladu z dopolnitvijo i7., 22. in 48. člena zakona bodo ustrezno dopolnjene 
tudi sankcije, določene v 4. in 8. točki 54. člena zakona. Povsem na novo pa je 
dodana 12. točka tega člena, s katero se določajo ne le sankcije za opustitev 
vodenja predpisane evidence iz 3. člena tega zakona, ampak tudi za nevodenje 
predpisanih evidenc iz 1. do 7. točke 48. člena zakona o varstvu pri delu, kar 
doslej ni bilo sankcionirano. 

S spremembo 55. člena zakona se za prekršek samostojnega obrtnika de- 
narna kazen zvišuje od 5000 na 50 000 dinarjev. Prav tako je primerno zaradi 
učinkovitosti kaznovanja maksimalno zvišati tudi denarne kazni, ki se izterjajo 
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takoj na mestu po 56. in 57. členu zakona o varstvu pri delu, s 50 oziroma 
100 dinarjev na 500 oziroma 1000 dinarjev. 

Izvršni svet je kot predlagatelj zakona pri sestavljanju besedila predloga 
zakona v celoti upošteval stališča Družbenopolitičnega zbora oziroma sklepe 
Zbora združenega dela in predloge, dane v razpravi na sejah navedenih zbo- 
rov in v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 
dela ter Zakonodajno-pravne komisije. Sprejema tudi amandma Odbora za 
družbenoekonomske odnose k 2. členu predloga zakona. Hvala lepa. 

v Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Emil Šuštar je po- 
ročevalec Odbora za družbenopolitični sistem. Želiš ustno dopolniti pismeno 
poročilo odbora? (Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 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 predlog stališč k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 

V skladu z določili poslovnika našega zbora bomo sprejeta stališča poslali 
Zboru združenega dela in predlagatelju. 

Piehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja 
občine ter o območjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali pa so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
in Komisija za narodnosti. 

Omenjeni osnutek obravnavamo kot zainteresiran zbor, zato smo danes 
prejeli tudi predlog stališč in predlogov, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 
88. člena poslovnika. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in 
republiški sekretar za pravosodje, upravo ki proračun. Želiš besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo obravnavanega zakona je v njegovi prvi fazi obravnaval samo 
Zbor občin, danes pa se, kot je tovarišica predsednica pojasnila, pojavlja tudi 
Družbenopolitični zbor kot zainteresirani zbor. Zavoljo tega sem si dovolil nekaj 
pojasnil, ker je to prva obravnava in ker je v tem zakonu nekaj pomembnejših 
sistemskih vprašanj, o katerih mora na način, kot je določen v poslovniku 
odločati tudi Družbenopolitični zbor. 

Pripravi osnutka zakona je predlagatelj sledil zlasti sklepom in sta- 
liščem Zbora občin, ki se je zavzemal za čim bolj konkretno opredelitev pogojev 
za ustanovitev občine, pa tudi posameznih faz postopka in oblik osebnega iz- 
javljanja, še zlasti pa za opredelitev vloge i-eferenduma pri teh odločitvah. Zbor 
občin je namreč posebej naročil, naj proučimo možnost, da se v tem zakonu 
opredelijo tudi mestne in regionalne skupnosti kot posebne družbenopolitične 
skupnosti. 
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V skladu z razpravami o predlogu za izdajo zakona smo v osnutku poskušali 
konkretno določiti pogoje za ustanovitev občine, pri čemer smo mnenja, da 
sta temeljna pogoja ustrezna samoupravna organiziranost delovnih ljudi in 
občanov ter zadostna materialna osnova združenega dela, kar izhaja iz 184. člena 
republiške ustave. To se nam kot sestavljalcem tega zakona zdi najbolj po- 
membno. Pri tem smo v osnutku zakona predvideli, da se samoupravna organi- 
ziranost ugotavlja zlasti na podlagi podatkov o temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, zaposlenih 
v teh organizacijah in skupnostih, ipa tudi podatkov o krajevnih skupnostih in 
prebivalcev na njihovem območju. 

Drugi pogoj — materialna osnova združenega dela — pa naj bi se izkazoval 
zlasti z ustvarjenim družbenim proizvodom, obsegom sredstev za zadovoljevanje 
splošnih in skupnih družbenih potreb, z zmogljivostjo organizacij združenega 
dela na področju družbenih dejavnosti, razvitostjo prometne im komunalne 
infrastrukture ter opremljenostjo s preskrbovalnimi in drugimi spremljajočimi 
objekti. 

Mislim, da so v fazi osnutka zakona ta temeljna izhodišča glede kriterijev 
zadostna, čeprav še niso dovolj konkretna in jih bo treba do predloga zakona 
še natančneje opredeliti. 

V osnutku zakona je predlagatelj dokaj podrobno določil tudi postopek za 
ustanovitev občine s tem, da je kot prvo fazo predvidel pobudo za uvedbo po- 
stopka, kot drugo pa predlog za ustanovitev občine. V obeh fazah je predvidena 
obravnava na zborih delovnih ljudi in občanov in zborih delavcev ter v občinski 
skupščini. V postopku ima ves čas aktivno vlogo Socialistična zveza delovnega 
ljudstva. 

Kot oblika izjavljanja o predlogu za ustanovitev nove občine sta variantno 
predvidena referendum in javna obravnava na zborih delovnih ljudi in občanov 
ter zborih delavcev v organizacijah združenega dela. Moram povedati, da iz 
poročil, ki so jih pripravila delovna telesa glede tega vprašanja, izhaja določena 
razlika, kar nalaga predlagatelju, da bo pri pripravi predloga zakona moral 
v prehodnem postopku razčistiti ta vprašanja. Ne glede na različnost pred- 
logov pa so v poročilih delovnih teles uporabljeni dokaj tehtni argumenti, tako 
za eno kot za drugo rešitev. Na osnovi dosednjih razprav pa lahko ugotovimo, 
da si tako predlagatelj kot delovna telesa prizadevajo za osnovno idejo, da 
na podlagi postavljenih zakonskih kriterijev, ki pa jih moramo do predloga 
zakona še konkretizirati, delovni ljudje in občani neposredno odločajo glede 
temeljne družbenopolitične skupnosti. 

Glede posebnih družbenopolitičnih skupnosti se je osnutek zakona omejil 
samo na določitev njihovih območij. V zvezi z ostalimi vprašanji pa predlagatelj 
meni, da jih ni mogoče urejati s tem zakonom, kajti republiška ustava ne- 
posredno določa, da se ta vprašanja urejajo s statutom posebne družbeno- 
politične skupnosti kot skupnim dogovorni občin, ki se združujejo v to posebno 
družbenopolitično skupnost. Zavoljo tega po mnenju predlagatelja stvari v za- 
konu ni mogoče postaviti drugače. 

Med pripravo osnutka zakona je Skupščina občine Maribor predlagala iz- 
dajo posebnega zakona o ustanovitvi šestih občin in posebne družbenopolitične 
skupnosti na območju sedanje občine Maribor. Skupščina občine Maribor v 
svojem dopisu navaja, da prepušča presoji Skupščine SR Slovenije, da sama 
odloči, ali bo predlog za izdajo posebnega zakona o komunalni ureditvi Maribora 
obravnavala kot poseben zakon ali pa ga bo vključila v zakon, ki ste ga danes 
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uvrstili na dnevni red. Rad bi povedal, da sem danes v časopisu prebral in tudi 
telefonsko preveril, da so včeraj vsi trije zbori Skupščine občine Maribor raz- 
pravljali o tem vprašanju in sprejeli sklep, da se predlog za izdajo zakona 
o ustanovitvi sestih občin in posebne družbenopolitične skupnosti na območju 
sedanje občine Maribor vsebinsko vključi v predlog zakona o pogojih in po- 
stopkih ... itd., torej to je zakon, o katerem sedaj govorimo in da se naj pri tem 
upoštevajo tudi predlogi s posvetovanj in razprav v Mariboru 

Menimo, daje obravnavani zakon, ki bo določal območja občin, nujno po- 
rebno sprejeti, čeprav v primerjavi s sedanjim stanjem, razen glede maribor- 

skih jDbcin, o čemer sem posebej govoril, za sedaj ni znakov, da bi prišlo do 
Kakršnihkoli sprememb v organiziranosti komunalnega sistema. Veljavni zakon 
o območjih okrajev in občin iz leta 1964, ki je pravna osnova za urejanje teh 
vprašanj, je bil sprejet še pred ustavnim zakonom iz leta 1965, ki je odpravil 
okraje v Sloveniji in tudi pozneje ni bil usklajen z ustavo, ampak so bile po- 
bude za združitev oziroma spremembo območij posameznih občin realizirane 
s posebnimi zakoni, kot na primer zakonom o združitvi mariborskih občin iz 
leta 1966 in zakonom o spremembi območij občin Logatec in Škofja Loka. 

Pričakujemo, da bo današnja razprava odgovorila na nekatere zastavljene 
dileme, zlasti v zvezi s pogoji in postopkom za ustanovitev občin in ocenila 
primernost posameznih rešitev. V skladu s sprejetimi stališči bo predlagatelj 
skupaj s predlagatelji sprememb in dopolnitev le-te skrbno proučil, tako da 
bomo na tem področju dobili zakon, ki bo sodobnejši in primernejši od sedai 
veljavnega. 

Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet pred- 
laga zboru, da obravnava predloženi osnutek zakona in da ga sprejme Hvala 
lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Pacek! Zeli poročevalec 
odbora, tovariš Dušan Najdič, besedo? (Ne.) Želita predstavnika komisij ustno 

■ dopolniti pismeni poročili? (Ne.) 
Preden preidemo na razpravo, predlagam zboru, da imenujemo skupino 

delegatov, — predlagam Dušana Najdiča, Ludvika Goloba in Dina Pucarja — 
ki bo na podlagi razprave predlagala morebitne spremembe in dopolnitve -pred- 
loga stališč in predlogov. 

takšnim predlogom soglašate, predlagam, da preidemo na razpravo 
Kdo zeli razpravljati? Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Tovarišice in tovariši! Ni pričakovati, da se bom spuščal 
v delitev in pogoje za ustanavljanje občiin, ker premalo poznam te stvari. Pač 
pa sem ob tem, ko je tovarišica predsednica vprašala, če smo zainteresiram, 
sklenil, da iz političnih razlogov posebej opozorim na neko vprašanje iz tega 
zakona. & 

Mi smo družbenopolitični zbor, ki mora imeti dober posluh za stvari, o 
katerih odločamo. Če se spominjate, je bila takoj po vojni sprejeta odločitev, 
po kateri smo vrsti krajevnih skupnosti oziroma občin spremenili imena. Iz 
svoje najbližje okolice lahko navedem kot primer Sveti Lenart, ki je sedaj 
Lenart, ter Sveto Trojico, sedaj Gradišče v Slovenskih Goricah. 

Zakon pravi, da so najtrdnejša osnova za določanje območja občin katastr- 
ske občine. S tem se strinjam. Vendar, če je to najtrdnejša osnova, ne sme biti 
hkrati tudi najtrdnejši bastion, kjer stara imena ostajajo in jih bodo lahko tisti, 
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ki so bili zoiper našo odločitev, da spreminjamo nekatera imena, ponovno uvelja- 
vili v našem imenoslovju krajevnih skupnosti. Na straneh 7, 9, 12, 13, 15 itd. 
zakona se še vedno pojavljajo ti svetniki in celo drugačna imena, kot jih sicer 
danes imajo naše krajevne skupnosti. Mislim, da je to politični element in zato 
predlagam, da v stališčih in predlogih zapišemo, da naj Izvršni svet naloži od- 
govornemu organu, da pripravi spremembo poimenovanja katastrskih občin 
tako, da bodo njihova imena usklajena z že izvršenimi spremembami v poime- 
novanju krajev oziroma krajevnih skupnosti, pri čemer je treba spremembe 
izvršiti tako, da bodo lahko vključene v predlog tega zakona. S tem bomo za- 
dostili ne samo politični potrebi, temveč tudi odstranili anahronizem v omenje- 
nem poimenovanju. Hvala! 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Če ne misli nihče več razpravljati, prosim tovariša Packa, da povzame 
besedo. 

Jože Pacek: S tovarišem Poličem se v celoti strinjam. Mislim, da kot 
pravnik pozna katastrske občine, sodniško poslovanje, zemljiško knjigo in tako 
naprej in ve, da je teh imen še veliko. Ta imena so še iz katastra Marije Tere- 
zije. Če bo Izvršni svet naročil našemu upravnemu organu, da ta poimenovanja 
popravimo, kar je zahtevno in obsežno delo, lahko računate s tem, da predloga 
zakona ne bomo uspeli pripraviti pravočasno v skladu s programom dela. 
Skupščine. 

Če ste prebrali poročilo Komisije za narodnosti, zahtevajo v občinah Lenda- 
va, Murska Sobota, Izola, Koper in Piran poimenovanje katastrskih občin tudi v 
italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Moram povedati, da teh imen še ni- 
mamo. Osebno sem preverjal, da niti Italijani niti Madžari niso uspeli v času, 
ko so fizično obvladovali to ozemlje, spremeniti katastra Marije Terezije in 
dati vseh italijanskih imen. Tako nam manjka v občinah Izola, Koper, Piran 
približno 30 odstotkov italijanskih imen katastrskih občin, ki so osnova za 
ugotovitev območja občine. Še slabše je stanje v prekmurskih občinah. Vse 
to pomeni, da se bomo morali s posebno strokovno skupino in v sodelovanju 
s krajevnimi faktorji dogovoriti glede teh imen in jih vnašati v omenjene 
knjige, kar je sicer manj pravno, vendar pa izredno zahtevno delo, pri katerem 
bo morala sodelovati skupina strokovnjakov s tega področja. V imenu pred- 
lagatelja se zavezujem, da bomo to delo opravili, vendar opozarjam, da to 
nikakor ni tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Samo tole pojasnilo. Ob tem, ko sem predlagal, da je 
treba spremembe v poimenovanjih vključiti v predlog zakona, mi ni bilo jasno, 
kako daleč je sekretariat že prišel z urejanjem tega vprašanja. Menim pa, da 
bi morali povedati, da se ne strinjamo s takšnim poimenovanjem katastrskih 
občin, kot je v zakonu, ker bi to pomenilo, da se ne strinjamo s tem, kar smo 
tik po vojni spremenili v imenih krajevnih skupnosti. Zato mislim, da mora 
biti prisotno vsaj to naše stališče, da je treba to urediti. Sekretariat pa naj 
se zaveže, da bo v nekem določenem roku te stvari spremenil. Lahko pa sprej- 
memo tudi varianto v tem smislu, da v tem trenutku v zakonu teh katastrskih 
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občin sploh ne navajamo. Sicer pa ne vem, kajti govorim bolj na pamet, ker 
nisem sodeloval pri pripravi tega akta. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? To- 
variš Ludvik Golob ima besedo. 

* 
Ludvik Golob: Že sekretar je dal pojasnilo v zvezi s problemi zem- 

ljiške knjige in katastrskih občin, vendar pa sem ob tem pogrešal njegovo po- 
jasnilo v zvezi z opredeljenimi izhodišči, da je skladno s celotno preobrazbo 
v naših družbenih odnosih potrebno spremeniti evidenco nad nepremičninami 
in uskladiti sodobnejši pristop glede zemljiške knjige, katastra in katastrskih 
občin. Zato mislim, da ne gre samo za preimenovanje katastrskih občin, ampak 
da gre za cel kompleks vprašanj in odnosov, ki naj bodo sodobnejše Urejeni. 
O tem je svojčas že tekla razprava in bi moral sekretariat, ki je sprejel obvezo 
pred štirimi, petimi leti, v tem času že preložiti svoje rešitve. Zato mislim, da 
je predlog, ki ga je dal tovariš Zoran Polič, sprejemljiv in da katastrskih občin 
v tem zboru ne poimenujemo, tako da bi obravnavani zbor lahko čimprej 
sprejeli, s tem pa bi tudi sekretariat imel možnost celovitega pristopa k ureditvi 
tega sklopa vprašanj. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Glede na razpravo tovariša Goloba moram povedati, da 
je naš sekretariat v lanskem letu izdelal petletni plan nalog, ki naj se izvrše 
in so bile obravnavane v Izvršnem svetu že v lanskem letu. Gre v bistvu za 
združitev katastra in zemljiške knjige zaradi modernejšega poslovanja. Ta ela- 
borat je že narejen, zaključen pa naj bi bil predvidoma leta 1984. Ravno 
čez eno uro imam sestanek z direktorjem Geodetske uprave, tovarišem Naprud- 
nikom, v zvezi s tem gradivom, ki smo ga pripravili skupaj z Geodetsko upravo, 
vsak z vidika svojega delovnega področja. Pri tem moram omeniti, da imajo 
predlagane rešitve tudi določene materialne posledice. 

Predsednica Tina Tomlje: V zvezi z razpravo tovariša Poliča in tova- 
riša Goloba imam naslednji predlog. Mislim, da bi verjetno predlagatelja pre- 
daleč zapeljalo, če bi bile zahteve, kijSO bile postavljene v razpravi, sestavni 
del naših stališč in predlogov. Pač pa smo z Izvršnim svetom operativno zelo 
natančno dogovorjeni, da se vse pobude in predlogi, ki izhajajo iz razprav dele- 
gatov na zboru, posebej evidentirajo in posredujejo Izvršnemu svetu, ta pa 
mora tekoče odgovarjati kako rešuje prohleme, na katere opozarjajo delegati 
v svojih razpravah. 

Predlagam, da služba zbora posebej skrbno izvleče pobude, ki so bile v teh 
razpravah podane in da se danes opredelimo predvsem do stališč in pred- 
logov, ki so potrebni za nadaljnje delo pri pripravi zakona, ki ga imamo na 
dnevnem redu. Kar zadeva razpravo tovariša Zorana Poliča, da bi poimeno- 
vanje katastrskih občin v zakonu izpustili, pa mislim, da bo tehnično to težko 
izpeljati in da bi v stališčih in predlogih tako opredelitev težko sprejeli. 

Tovariš Zoran Polič ima besedo. 

Zoran Polič: Opozarjam samo na to, da ima ta zakon tudi svoj drugi 
del, ki je celo obsežnejši od prvega. Jasno je, da pomembnejše stvari ureja 
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prvi del zakotna. Vendar, če [bomo fcot Družbenopolitični zbor tiho ob drugem 
delu zakona, *ki nam vrača stara imena, ki smo jih odpravili že z zakonom, se 
mi zdi, da vendarle popuščamo v tistem odnosu, kakršnega bi morali imeti do 
zakona. Ne vztrajam sicer pri isti formulaciji, kot sem jo dal, vendar pa 
moramo zapisati, da se ne strinjamo s tem, kakor je zapisano v zakonu. To 
moramo povedati v stališčih, kajti le-ta govore o zakonu in ne samo o pogojih, 
ki jih obravnava prvi del zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Ciril Zlobec. 

Ciril Zlobec: Nisem se mislil oglasiti, ker se mi je zdelo poročilo, 
ki ga je Komisija za narodnosti predložila, dovolj pregledno oziroma avtentično 
glede na razpravo, ki je bila na razširjeni seji komisije v Kopru 9. tega me- 
seca, vendar dosedanja raziprava ponovno poudarja nekatere stvari, ki so bile 
problematične že na tej seji in niso bile razrešene. Naj v tem zboru opozorim, 
v čem je pravzaprav, vsaj po mojem mnenju, nevarnost nesporazumov glede na 
formulacije, da je treba upoštevati tudi interese narodnosti na mešanih 
ozemljih. 

Nesporazum se je pokazal v tolmačenju funkcije in razlike katastrskih 
občin v odnosu do družbenopolitičnih poimenovanj v interpretaciji Izvršnega 
sveta, katerega predstavnik je bil na seji navzoč, prav tako pa tudi predstavniki 
narodnosti. Če nekoliko poenostavim, bi lahko rekel takole. Predstavnik Iz- 
vršnega sveta je zagovarjal misel,, da je poimenovanje katastrskih občin nekaj 
drugega kot poimenovanje družbenopolitičnih skupnosti, medtem ko so pred- 
stavniki narodnosti menili, da se vendarle tu zbira populacija, ki vidi v teh 
poimenovanjih svoje pravice do dvojezičnosti ali pa jih čuti okrnjene. Pogovor 
na komisiji je ostal odprt, s tem, da naj bi Izvršni svet nekako pripravil re- 
šitve in jih znal tudi v nadaljnjih pogovorih utemeljevati glede vprašanja, zakaj 
takšen odnos do poimenovanja, ki je sicer lahko upravičen, vendar dosedanje 
razlage niso bile dovolj utemeljene in tudi ne predočene tistim, ki jih zadevajo. 

Hkrati se je pokazalo, da nastajajo tudi na teh območjih nove bivanjske 
enote, ki bi tudi prišle pod naziv katastrskih občin, ali pa podobnih grupacij, 
ki imajo med prebivalci eno samo ime, večinoma samo slovensko. Tudi itali- 
janska populacija — šlo je predvsem za področje na obali — uporablja samo slo- 
vensko ime, ki ga pa jezikovno sklanja, zato bi bil avtomatičen prevod imena, 
ki ga ljudje sploh ne uporabljajo, nasilje nad temi poimenovanji. 

Torej, če strnem, lahko ugotovimo, da so zadeve na teh območjih zapletene. 
Mislim, da bi moral Izvršni svet ta področja, kjer živi mešano prebivalstvo, 
posebej proučiti, predvsem pa, za kakršnokoli že rešitev se bo odločil, bi jo 
moral tehtno obrazložiti, da ne ibi povzročila političnih zapletov v odnosih med 
narodnostima na tem ozemlju. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? (Nih- 
če. ) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam 
to točko dnevnega reda. Skupino prosim, da pripravi poročilo. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, 
ki koristijo hidroakumulacijske objekte. 
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Predlog za izdajo zakona je predložila Skupščina občine Radlje ob Dravi. 
V imenu predlagatelja je prisoten tovariš Žarko Žigon, predsednik Skup- 

ščine občine Radlje ob Dravi. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske od- 

nose, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in Zakono- 
dajno-pravna komisija. 

K tej točki smo prejeli tudi predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični 
zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika 
našega zbora. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Tanja Košorok, načelnica prav- 
nega oddelka v Republiškem komiteju za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 

Besedo ima predsednik Skupščine občine Radlje ob Dravi, tovariš Žarko 
Žigon. Prosim! 

Žarko Žigon Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V ponedeljek so zbori občinske skupščine ponovno razpravljali o našem pred- 
logu za izdajo zakona glede na pripombe odborov in komisij republiške Skup- 
ščine. Dovolite mi, da podam poročilo, ki je bilo sestavljeno na podlagi te raz- 
prave. 

Občina Radlje, kot zemljepisno bogata občina, je vrsto let sledila razvoju 
drugih s počasnimi koraki. Gradnje hidroenergetskih objektov so ža trenutek 
prekinile mir v Dravski dolini, a nato je počasnejši tok reke vabil ljudi s hribov, 
da gredo za izkoriščeno energijo in posekanim lesom v mesto. Žage in mlini so 
utihnili, potoki so se polenili. Razvoj in prizadevanja so tekla dalje. Ze velikim 
trudom smo povečali število delovnih mest, saj izkoriščeno naravno bogastvo 
potrebuje malo delavcev. Večkrat smo povzdignili glasove in spraševali za pra- 
vice. Sledili smo ustavnim spremembam, razlagali smo določbe zakona o zdru- 
ženem delu. Hidroelektrarnam smo izborili status temeljne organizacije zdru- 
ženega dela. Resnično smo upali na nove čase, na čistejše družbenoekonomske 
odnose v celotnem gospodarstvu. Primeri delnih rešitev družbenoekonomskih 
odnosov v drugih naših republikah so nas vzpodbudili, da posežemo po ustavni 
pravici in skupno z drugimi občinami predlagamo, da sprejme zakon o izdva- 
janju iii usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte. Nismo slutili, koliko naporov bo potrebno, da 
sprejmemo novo pravno normo — zakon, ki ima ustavno in zakonsko podlago. 
Obrazložitev v predlogu za izdajo zakona izhaja iz razmer v občini Radlje. 
Ne sme vas zavesti le naša problematika in tudi ne ta uVod. 

Težnja tega predloga za izdajo zakona je približevanje vsebini zakona o 
združenem delu ter urejevanju dohodkovnih odnosov, saj dohodek nastaja v te- 
meljni organizaciji združenega dela na območju družbenopolitične skupnosti, 
katera razpolaga z naravnim bogastvom in ji mora pomeniti razvojne možnosti. 
Zamisliti se moramo tudi v položaj delavcev v temeljni organizaciji združenega 
dela elektrogospodarstva Slovenije, ki so kot kolektivi v občinskih gospodar- 
stvih degradirani. Izločeni so iz silnic gospodarskega napredka občine. Ne mo- 
rejo se vključevati in sprejemati obveznosti, kot jih lahko sprejema skromna 
pekarna s 30 delavci. Niti toliko ne morejo prispevati, na primer za pospeše- 
vanje kmetijstva, kot ta kolektiv. Ustvarjajo pa vsak dan dragocenejši pro- 
izvod, energijo, ki obračunana po proizvodnih stroških, ne po vrednosti, pomeni 
za občinsko gospodarstvo pomemben delež. Ne glede na obseg proizvodnje, pa je 
dohodek vedno enak. Je le pokrivanje enostavne reprodukcije ali pa še te ne. 
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Pobudi za predlog za izdajo zakona smo lani priložili osnutek zakona, z 
vsebino in obveznostjo, kot je uvedena v SR Hrvatski. V letu 1979 je bila naša 
pobuda obravnavana v Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve, v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in v odborih zborov republiške Skup- 
ščine. Pričakovali smo, da bodo organi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
naš predlog ustrezno dopolnili glede na pripombe, ki so bile dane pismeno in 
na sejah odborov v letu 1979. Pa ni bilo tako. Ponovno smo na začetku poti. 
Obravnave na odborih zborov republiške Skupščine so doslej tekle le na podlagi 
našega gradiva in tolmačenja na samih sejah, nekateri delegati pa so imeli še 
mnenje Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. Na posameznih od- 
borih je bilo podano tudi ustno poročilo Komisije, za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu. To poročilo smo mi in delegati prejeli šele po kon- 
čanih sejah vseh odborov. 

Sedanja odklonilna stališča so zasnovana v smeri dvoma o ustavni in za- 
konski podlagi ter v smeri reševanja posledic neurejenih dohodkovnih odnosov 
na nerazvitih in manj razvitih področjih v okviru ukrepov za le-te. Taka sta- 
lišča oddaljujejo problem od vsebine. 

Rešitev, ki jo predlagamo, je začasno stroškovna, ker je elektrogospodarstvo 
Slovenije organizirano na stroškovnih principih. Naloga ureditve ekonomskih 
odnosov pa ostaja, tako za sistem elektrogospodarstva Slovenije, kot za ugo- 
tavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih naravnih pogojev. Pravno-for- 
malno stališče, da ni mogoče izdvajati del dohodka v sistemu, kjer še ni uve- 
denih dohodkovnih odnosov, ne odvezuje subjektov obveznosti, da le-te uskla- 
dijo. Družbenopolitične skupnosti in temeljne organizacije združenega dela pa 
ni mogoče izločiti pri postopku uveljavljanja ustavnih in zakonskih pravic. 

Poudarjamo tudi to, da vemo, da je ureditev teh odnosov zelo zahtevna 
naloga in da so to spoznali tudi že v drugih republikah, kjer izrecno navajajo 
v svojih zakonskih rešitvah, da so začasne. Skupščina občine Radlje zato kot 
predlagatelj za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organi- 
zacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte z osnutkom za- 
kona, vztraja pri nadaljevanju postopka, in sicer tako, da se sprejme predlog 
za izdajo zakona, osnutek pa se obravnava v naslednji fazi obravnave ali pa naj 
Izvršni svet skupaj s Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva 
Slovenije ter predlagatelji, na osnovi teoretičnih in znanstvenih izhodišč, ugo- 
tovi dejansko vrednost proizvoda, ki ga daje narava na področju hidroenergije 
in del tega usmeri v razvoj družbenopolitične skupnosti, večino tega pa mora 
prav tako na podlagi normativno urejenih družbenoekonomskih odnosov vlagati 
v razvoj temeljne organizacije združenega dela in elektrogospodarstva kot 
celote. Take ali drugačne rešitve v tej smeri pa morajo biti sprejete in uve- 
ljavljene do začetka srednjeročnega odbobja 1981—1985. Zato naj Skupščina 
opredeli tudi roke za pripravo ustreznih dokumentov. 

Opravičujem se delegatom Družbenopolitičnega zbora, da tega gradiva 
nismo predložili v pismeni obliki, tako da bi ga imeli vsi na razpolago. V službi 
republiške Skupščine so nam odklonili razmnožitev tega materiala. 

Glede na to, kar sem povedal, posebnih pripomb k 1., 2. in 3. točki stališč 
nimam. Zadržal se bom predvsem pri 4. točki in to v tistem delu, ki pravi, da 
Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta pobudo 
občine Radlje ob Dravi za pospeševanje razvoja manj razvitih in obmejnih 
občin, da pa ne sprejema predloga za izdajo zakona v predlaganem besedilu. 
S to dikcijo se mi ne strinjamo. Manjša razvitost je posledica, ne pa vzrok ne- 

32 



498 Družbenopolitični zbor 

urejenih družbenoekonomskih odnosov. Zato se ne navdušujemo preveč nad 
tem, da se sklicujemo sedaj na ukrepe za pospeševanje manj razvitih območij, 
mimo razreševanja tistih družbenoekonomskih odnosov, ki bi tem krajem pri- 
nesli priznanje tistega dela dohodka, ki nastaja v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela na teh območjih. Glede na to se ne strinjamo z dikcijo 4. točke 
predloga stališč, da gre naša pobuda v smeri pospeševanja razvoja manj raz- 
vitih obmejnih območij. Menimo, -da je naša pobuda vsebinsko drugačna. Gre 
za ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izjemno ugodnih 
naravnih pogojev, kar pomeni, da je pobuda občine Radlje ob Dravi v zvezi 
z urejanjem družbenoekonomskih odnosov v elektrogospodarstvu. To je ugo- 
tovitev, ki jo je potrdil tudi Republiški svet za vprašanja družbene ureditve v 
mnenjih in stališčih št. 24, iz oktobra meseca 1979. leta na 25. strani. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e Zeli kdo dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) 
Preden preidemo na razpravo o tem problemu, predlagam, da imenujemo 

skupino delegatov — predlagam Jožeta Marolta, Cirila Sitarja in Majdo Naglost 
— ki bo na osnovi razprave predlagala morebitne spremembe in dopolnitve 
predloga stališč. Se s predlogom strinjate? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Dušan šinigoj. 

Dušan Šinigoj: Ne bom se širše vključeval v razpravo, ker mislim, 
da so poročila zelo tehtna. Edino k stališčem, ki so pripravljena k 2. točki 
izražam pomislek, saj Izvršni svet ne bo mogel pravočasno sprejeti predlaganih 
rešitev glede usmerjanja dohodka, ki nastaja v izjemnih naravnih pogojih, ker 
gre za dokaj komplicirano sistemsko vprašanje, ki terja poglobljeno in daljšo 
razpravo, ki jo ni mogoče opraviti do sprejetja plana. Pač pa podpiram sta- 
lišče v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose, da naj Izvršni svet, ko- 
likor do tedaj ne bi uspel pripraviti celovitih sistemskih rešitev, ukrepa v okvi- 
ru svojih pristojnosti oziroma zagotovi, da bo probleme rešil na osnovi ne- 
posrednega dogovarjanja med Samoupravno interesno skupnostjo elektrogo- 
spodarstva Slovenije in prizadetimi občinami. Mislim, da Izvršni svet lahko 
zavežemo v tej smeri. 

Predsednica Tina To ml je: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Rudi Kropivnik. 

Rudi Kropivnik: Ob tej zakonski iniciativi se mi postavlja vpra- 
šanje, ali lahko trdimo, da gre pri tem za ustvarjanje dohodka v izjemnih po- 
gojih. Ne bom se spuščal v pravno argumentacijo, s katero se je ukvarjala že 
Zakonodajno-pravna komisija, ampak bom skušal izhajati iz same narave 
stvari. 

Lahko zasledimo, da se je v elektrogospodarstvu doktrina izgradnje elektro- 
energetskih objektov nekoliko spreminjala v zadnjih 20 letih. Nekje do 1960. 
leta in morda še pozneje, smo še trdili, da smo preveč revna dežela, da bi 
lahko gradili termoelektrarne kot proizvodne objekte ali pa kot temeljne pro- 
izvodne objekte za proizvodnjo električne energije, temveč, da morajo osnovne 
proizvodne kapacitete temeljiti na izgradnji hidroelektrarn, in sicer zato, ker 
je to zagotovo najcenejši proizvajalec električne energije. Vendar smo kaj 
kmalu ugotovili, da prevelika orientacija na hidroelektrarne pomeni veliko 
stopnjo negotovosti v proizvodnji električne energije zaradi odvisnosti od 
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vremenskih oziroma hidroloških razmer. Še se sipominjamo velikih ustavitev, 
do katerih je prišlo zaradi nizkih vodotokov na Dravi in drugih rekah. Zato smo 
takrat začeli pospešeno graditi objekte, ki sicer proizvajajo dražjo električno 
energijo, pomenijo pa večjo zanesljivost v dobavi električne energije. Pri tem 
smo ugotovili, da pravzaprav eni in drugi lahko ekonomično poslujejo le v 
medsebojni povezanosti. Razen tega smo zaradi pomanjkanja električne ener- 
gije zgradili pri nas v Sloveniji pa tudi v drugih republikah elektrarne na te- 
koča goriva, termoelektrarne, v izgradnji pa je, kot je znano, tudi Nuklearna 
elektrarna v Krškem. 

Električna energija iz termoelektrarne na tekoče gorivo je znatno dražja 
od električne energije iz termoelektrarn na trda goriva in tudi energija iz 
nuklearne elektrarne bo dražja. Če Okvalificiramo, da se v hidroelektrarnah 
ustvarja poseben dohodek, se pri tem postavlja vprašanje, ali se bomo vedno 
ravnali samo po elektrarnah, ki poslujejo z najvišjimi proizvodnimi stroški in 
bomo vse ostalo proglasili za poseben dohodek. , 

Mislim, da ta problem dejansko danes že obstaja. Mi vemo, da je elektro- 
gospodarstvo tista infrastrukturna dejavnost, ki je dejansko pogoj za naš 
družbenoekonomski razvoj in zato je tudi ta dejavnost razglašena za dejavnost 
posebnega družbenega pomena. Ta dejavnost je tudi organizirana v samo- 
upravne interesne skupnosti, kar pomeni, da elektrogospodarstvo in delovne 
organizacije v okviru elektrogospodarstva oziroma temeljne organizacije ne 
poslujejo popolnoma samostojno. Po eni strani zaradi tega, ker so kot edini 
dobavitelji praktično monopolisti, po drugi strani pa zaradi velike vrednosti 
osnovnih sredstev ne morejo skrbeti za svojo razširjeno reprodukcijo. Zato naj 
bi v okviru samoupravnih skupnostih zagotovili tudi vpliv uporabnikov, kako 
naj bi potekal razvoj, kako naj bi se pokrivale potrebe in razpolagalo z dohod- 
kom, uporabniki pa naj bi združevali tudi sredstva za sam razvoj. Hkrati smo na 
ravni federacije sprejeli zakon o jugoslovanskem elektrogospodarstvu, ki tudi 
zagotavlja delovanje elektrogospodarstva kot tehnološko enotnega sistema, kar 
naj bi prispevalo k ekonomičnosti izrabe vseh virov. 

V poročilih delovnih teles Skupščine smo lahko prebrali, da elektrogospo- 
darstvo Slovenije deluje na principu udeležbe v skupnem prihodku, kar je prav- 
zaprav logična posledica tako zakona o skupnosti jugoslovanskega elektro- 
gospodarstva kot tudi samoupravne interesne organiziranosti elektrogospodar- 
stva, s ciljem, da naj bi naše vire ekonomično uporabljali. To pomeni, da 
hidroelektrarne takrat, ko imajo dovolj vode, poslujejo z največjo možno zmo- 
gljivostjo in na ta način nudijo porabnikom cenejšo energijo, da pa takrat, kadar 
so slabe hidrološke razmere in ko imajo hidroelektrarne majhno proizvodnjo ter 
poslujejo z visokimi stroški, le-te tudi pokriva elektrogospodarstvo. Torej, za 
nobeno vrsto proizvodnje električne energije ne moremo govoriti, da ima izra- 
zito prednost kot samostojna enota, ampak ima lahko samo neko določeno pred- 
nost v okviru celotnega sistema. Če gledamo na ta problem s te plati v sistemu 
udeležbe pri skupnem prihodku in kasneje v sistemu udeležbe v skupnem do- 
hodku, dejansko ne moremo govoriti o nekem posebnem dohodku, ker je ce- 
lotno elektrogospodarstvo Slovenije ne samo tehnološko, ampak tudi ekonomsko 
enoten sistem. 

Glede na pripombo predsednika občinske Skupščine Radlje ob Dravi v zvezi 
s 4. točko pa mislim, da bi bilo morda res potrebno spremeniti formulacijo v tej 
točki, da ne bi bilo videti, kot da so bili edini razlog njihove pobude ekonomski 
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problemi, ki jih ima občina Radlje v svojem razvoju. Mislim, da bo treba najti 
bolj ustrezno formulacijo. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Strinjam se z opredelitvijo 1. točke v stališčih, da zakon, 
ki ga predlaga Skupščina občine Radlje ob Dravi, odpira eno od pomembnih 
sistemskih vprašanj in hkrati podpiram stališče, 'da tega zakona ne sprejmemo 
iz naslednjih razlogov. 

Menim, da vprašanje, ki ga odpira obravnavani zakon, ni in ne more biti 
vezano samo na vprašanje hidroelektrarn in hidmenergije. Po tej isti logiki bi 
morali jutri zastaviti to vprašanje tudi v Velenju, ker ima tudi Velenje termo- 
elektrarne, prav tako tudi občine Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, ki imajo pre- 
mog, bi laho načele problem izkoriščanja v izjemnih pogojih, s čimer bi se 
ta krog razširil, ;s tem pa bi zameglili vse tiste temeljne probleme, ki so odprti 
v 20. členu ustave in v 111. členu zakona o združenem delu. 

Strinjam se tudi s tem, da tega problema ne gre povezovati s problemom 
nerazvitosti, ker je sistemske narave in bi veljal tako za razvite kot za ne- 
razvite občine, kolikor bi ob uporabi ustavnih in zakonskih opredelitev prišli 
do nekega skupnega dogovora. 

Drugi razlog, zaradi katerega sem proti sprejemu tega zakona, pa sta ustava 
in zakon o združenem delu, po katerih se del skupno dogovorjenega dohodka, 
ki ga opredelimo v izjemnih pogojih, obrača in usmerja v krepitev materialne 
osnove združenega dela. To je bila osnovna ustavna in zakonska usmeritev že 
ob njunem nastajanju, ni pa to vreča, iz katere bi financirali infrastrukturo, 
kljub temu, da je tudi to potrebno. Kolikor se spomnim razprav ob koncipi- 
ranju zakona o združenem delu, rešitve, ki so jih sprejeli, kot pravi predsednik 
Žigon, nekje na Hrvaškem, temeljijo na tem, da se kompenzira izpad dohodka 
potopljenih zemljišč in zmanjšanje ustvarjanja dohodka na tistem območju, 
kjer je jez ali hidroakumulacija oziroma zaradi" drugega posega v naravne 
pogoje za pridobivanje dohodka. Na tej osnovi je možna kompenzacija v do- 
govorjenem obsegu, ki pa ni trajna, temveč traja tako dolgo, dokler se druž- 
benopolitična skupnost oziroma temeljna organizacija, kateri so bili neposredno 
oteženi pogoji pridobivanja dohodka, ne usposobi za normalno/pridobivanje 
dohodka. To so bila razmišljanja ob problemih, iki so jih reševali na Hrvaškem in 
v Bosni in Hercegovini v zvezi z hidroelektrarnami in akumulacijskimi jezeri. 

Lahko bi eventualno govorili o posebnem dohodku, kolikor celotno sloven- 
sko združeno delo ne bi združevalo dodatna sredstva :za razširjeno reprodukcijo 
elektrogospodarstva, sicer bi prišlo do nesmisla, da bodo na eni strani ugotav- 
ljali poseben dohodek, znatna sredstva, v posameznih fazah in organizacijah celo 
ogromna in prevelika sredstva pa bi združevali sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo. To bi bil družbenoekonomski anahronizem, ki-ni sprejemljiv. 

Osnovni problem pa je vendarle ta, da družbenoekonomski odnosi v elektro- 
gospodarstvu dejansko temljilo na stroškovnem principu in da je vprašanje, 
kaj je dohodek, kakšne so njegove dimenzije in kakšen je odnos temeljnih orga- 
nizacij in delovnih ljudi v temeljnih organizacijah, ki združujejo sredstva za 
razširjeno reprodukcijo. Meni se veliko prej pojavlja vprašanje nadomestila na 
osnovi skupnega dohodka za gospodarjenje vseh temeljnih organizacij in de- 
lavcev v temeljnih organizacijah v Sloveniji, ki združujejo sredstva za raz- 
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širjeno reprodukcijo elektrogospodarstva, kot pa vprašanje udeležbe oziroma 
zahteve družbenopolitične skupnosti za pospeševanje njenega razvoja. Pri tem 
seveda ne kaže zmanjševati problema, o katerem je govoril tovariš Zigon, da 
se z vključevanjem družbenega produkta, ki ga ustvarja hidroelektrarna na nji- 
hovem območju, v družbeni produkt občine, izmaličijo dejanski kriteriji ozi- 
roma, da ne pridejo do izraza dejanski kriteriji o razvitosti in nerazvitosti 
občin. Dejanski problem je v tem, da se, kot pravi tovariš Šinigoj, razporedi 
občina Radlje po takih kriterijih, da bo eventualno v večji meri deležna bo- 
nitet oziroma naj se sprejme takšna usmeritev v srednjeročnem planu in planih 
organizacij združenega dela kot tudi v planih samoupravnih interesnih skup- 
nosti za elektrogospodarstvo, ki bi zagotavljala močnejšo in realnejšo mate- 
rialno osnovo združenega dela v tej občini. Kot občan in kot delavec združenega 
dela pa sem proti, da se poseben dohodek, kjerkoli ga bomo že ugotavljali, 
z zakonom usmerja v infrastrukturo, na primer v ceste, ob dejstvu, da so v ma- 
terialni osnovi združenega dela prisotni veliki iproblemi. 

Mislim, da bi kazalo ta akuten problem, ki dejansko obstaja, sistemsko raz- 
rešiti v okviru pristojnih komisij oziroma družbenih svetov, še posebej, ker 
predlog občine Radlje ob Dravi podpirajo tudi občine Maribor, Tolmin in Šiška. 

Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Glo- 
bačnik. 

Jože Globačnik : Najprej bi rad rekel, da bi bilo za vse oblike naše 
samoupravne demokracije zelo dobro, če hi dobivali čim več pobud za pro- 
učevanje aktualnih družbenih vprašanj. Menim, da -je v tem smislu treba po- 
novno povedati, da nas je pobuda občine Radlje vendarle prisilila k razprav- 
ljanju o vprašanju, ki lebdi v zraku že odkar smo sprejeli ustavo m zakon o 
združenem delu. Tovariši nam ponujajo rešitve oziroma koncept, ki ga, kot je 
razvidno iz dosedanje razprave pa tudi iz poročil delovnih teles v našem 
zboru in v ostalih zlborih, ne podpiramo. 

Mislim, da smo bili pri odgovorih na tisto, kar zadeva sistem reševanja 
teh vprašanj, več ali manj enotni le glede načelne ugotovitve, da je treba 
to podrobneje, resno in globlje proučiti. Mimogrede naj povem, da je, kolikor 
sem obveščen, radeljska pobuda bila obravnavana na seji Republiškega sveta za 
vprašanja družbene ureditve, kjer je bilo ugotovljeno, da je problem prisoten 
in da ga je treba proučiti. Izvršni svet se s tem strinja, vsi skupaj pa čakamo na 
družbeni dogovor, ki ga bomo sprejeli v federaciji, o teh vprašanjih in tako 
pravzaprav na nek način prelagamo drug na drugega proučevanje in dokončno 
družbeno opredeljevanje do tega vprašanja, naj si bo teoretično, politično, idejno 
pa tudi praktično. Moram ponovno poudariti, da bi bilo dobro, če bi takšnih in 
podobnih pobud bilo še več. To je prvo, kar sem želel povedati. 

Drugo, kar bi rad povedal, pa je to, da ima po mojem mnenju ta problem 
svojo idejno-politično oziroma sistemsko pa tudi svojo praktično stran. Menim, 
da je prav pri reševanju praktične plati tega problema, Izvršni svet oziroma 
Sekretariat za finance imel zelo praktičen pristop do tega problema. Tovariši 
iz Sekretariata za finance v enem svojih dokumentov ugotavljajo oziroma 
ponujajo več variant, jaz bom govoril samo o eni. Ugotavljajo, da tovariši zlasti 
iz tistih občin, ki so na meji razvitosti oziroma nerazvitosti, prihajajo v nenor- 
malen položaj zaradi stroškovnega principa razdeljevanja skupnega prihodka 
v sestavljeni organizaciji združenega dela elektrogospodarstva, pri čemer se 
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deli tako, da delavcem normiramo po stroškovnem principu tudi vse elemente 
porabe. In ker je to tako, pri tej porabi nikjer ne upoštevamo tudi normalnih 
možnosti tistih organizacij združenega dela, ki vsaj minimalno rentabilno 
poslujejo, da bi se z delom družbenih sredstev povezovale s krajevnimi skup- 
nostmi ali pa z občino. Ker tovariši ugotavljajo, da je prištevanje tega obsega 
ustvarjenega družbenega proizvoda v posameznih elektrarnah k družbenemu 
proizvodu občine vplivalo na to, da je neka občina prišla med tiste, ki so ne- 
razvite oziroma razvite, predlagajo, da naj bi se ta del enostavno odšteval. Ne 
vem, ali je to najboljše. Vendar se mi je zdelo zelo praktično, kajti verjetno 
je res, da so le v malokateri občini v večini tiste organizacije, ki nimajo nobe- 
nega sklada skupne porabe in nikakršnega čistega dohodka. V večini občin 
namreč prevladujejo takšne organizacije, ki se vsaj z enim delom lahko vklju- 
čujejo v to komunalno skupnost. Če je to tako, potem mislim, da ni naj- 
boljše, da se, če lahko tako rečem, nepraktično obnašamo do pobud, ki jih je 
v tem primeru konkretno dal Republiški sekretariat za finance. Prepričan sem 
celo, da, kolikor bi bili na ta problem že odgovorili, ne bi imeli v Sloveniji te 
akcije za integriranje vseh tistih potencialnih interesentov, ki se pojavljajo kot 
predlagatelji ali pa kot tisti, ki podpirajo ta predlog. Jasno mi je, da gre v tem 
primeru tudi za razmišljanje in za pobudo, ki ima svoj izvor v nerešenih, 
povsem praktičnih instrumentih. Mimogrede naj omenim, da so, ko smo na seji 
odbora govorili o praktičnih vidikih teh prblemov, tudi -tovariši iz sestavljene 
organizacije združenega dela elektrogospodarstva ugotavljali, da je to res 
tako in da. verjetno Ine bi bil problem, če bi se dogovorili in med seboj uskladili, 
da se v te dosedanje stroškovne normative, ki so po mojem mnenju sploh vpraš- 
ljivi, vključi tudi. možnost za povezovanje z občinskimi interesi. 

Sicer pa moram reči, da bi po moji oceni kakršnakoli lokalizacija tega 
izjemnega dohodka na konkretno hidrocentralo pomenila razbitje sedanjega 
sistema, za katerega ne trdim, da je najboljši in da ga ni treba preverjati, po- 
menila pa bi v določenem smislu tudi gospodarski hazard, ki si ga brez teme- 
ljite proučitve verjetno ne moremo in ne smemo privoščiti. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marko 
Bule. 

Marko Bule: Najprej bi rad povedal, da je po mojem mnenju po- 
buda občine Radlje koristna. Namreč, takoj ko se v neki sredini pojavijo vpra- 
šanja, tka so celo predmet razprave v občinski skupščini, je treba nanje dati 
odgovor. Zato je prav gotovo koristna pobuda, da razčistimo to vprašanje in da 
ugotovimo, kakšno je dejansko- stanje. 

Drugič, ugotavljam, da se v celoti strinjam z ugotovitvami tovariša Kropiv- 
nika in Uršiča, namreč, da je resno treba razmisliti, kaj je to poslovanje 
organizacije združenega dela z izjemno ugodnimi naravnimi pogoji in da ver- 
jetno pri elektrarnah ne gre za to. Če bi bilo to res, potem v Sloveniji ne bi 
bilo treba, kot pravi tovariš Uršič, še posebej obvezno združevati sredstva za 
razširjeno reprodukcijo. 

In tretjič, da ne bi ponavljal vseh razlogov, imam konkretne predloge k 
predlogu stališč. 

Mnenja sem, da problem Radelj ni vezan na problem hitrejšega razvoja 
manj razvitih občin, zato bi lahko v 1. točki zadnji del stavka izpustili, tako 
da bi se zadnji stavek glasil: »V tem smislu zbor ocenjuje, da je pobuda občine 
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Radlje ob Dravi aktualna in zahteva celovito proučitev in oblikovanje pred- 
loga za reševanje teh problemov, česar pa ni moč storiti na predlagani način.« 
Ostali del stavka: »ampak je treba hitrejši razvoj manj razvitih občin sistemsko 
urediti«, se lahko črta. Mi namreč že imamo sistemsko urejen razvoj manj 
razvitih, zato ni treba posebej zahtevati, da ga sistemsko uredimo, vprašanje pa 
je, ali je ta ureditev najbolj ustrezna. 

Nadalje se postavlja vprašanje, ali je 2. točka stališč nujno potrebna. Po 
mojem mnenju ni potrebna. Namreč, ne vem, ali je res, da je reševanje obrav- 
navanega problema povezano s pripravo planov. Obravnavanje nakazanega 
problema je družbenopolitični odnos, njim pa gre prav za reševanje tega od- 
nosa v družbi. Zato tudi mislim, da ni najbolj ustrezno zahtevati od Izvršnega 
sveta, da mora- najkasneje ob sprejemu plana pripraviti celovito rešitev glede 
zajemanja in usmerjanja dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih 
naravnih pogojih. Namreč, rekel sem že, da je zagotovo res, da se vsaka inve- 
sticija postavi v tiste proizvodne pogoje, ki so dobri oziroma, ki so najboljši. 
Zame je povsem normalno, da zgradimo hidro elektrarno na tisti vodi, ki ima 
celo leto dovolj vode, kot na primer Drava, ali pa, da je elektrarna Šoštanj 
v Velenju, kjer je premogovni bazen in tako naprej. Treba je reči, da ti poslu- 
jejo v izjemno ugodnih naravnih pogojih, ne vem pa, če je točno, da je prav 
to treba vezati na celovito zajemanje usmerjenega dohodka in na plan. Mislim, 
da bi se lahko iz teh razlogov 2. točka morda celo izpustila, ali pa vsaj spre- 
menila v tem smislu, da naj Izvršni svet to prouči, vendar tega ni treba vezati 
na sprejem plana. 

Tretja konkretna pripomba se nanaša na 4. točko. Strinjam se s stali- 
ščem, da bi se besedilo v zadnjih dveh vrstah spremenilo v tem smislu, da naj 
Izvršni svet pripravi analizo problema in morebitne predloge rešitev. Morda bo 
treba samo ugotoviti in odgovoriti, da sistem, ki ga imamo, ni potrebno spre- 
minjati. Zato ni prav, da vnaprej postavljamo Izvršnemu svetu zahtevo, da 
mora dati tako rešitev, ki bo v bistvu spremenila sedanje odnose. 

Končno,;predlagam tudi 5. točko stališč, pri kateri bo verjetno treba dodati, 
da naj Izvršni svet prouči, ali ne bi bilo potrebno dopolniti oziroma spremeniti 
tudi sistem pospeševanja hitrejšega razvoja manj razvitih in obmejnih pod- 
ročij. Pobuda za proučitev morebitnih sprememb tega sistema je mogoče ute- 
meljena in predlagam, da jo podpremo. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima predsednik Skupščine občine 
Radlje ob Dravi, tovariš Žarko Žigon. 

Žarko Žigon: Naj omenim razpravo tovariša Uršiča, ki je izrecno 
poudaril, da tudi, če bi se ugotovil ta dohodek, bi bil zoper to, da se ga uporabi 
za graditev cest in tako dalje. Opravičujem se, če ste našo pobudo razumeli kot 
dokončen predlog za kaj naj bi bil namenjen, dohodek, čeprav smo v razpravi 
na sejah odborov rekli, kar je navedeno itudi v predlogu za izdajo zakona, da bi 
to moral natančno opredeliti družbeni plan razvoja. 

Tako kategorično mnenje, da ne bi smel biti dohodek namenjen za ceste in 
tako dalje, se mi zdi nelogično, ker temelji naš sistem odgovornosti občin kot 
družbenopolitičnih skupnosti za razvoj celotnega združenega dela in sploh 
pogojev za življenje in delo iia možnostih, ki jih. ustvarja združeno delo. Saj 
se vse, kar se gradi, gradi na podlagi dohodka bodisi čistega ali pa tekočega. 
Če danes v našem sistemu zahtevamo, da naj bi vsaka družbenopolitična skup- 



504 Družbenopolitični zbor 

nost, kolikor je to mogoče, na podlagi svojega dohodka reševala vse probleme 
občanov in delavcev na območju ene občine, potem ji moramo dati pravico 
do celotnega dohodka, ki se na tistem območju ustvarja. Že predlog stališč tega 
zbora navaja, da ni gotovo, da tega dohodka ni. Tudi v ponovni obrazložitvi smo 
povedali, da se zavedamo težav, vendar ine morem razumeti — to je bolj 
osebno mnenje — takih kategoričnih stališč. Tako na primer pridemo na sesta- 
nek, ki ga je sklical Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 
katerem rečejo: »Tovariši iz občin! Vi ste odgovorni za razvoj kmetijstva na 
vašem območju in vaše združeno delo mora dati sredstva za razvoj kmetij- 
stva«. Katero združeno delo? Če bi v naši občini po naključju obstojale le 
elektrarne, katero združeno delo bi prispevalo za razvoj kmetijstva? Ta prob- 
lem vsekakor ni lahek. Ne bi želel razpravo zavlačevati, tega mi predsednica 
zbora ne bi -niti dovolila, ampak mnenja sem, da sem dolžan povedati na- 
slednje. Po vseh razpravah, ki so potekale v odborih, se mi zdi, da so pred- 
stavniki elektrogospodarstva, kot tudi drugi, takrat ko so razpravljali o tem, 
da imamo dokončno najbolj zgrajen elektrosistem v Sloveniji, to razlagali bolj 
kot stališče slovenskega naroda, oziroma kot republiško stališče, kot pa stališče 
samih temeljnih organizacij združenega dela. Zato vprašujem, ali imajo potem 
hidroelektrane pravico 'do statusa temeljnih organizacij združenega dela, ker 
menim, da bi elektrogospodarstvo moralo biti tako tudi urejeno in da sku- 
šamo uveljaviti sistem, da se prikazovanje in ugotavljanje dohodka v temeljni 
organizaciji združenega dela povezuje vse do najvišje stopnje skupnosti na 
tem področju v republiki. Imam občutek, da je elektrogospodarska skupnost 
pri tem udeležena, da pa temeljni organizaciji združenega dela priznamo le 
tisto, kar v tem sistemu sicer še ostane. To so dolgoročni in sistemski pro- 
blemi, kot je rekel tovariš Marko B.ulc. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Da ne bo pomote, glede moje kategorične opredelitve, ven- 
dar je tako opredeljena tudi v osnutku zakona. Če bi pisalo v osnutku zakona, 
da se ta dohodek, ne glede na to, ali je poseben ali ni, usmerja v skladu z 
družbenim planom občine, s katerim so upravljalci in delegati v občini najbolj 
seznanjeni, nihče ne bi bil zoper to. Toda v 6. členu je določba, da je to 
namenjeno le za razvoj infrastrukture, kar pomeni za krepitev materialne 
osnove združenega dela, da bi tudi družbenopolitično skupnost usposobili, da bi 
ustvarjala dodatni dohodek. Tako repliko sem omenil zato, ker je to izločeno 
iz družbenega plana in posebej namenjeno le za razvoj infrastrukture. 

Verjetno pa smo bili pred tremi meseci vsi enotnega mnenja, ko smo 
zavrnili osnutek zakona o energetiki, da so družbenoekonomski odnosi v elektro- 
gospodarstvu nedorečeni in nedodelani, kot je nedorečena in nedodelana samo- 
upravna organiziranost elektrogospodarstva. Naša osnovna zamera zakonu o 
energetiki v tistem delu, ki je govoril tudi o elektrogospodarstvu, je bila v tem, 
da ta zakon ne prinaša nič novega oziroma ne daje novih spoznanj in usme- 
ritev, kako kvalitetneje in v skladu z zakonom in ustavo organizirati in vzpo- 
stavljati družbenoekonomske odnose v elektrogospodarstvu. Tudi to je bil eden 
od razlogov, če se opomnite, da smo osnutek zakona zavrnili. To pa je seveda, 
kar je navedel tudi Žarko Zigon, odprto vprašanje. S tem pa se popolnoma 
strinjam. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Naj dam le pojasnilo k razpravi tovariša Marka Bulca v ;zvezi z opredelitvijo 
zbora, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči merila za pomoč obči- 
nam. To bo na dnevnem redu zbora dne 30. julija tega leta. Nisem mnenja, da 
je predlog, da to obravnavamo skupaj, slab. Če bi bili obe besedili združeni za 
obravnavo na isti seji zbora, bi lahko to obravnavali hkrati. Zato je tudi v teh 
stališčih prišlo do sklicevanja na merila za razvoj nerazvitih. 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Prekinjam sejo in prosim skupina, da 
skuša oblikovati predloge. Odrejam 20 minutni odmor. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši delegati! Vračamo sena 6. t o č k o 
dnevnega reda. 

Skupina je končala z delom. Besedo ima tovariš Dino Pucer. 

Dino Pucer: Skupina predlaga, da se upoštevajoč predloge tovarišev 
Poliča in Zlobca doda k predlogu stališč 5. točka, ki naj se glasi: »Predlagatelj 
naj v predlogu zakona predvidi rešitev, ki bo omogočila tako poimenovanje 
katastrskih občin, da bo usklajeno s sedanjimi imeni krajev in naselij.« To je 
vse! 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste predlog dopolnitve predlaganih 
stališč. Ima kdo še kakšen predlog? Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Če se tovariš Pacek strinja, nimam nič zoper to. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Pacek je že pritrdil. Zeli kdo 
razpravljati o predlagani dopolnitvi predloga tsališč? (Da.) Besedo ima tovariš 
Jože Pacek. 

Jože Pacek: V pojasnilo bi povedal še naslednje. V skupini smo ugo- 
tavljali razloge, za takšno rešitev in kako jo lahko pripravimo. To pomeni, če 
ne bomo s tem uspeli do predložitve predloga tega zakona, bomo v prehodni 
določbi zakona določili obveznosti, do kdaj se mora to opraviti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Pacek. Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ker nihče ne želi več razpravljati, dajem na glasovanje 
predlagano spremembo predloga stališč k osnutku zakona o območjih občin. 
Kdor je za to spremembo, (naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje skupaj s predlagano spremembo predlog stališč k 
osnutku zakona o pogojih in postopku za ustanovitev, združitev oziroma spre- 
membo območja občin ter o območjih občin in območjih posebnih družbeno- 
političnih skupnosti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč skupaj z dopolnit- 
vijo k osnutku zakona o pogojih in postopku za ustanovitev, združitev oziroma 
spremembo območja občin ter o območjih občin in območjih posebnih druž- 
benopolitičnih skupnosti. V skladu z določbami 72. člena ,poslovnika Skupščine 
SR Slovenije bom sprejet predlog stališč poslala Zboru občin in predlagatelju. 
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Preskočili bomo 7. točko dnevnega reda, dokler skupina (ne bo (predložila 
sprememb in dopolnitev predloga stališč. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo od leta 1976 do 1980 v letu 1980. 

Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije je predložil Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Osnutek so obravnavali Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli 
tudi predlog sklepa, ki naj bi ga sprejeli vsi zbori v zvezi s to točko dnevnega 
reda. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je tovariš Jože No- 
vinšek, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republi- 
škega komiteja za družbeno planiranje. Tovariš Novišnek bo dal uvod k raz- 
pravi. 

Jože Novinšek-: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da v zvezi s temi spremembami dam nekaj kratkih pripomb. 
V poročilu Zveznega izvršega sveta in tudi v drugih gradivih v zvezi s stabili- 
zacijskimi ukrepi so opredeljene potrebe za spremembo zvezne resolucije. Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije kot je razvidno iz stališč, daje podporo tem 
spremembam in se seveda vključuje v celoten sistem ukrepov, ki naj bi pri- 
spevali, da bi bilo čim več pozitivnih učinkov, zlasti na podlagi spremembe 
tečaja dinarja, da bi predvsem stekli trajnejši procesi ekonomske stabilizacije 
in da bi bila dosežena večja učinkovitost v razvoju. 

Izvršni svet je dal v svojih stališčih možno osnovo za razpravo in stališča 
za nadaljnje delo v Zvezni skupščini. Zato bi navedel le nekatere probleme. 
Eno izmed temeljnih vprašanj ni verjetno toliko sama ocena nižje dinamike 
gospodarske rasti, kot pa so tiste usmeritve na številne praktične dejavnosti, 
ki bi spričo številnih omejitev, ki bodo nastopile, pomenile, da se maksimalno 
uporabijo vse možne notranje rezerve, da se z odgovornostjo vseh činiteljev, 
predvsem na podlagi medsebojnega sodelovanja organizacij združenega dela, 
premagujejo težave, zlasti v reprodukciji, da se z vsemi možnostmi povečuje 
izvoz, ki bo prav gotovo temeljni generator razvoja zlasti v SR Sloveniji in 
da se doseže zahtevano visoko pokritje uvoza z izvozom blaga, po zadnji pro- 
jekciji okoli 88 %. Čeprav so ocene manjše dinamike globalne, vemo, da bo 
prišlo do zelo različnega, boljšega, ali pa tudi zelo poslabšanega položaja po- 
sameznih organizacij združenega dela, kot tudi, da so te globalne ocene zelo 
pomembne, ker so na njihovi podlagi sestavljene bilance finalne porabe in delit- 
veni odnosi. Zato smo tudi zainteresirani, da so te ocene čim bolj realne tako 
v zveznih kort tudi v republiških spremembah resolucije in da so dovolj doku- 
mentirane. 

Drugo osrednje vprašanje, o katerem je bilo veliko govora v odborih Iz- 
vršnega sveta, je vprašanje cen in življenjskih stroškov, kjer bi lahko neobvla- 
dana rast povzročila predvsem dvoje. Izničila bi osnovni namen novega tečaja 
dinarja, s katerim naj bi se okrepila konkurenčna sposobnost na tujih trgih in 
bi prekomerno vplivala na znižanje realnega življenjskega standarda delavcev, 
upokojencev in podobnih kategorij prebivalstva. 

Večja prevalitev, zlasti uvoznih podražitev, na cene bi lahko, kot to navaja 
Zvezni izvršni svet, pomenila rast cen industrijskih proizvodov v tem letu za 
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27% in cen na drobno in življenjskih stroškov za 29% ali celo več. Sprejem- 
ljiva je usmeritev Zveznega izvršnega sveta, da se z ukrepi in napori vseh čini- 
teljev zagotovi, da bo rast cen do konca tega leta občutno nižja od prej na- 
vedenih okvirjev. Podobno je stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
naj rast cen na drobno In življenjskih stroškov ne bi bila bistveno večja od 
rasti v prejšnjem letu. Namreč, rast življenjskih stroškov naj bi bila približno 
na ravni prejšnjega leta ob novi oceni dohodka, to je za nas v Sloveniji 29% 
in naše omejitve rasti osebnih dohodkov, to je 25% kar še vedno pomeni za 
okoli 5% nižjo rast realnih osebnih dohodkov, medtem ko bi pri zgornjem 
okvirju 29 % rasti življenjskih stroškov to pomenilo znižanje realnih osebnih v 
dohodkov za 10 %. Zaostajamo, kot je to ugotovil tudi Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose, za spremembami in dopolnitvami dogovora o cenah, zlasti 
s konkretizacijo meril za to leto. 

Posebej bo pomembno, da z graditvijo celotnih mehanizmov in z organi- 
zacijskimi pripravami zagotovimo učinkovito transformacijo za prihodnje leto, 
ki pa mora, kot navaja poročilo Zveznega izvršnega sveta, z vsemi drugimi 
ukrepi ekonomske politike zagotoviti pogoje, da se bo vzdrževala pariteta do- 
mačih in tujih cen na ravni, ki ije bila vzpostavljena z ukrepi v tem letu. To 
je prav gotovo naslednji bistveni cilj v politiki cen. Med drugimi ukrepi za 
usklajevanje normalnejših globalnih in sitrukturnih odnosov ponudbe in po- 
vpraševanja in med blagovnimi in finančnimi tokovi bi morali vsekakor ukrepi 
v kreditno-monetarni politiki imeti večjo težo kot doslej. V zvezi s tem imamo 
vsekakor največjo nedograjenost mehanizma in nerazvito finančno poslovanje 
ter največ deformacij. Pri tem je bila v zadnjem obdobju tudi inflacija eden 
izmed temeljnih problemov. 

Več je bilo govora o instrumentih in proporcih na temeljnih področjih 
končne porabe. Pri tem spremembe pomenijo restriktivnejši pristop, ki pa 
vendar daje več prostora osebnim dohodkom v materialni proizvodnji, kjer 
naj bi bili delavci na podlagi rezultatov dela in v odvisnosti od dohodka moti- 
virani za čimvečje napore za dosego dejanskega prestrukturiranja. Rezultat' 
vsega tega naj bi bila večja akumulacija, in to v razmerah, ko se bomo morali 
opreti predvsem na lastno akumulacijo, zlasti v prvem obdobju novega srednje- 
ročnega plana. Sprejemljiv je tudi relativno ostrejši odnos do dejavnosti izven 
materialne proizvodnje, kjer je spričo ocene večjega dohodka naša ocena za- 
enkrat 29 od predvidene v resoluciji, ki je navajala oceno 23, kar daje možnosti 
za nekoliko večjo rast osebnih dohodkov, pod pogojem, da bo na teh področjih 
zajposlovanje v resolucijskih okvirih, da bodo bolj uporabljene možnosti ne- 
posredne svobodne menjave dela, da se bodo zmanjševali stroški poslovanja, 
investicije in podobno. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je iprvotno v svojih stališčih menil, 
da bi morali odpraviti neskladnost, ki je nastala na eni strani med možnostmi, 
da se ob novi oceni dohodka povečajo osebni dohodki na področju dejavnosti 
izven materialne proizvodnje, ki bodo tako lahko rasli po stopnji okoli 18 do 
19 %, na dragi strani pa glede omejitve priliva v te dejavnosti, ki se zadržuje 
na stopnji 16 °/o. To je bil tudi razlog za predlog, da bi se povečala možnost 
priliva od. 16% na 18%, tako v teh dejavnostih kot tudi v zvezi s predlogi, ki 
jih bo kasneje obravnavala republiška Skupščina. Na podlagi razprav v od- 
borih zborov in tudi na včerajšnji skupni seji odborov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije je vendar prevladalo mnenje,* da ne bi kazalo predlagati 
linearnega povečanja, ampak diferencirano reševati položaj in sicer, kjer bi 
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prišlo^ do občutnejših disproporcev, predvsem pa v večji meri uporabljati, kot 
sem že omenil, možnosti svobodne menjave dela in druge notranje rezerve. 
V tej zvezi je bilo tudi omenjeno stališče glede pokojnin, ker ne bi mogli na 
podlagi predlaganih sprememb zagotoviti sistemskega pristopa v zvezi z valori- 
zacijo glede na rast povprečnih osebnih dohodkov v preteklem letu. Glede tega 
je treba na vsak način doseči izjemo, kot jo predlagamo, ker se drugače ne bi 
mogli izogniti hudim materialnim posledicam ,za upokojence. 

\ odborih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bilo ponovno spre- 
jeto stališče, da v tem trenutku ne bi spreminjali z inašo resolucijo in dogovori 
oblikovane usmeritve, da rastejo osebni dohodki v materialni proizvodnji za 
25 "/a počasneje od rasti dohodka. To naj bi seveda ne izključevalo, da se na 
podlagi kasnejših, trdnejših in realnejših ocen in rezultatov poslovanja za to 
leto, ne bi opravile določene prilagoditve, zlasti tam, kjer bo to terjal objektivni 
dohodkovni položaj. 

Na koncu naj omenim le še to, da je predlog sprememb obravnaval tudi 
medrepubliški komite in so bila sprejeta stališča, da je treba, podobno kot v 
Odboru za družbenoekonomske odnose, verificirati kvantitativne spremembe 
z vidika konsistentnosti z ukrepi, da se čimprej omogoči vpogled v paket sprem- 
ljajočih ukrepov in da se prouči skladnost med posameznimi instrumenti glede 
dinamike gospodarske rasti, zaposlenosti in prqporcev v skupni porabi, o čemer 
je bilo govora že prej. Tudi medrepubliškemu komiteju je bila dana podpora 
glede teh sprememb resolucije. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa, tovariš Novinšek. Zeli poroče- 
valec Odbora za družbenoekonomske odnose razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Štefanija Žagmaister. 

Štefanija Žagmaister: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Skušala vam bom prav na kratko posredovati mnenja in sta- 
lišča odbora, ki je razpravljal o spremembah in dopolnitvah resolucije in ki 
se je seznanil s stališči, predlogi in pripombami Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k danemu predlogu. Odbor se je načelno strinjal z izhodišči in 
podpira predlagana stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, vendar 
pa je imel naslednje pripombe. 

Namreč, glede na to, da spremenjen tečaj dinarja povzroča spremembe 
v zvezi s pogoji gospodarjenja in s tem tudi spremenjeno ekonomsko politiko 
v tem letu, smo mnenja, da imamo premalo osnov, da bi se lahko odločno 
opredeljevali do sprememb in dopolnitev in odločali o spremembah in dopol- 
nitvah resolucije. Mnenja smo, da bi morali biti predloženi vsi ukrepi, ki so 
potrebni do sprejetja naslednjega srednjeročnega plana, to pa zato, ker bo 
vse to, kar se predvideva, zlasti pa spremembe gospodarske rasti in rasti go- 
spodarskih gibanj, vplivalo tudi na spremembe v pripravah srednjeročnega 
plana v združenem delu. Ker smo pravzaprav v najaktivnejšem času teh pri- 
prav, ko se namreč že pripravljajo samoupravni sporazumi o temeljih plana, 
je še toliko pomembnejše, da naša delegacija v fazi usklajevanja odločno za- 
hteva preložitev teh ukrepov. 

Pri tem menimo, da bi morali sprejeti bilanco spremenjenih odnosov v pri- 
marni delitvi, spremembe osnutka dogovora o cenah, odlok o kreditno-monetarni 
politiki, odlok o zadolževanju v tujini in poleg plačilne bilance seveda tudi 
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devizno bilanco. V zvezi s spremembami v rasti tako družbenega proizvoda 
kot tudi produktivnosti dela je bila v odboru v razpravi sprožena dilema, ali 
so to tisti pravi odnosi oziroma ali so to prave spremembe v zmanjšanju stop- 
nje, kakšen je medsebojni vpliv zmanjšane stopnje produktivnosti dela in pa 
družbenega proizvoda in kakšen je vpliv zmanjšanja stopnje produktivnosti 
dela in stopnjo zaposlovanja, kar terja proučitev stopnje zaposlovanja v tem 
letu in kar je tudi predlagano v sklepu zbora. 

Da bi imeli med drugim pravo osnovo o pravilnosti teh odnosov in da bi 
imeli pravilno osnovo tudi za pripravo srednjeročnega plana za naslednjih pet 
let — izhodišče za to so med drugim tudi spremembe v družbenoekonomskem 
razvoju do konca tega leta — poitem bi vsekakor morali imeti tudi konkretne 
izračune učinkov in negativnih oziroma pozitivnih posledic že sprejetih stabili- 
zacijskih ukrepov in pa stabilizacijskih ukrepov, ki bodo še sprejeti. Izraženi 
naj bi bili seveda v ustreznih bilancah. Poleg tega je bilo V odboru prisotno 
tudi mnenje, da bi morali v fazi analize uresničevanja sedanjega srednjeroč- 
nega plana dati tudi primerjalne podatke obnašanja stabilizacijskih usmeritev 
na podlagi ukrepov, ki jih bodo sprejemale posamezne republike in avtonomni 
pokrajini. 

Na področju politike cen — tovariš Novinšek je nekaj od tega že omenil — 
pa se zavzemamo za to, da politika cen zasleduje pričakovane učinke spre- 
menjenega tečaja dinarja, s tem, da se v primarni delitvi odpravijo najhujši 
disproporci, kar pomeni, naj le delno vplivajo in naj se le delno povečujejo 
cene. Vendar tako, kot je opredeljeno^v resoluciji, prav gotovo ni prav opre- 
deljeno, saj se politika cen opredeljuje globalno. Vsaj okvirne rasti cen po- 
sameznih področij družbene reprodukcije bi morale biti opredeljene, to pa 
pomeni, da bi morala biti vključena v spremembe resolucije tudi merila po- 
litike cen. 

Odločno se zavzemamo za to, da se krepijo pravice temeljnih organizacij 
združenega dela, delovnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti pri samo- 
upravnem določanju cen, kar pomeni, da ne bi smeli ostati pri takem določanju 
cen na ravni federacije, kot je to trenutno prisotno. 

V razpravi je bilo nakazano tudi to, da obstaja vrsta samoupravnih spo- 
razumov, tki so po formalni plati videti zello lepi, kot sporazumi, na podlagi 
katerih združujemo sredstva in na podlagi katerih smo tudi udeleženci v skup- 
nem dohodku ali pa v fazi proizvodnje v skupnem dohodku. Vendar pa ugo- 
tavljamo, da so to le formalni samoupravni sporazumi, v bistvu pa se prek teh 
sporazumov uresničujejo pritiski na povečanje cen mimo dogovorjene politike. 
Potrebno bi bilo, da bi imeli evidenco nad temi samoupravnimi sporazumi, da 
bi jih lahko pregledali in kolikor niso zakoniti oziroma kolikor pomenijo ne- 
zakonite pritiske na povišanje cen in s tem na določen način povzročajo infla- 
cijo, predlagamo, da se razveljavijo. 

Na področju osebne porabe oziroma na področju osebnih dohodkov pod- 
piramo stališče, da se v resolucijo vključijo načela nagrajevanja po rezultatih 
dela, s tem, da ustvarimo pogoje za relativno boljše nagrajevanje delavcev 
z nižjimi osebnimi dohodki in pa seveda tistih delavcev, ki delajo v težjih de- 
lovnih pogojih. 

Na področju družbenih dejavnosti smo mnenja, da ne bi kazalo spreminjati 
limitov, pač pa da je treba ta sredstva opredeliti v odvisnosti do rezultatov go- 
spodarjenja v celotnem gospodarstvu. 
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V okviru limitov porabe se zavzemamo za to, in predlagamo, da se izvza- 
me j o pokojnine in da se v resoluciji upoštevajo razlike v rešitvah posameznih 
republik glede na to, da imamo v naši republiki enoletni presledek pri valori- 
zaciji pokojnin, medtem ko je valorizacija s povprečnim osebnim dohodkom iz 
preteklega leta v ostalih republikah sprotna. 

Menimo, da je potrebno del stabilizacijskega bremena prenesti tudi na 
zvezni proračun, o čemer v resoluciji ni govora. Zato predlagamo, da se tudi 
o tem nekaj pove. 

Vsa naša mnenja so zajeta v sklepu, ki naj bi ga Zbor sprejel na današnji 
seji. Odbor predlaga Družbenopolitičnemu zboru, da soglaša s spremembami 
in dopolnitvami resolucije, da pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da nastopi v usklaje- 
valnem postopku z vsemi mnenji, predlogi in stališči skupščinskih teles in 
zbora. Hkrati pa predlagamo zboru, da da pooblastilo delegaciji, da glasuje 
za predlog sprememb in dopolnitev in da o tem odloči šele po tem, ko bo dele- 
gacija poročala o poteku usklajevanja Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Tovarišica predsednica! Predlagam še, da bi popravili formulacijo 5. točke 
sklepa, in sicer drugega stavka, ki se glasi: »V osnutku niso razvidni ukrepi 
glede prilagoditve odhodkov zveznega proračuna v novih pogojih. Po mnenju 
Skupščine SR Slovenije bi moral, tako kot to velja za gospodarstvo in prebi- 
valstvo, tudi proračun federacije prevzeti enak del bremena stabilizacije.« 
Predlagam, naj bi se ta stavek glasil: »Po mnenju Skupščine SR Slovenije bi 
moral tudi proračun federacije prevzeti svoj del bremena stabilizacije, ker ga 
bremeni prek gospodarstva in prebivalstva.« 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa tovarišica Zagmaister. Ima k 
temu predstavnik Zakonodajno-pravne komisije kakšne pripombe? (Nima.) Za 
oblikovanje tega sklepa moramo izvoliti delovno skupino, ki bi proučila in 
morda popravila v razpravi predlagane spremembe. V delovno skupino pred- 
lagam tovariše Jožeta Globačnika, Marka Bulca in tovarišico Štefanijo Zag- 
maister. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Začenjamo z razpravo. Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovarišica predsednica! Nobenega dvoma ni, da taka 
sprememba tečaja dinarja, ki jo je izvedel Zvezni izvršni svet, pomeni spre- 
membo pogojev gospodarjenja organizacij združenega dela in zahteva spre- 
membo ekonomske politike za 1980. leto, ki jo sprejemajo skupščine republik 
in pokrajin v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Zato je 
Zvezni izvršni svet predložil spremembe resolucije in tudi svoje poročilo o izva- 
janju srednjeročnega plana od 1976. do 1980. leta z oceno uresničevanja eko- 
nomske politike v letošnjem letu in predlogom prvih razmišljanj o tem, kakšna 
naj bi bila ekonomska politika v 1981. letu. To smo prejeli. Kdor je to prebral, 
čeprav je bilo dejansko malo časa za branje, ker so gradiva precej obsežna, 
posebej še za analize, je pa vendar lahko ugotovil, predvsem v poročilu Zvez- 
nega izvršnega sveta, da iz njega izhajajo znane ocene, da so razmere, kot je to 
že ugotavljal tovariš Novinšek, izredno izaostrene na področju delitve in še 
posebej na področju investicij ter da pri tem ni prišlo do bistvenih premikov. 
Je še vedno 36% udeležba v družbenem proizvodu, kar je precej nad plani- 
ranim. Prav tako so še vedno prisotne izredne zaostritve na področju ekonom- 
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skih odnosov s tujino, kljub dejstvu, da je v tem letu izvoz hitreje naraščal, 
kot je bil planiran in uvoz tudi počasneje, kot je bil planiran. To še posebej 
zaradi izrednega porasta cen nafte, ki se ocenjuje celo na ravni okoli 70 °/o, 
in sicer uvoznih cen, ki so na ravni 23 %. Zaradi tega je seveda prišlo do iz- 
rednih težav tudi z deviznimi rezervami, ki so precej manjše, kot smo jih pla- 
nirali za to leto. Zaradi tega je v bistvu nehal delovati devizni trg. So tudi 
sicer zelo zaostreni pogoji pri zadolževanju v tujini, še posebej zaradi tega, 
ker tudi ni mogoče dobiti kreditov in ker so precej dražji. Vse to pravzaprav 
izhaja iz poročila Zveznega izvršnega sveta. Pri tem pa tudi to, da so povračila 
izvoznikom enormno narasla. To pa pomeni posebno prerazdelitev nacionalnega 
dohodka in na podlagi vseh teh podatkov izhaja ugotovitev, da so se spod- 
bude izvoznikom zmanjšale oziroma odpravile in da je zaradi spodbujanja iz- 
voza in racionalnega obnašanja v uvozu ter zadolževanju v tujini nujno bilo 
potrebno opraviti devalvacijo, in sicer za 30®/#'s sočasno zamrznitvijo cen na 
raven 6. 6. 1980. leta. Zvezni izvršni svet v tem poročilu ugotavlja, da je to 
bila tako imenovana prva faza ukrepov k stabilizaciji na temelju sklepov Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije iz novembra 1979. 
leta. Hkrati v tem poročilu meni, da je potrebno začeti s tako imenovano drugo 
fazo ali drugim paketom ukrepov k stabilizaciji, in sicer izvajati resolucijo 
s sprejemanjem vseh ustreznih odlokov, spremeniti ukrepe na deviznem po- 
dročju, proučiti spremembe na področju carin, amortizacije in tako naprej, 
poleg sprejemanja še nekaterih izrednih ukrepov, kot so iznašanje, dinarjev 
iz države, zadolževanja v tujini in tako naprej. 

Pri vsem tem pa je Zvezni izvršni svet glede na napovedani veliki paket 
ukrepov poslal Skupščini SFR Jugoslavije le besedilo predloga sprememb reso- 
lucije, na intervencijo delegacije Skupščine SR Slovenije pa smo predvčerajš- 
njim sprejeli tudi že predlog zakona o rebalansu zveznega proračuna, predlog 
odloka o določitvi novih sredstev za samoupravno interesno skupnost za po- 
speševanje izvoza in osnutek zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije 
v tujini v zvezi z likvidnostjo. To pomeni od vseh aktov, ki so bili obravnavani 
v odboru kot nujni v zvezi s celovito obravnavo nujnih sprememb, so ti trije 
že prispeli včeraj v Skupščino SR Slovenije, čeprav jih seveda ne moremo 
obravnavati danes. Gotovo pa je točna ugotovitev odborov, da bi za celovito 
razpravo in odločanje o spremembah ekonomske politike v 1980. letu morali 
prejeti še vse preostale predloge aktov, ki jih je navedla predstavnica odbora 
in ki jih ne bom še sam navajal, in sicer med drugim tudi akt o kreditno- 
monetarni politiki in v tem okviru na primer odlok ali sklep o tem, da se 
prepreči uporaba kratkoročnih kreditnih sredstev za investicije, ker je pač to 
eden izmed temeljnih vzrokov velike investicijske porabe. 

Glede na odgovornost delegatske skupščine za sprejemanje in izvajanje 
ekonomske politike in tudi politike realnega tečaja dinarja pa tudi zato, da se 
ta odgovornost ne bi zožila, je seveda prav, da prejmemo na vpogled izračune 
o novem konkurenčnem položaju našega izvoznega gospodarstva, o spremembah 
v primarni delitvi in sploh bilance oziroma ugotovitve posledic sprejetih stabili- 
zacijskih ukrepov, kar je posebej zapisano v sklepih. 

Gotovo pa je tudi potrebno oceniti, ali ne kaže spremeniti medrepubliškega 
dogovora o zadolževanju v tujini in dogovora o kontinuiteti zadolževanja, ki se 
dejansko nanaša na 1981. in 1982. leto in je v bistvu grajen na starih, da tako 
rečem, ne zelo stabilizacijskih osnovah. Poleg tega so gotovo še številni akti, 
ki jih bo verjetno treba spremeniti, če hočemo dejansko zelo dosledno izvajati 
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stabilizacijsko usmerjenost. Verjetno bodo šele razprave o vseh teh aktih, 
katerih sočasno obravnavo terjamo, pokazale, kaj vse je še treba spremeniti, 
da bi imeli konsistentno določene pogoje že v drugem polletju tega leta, še 
posebej pa konsistentno spremenjene in stabilizacijsko usmerjene pogoje za 
izvajanje novega srednjeročnega plana. 

Ne bom posebej razpravljal o problemu cen, ker je bilo o tem dovolj raz- 
prav. Poudarim naj dvoje. Ni namreč točna ugotovitev, da načelno sprejemamo 
predlagano rešitev, navedeno v predlogih našega izvršnega sveta, ker ta rešitev 
vendar pomeni zamrznitev cen do konca leta na ravni federacije in pa spre- 
jemanje rešitev na podlagi sporazuma, do katerih se pač pride. Včeraj sem 
rekel na seji sveta, da bi to pomenilo postaviti organizacije združenega dela 
v položaj, da igrajo tombolo in čakajo, kdaj bo kdo potegnil kakšno številko. 
Če pa hočemo, da se organizacije združenega dela aktivno mobilizirajo tudi na 
področju urejanja odnosov v primarni delitvi — od tega je odvisen dohodek 
organizacij združenega dela in tudi osebni dohodek — potem je jasno, kot to 
ugotavlja odbor, da moramo spremenjeni resoluciji določiti temeljna merila 
in pogoje za spremembo politike cen, za katere mora v bistvu naša- javnost 
oziroma morajo organizacije združenega dela zvedeti sedaj, ko to določamo in 
ne smemo s tem čakati mesec ali dva. Povedati moramo na primer, da bomo 
spremenili cene v energetiki kot posledico te devalvacije, in pod kakšnimi po- 
goji bomo spremenili cene tistih izdelkov, ki imajo nad 50 %> uvoznih delov, 
da pa preostalih cen ne bomo spreminjali. Skratka, povedali bomo tudi, da 
bomo odložili uporabo meril zakona o sistemu cen, ki smo ga sprejeli, in sicer 
do konca tega leta, kar tudi pomeni uporabiti že njegove koristne rešitve. 
Gotovo je to opozorilo odbora zelo nujno. Menim, da lahko v tej smeri Skup- 
ščina SR Slovenije sprejme pripombe k sklepom. 

Nekaj besed bi namenil še delitvi dohodka. Strinjam se namreč s pripom- 
bami in stališči Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in odbora glede delitve. 
Določil pa bi tudi izjeme glede pokojninskega zavarovanja. Postavil pa bi še 
eno vprašanje. V bistvu smo namreč zelo stabilizacijsko usmerjeno delitev do- 
hodka sprejeli že z resolucijo za letošnje leto, in sicer bolj trdno kot federacija. 
Sprejeli smo metodo, ki v bistvu še vedno motivira boj za dohodek. Rekli smo 
toliko manj bo delitve kot je manjši dohodek. Sedaj pa, po moji oceni, predlog 
Zveznega izvršnega sveta pravzaprav spreminja le nekatera marginalna merila. 
V bistvu spreminjamo osebni dohodek pri samoupravnih interesnih skupnostih 
in bankah za dva poena in osebni dohodek na področju družbenopolitičnih skup- 
nosti za dva poena, ostalo pa puščamo nespremenjeno. Vprašujem se, ali ne bi 
kazalo dejansko proučiti — pri tem gre' seveda za precejšnje delo — v vseh 
republikah spremembe vseh dogovorov glede v bistvu marginalnih učinkov, 
ali pa bi kazalo proučiti, kar bi bilo morda celo smotrneje, da bi bolj vztrajali 
na doslednem izvajanju že sprejete stabilizacijske delitve glede osebnih do- 
hodkov, splošne skupne porabe in tako naprej? To še posebej, ker ugotavljamo, 
da se nekateri predlagani proporci lahko uresničijo, ali pa sprejmemo — bolj 
liberalno, da tako rečem — stopnjo povečanja za družbene dejavnosti, in sicer 
ne 16fl/o ampak 18 %. 

Tako bi morda celo kazalo v predloženih sklepih, med načelnimi pripom- 
bami ustrezneje reči, da Skupščina SR Slovenije meni, da je potrebno pro- 
učiti in znova oceniti, ali so potrebne predlagane spremembe v politiki delitve 
osebnih dohodkov, splošne in skupne porabe glede na stabilizacijsko usmeritev 
v delitveni politiki ki ali ne bi kazalo predvsem ugotoviti, kje se teh ukrepov 
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ne držijo, kje so porušena ta razmerja in šele potem na podlagi take ocene 
morda spreminjati sklepe. Morda bi bilo to celo ustrezneje, kot pa navedba 
med načelnimi pripombami. Ugotoviti moramo tudi, kakšno bo stališče dele- 
gatov v preostalih dveh zborih. Bolj bi se zavzel za to, kot pa za to, da se 
mudimo pri reševanju manj pomembnih vprašanj, ki ne dajo velikih učinkov. 
Če se to ne bi spreminjalo, bi seveda tudi ne dali pripomb pa tudi ne predložili 
izjem glede izvzemanja pokojninskega zavarovanja. Če pa s tem ne bi uspeli, 
potem pa je ta izjema nujna, ker je gotovo prav, da je slovenski zakon že vklju- 
čil stabilizacijsko usmeritev v svoje rešitve, saj z enoletno zakasnitvijo pri 
gibanju osebnih dohodkov popravljamo pokojnine, ne pa tako kot v drugih 
republikah, ki v bistvu pokojnine kar tekoče prilagajajo življenjskim stro- 
škom. Zato. je v bistvu taka rešitev v naši republiki gotovo bolj stabilizacijska. 
Če se nam ne bi tega priznalo, bi bili naši upokojenci dvakrat prizadeti, kar 
pa verjetno ne bi bilo pošteno, ker se solidarnostno obnašamo v okviru stabili- 
zacijske politike. 

Posredoval bom še eno .pripombo. Res je, da zahtevamo bilanco in podatke, 
da bi se lahko podrobno opredelili. Zaradi tega postavljam vprašanje, ali imamo 
ta hip v rokah trdne elemente, na podlagi katerih lahko ugotavljamo, da bo 
v drugem polletju tega leta stopnja rasti ne 5(%, ampak 4'°/o>, da bo stopnja 
industrijske rasti ne 6 %>, ampak 4,5 ®/o in še, da bo produktivnost naraščala 
ne 2,5 °/o pač pa 1 % in 3 °/o. Menim, da bi bilo ustrezneje, če bi v načelnih 
pripombah rekli, naj bi se te stopnje opredelile šele na podlagi podatkov in 
analiz, ki jih zaenkrat še nimamo. Pa tudi glede na stališče odbora, ki je to 
predlagal in to zahteva, bi najbrž kazalo ponovno proučiti, ali so ti elementi 
dani. Mislim celo, da bi morda bilo prav, če bi na koncu 1. točke sklepov na- 
pisali: »Skupščina SR Slovenije izaradi tega v tem trenutku nima trdnih opre- 
delitev, ali so predvidene zmanjšane stopnje rasti družbenega proizvoda in 
investicijske porabe realne ali ne.« To je treba ponovno proučiti na podlagi 
podatkov, ki jih bomo imeli, in po tem se v usklajevalnem postopku na podlagi 
teh analiz opredeliti za to. Ta trenutek pa glede tega nimamo trdnih elementov. 
Vsaj tako rezervo bi vključil v načelna stališča. 

Naj končam svojo razpravo. Med konkretnimi pripombami bi še posebej 
zapisal, da razumemo, da če se stopnje rasti družbenega proizvoda in indu- 
strijske proizvodnje tako zmanjšujejo, kot to navaja Zvezni izvršni svet, bo 
potem verjetno zmanjšana tudi stopnja produktivnosti. Vendar bi že zaradi 
povsem političnih razlogov to številko znižal, ker tako, kot je sedaj zapisana, 
izzveni, kot da se bomo zavzemali, da bo produktivnost padla. To pa dejansko 
iz političnih razlogov nima smisla zapisati. 

Skratka, vse to, o čemer sem sedaj govoril, je povedano v poročilu Odbora 
za družbenoekonomske odnose in v sklepu o soglasju k osnutku sprememb in 
dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije od 
leta 1976. do 1980. v 1980 letu. Zato predlagam, prvič, da sprejmemo poročilo 
odbora, drugič, da tudi sprejmemo sklep s temi tremi dopolnitvami, ki sem jih 
omenil, in tretjič, da sprejmemo tudi metodo, ki jo je predložil odbor, to je, 
da damo soglasje k spremembam resolucije z vsemi pripombami. To bo omo- 
gočilo delegaciji, da usklajuje, da pa ji vendar ne damo pooblastila za glaso- 
vanje. V tem položaju pa na podlagi dodatnih dokumentov, ki jih bomo obrav- 
navali predvidoma 11. 7. 1980 v zborih slovenske skupščine, damo šele poobla- 
stilo, ali ga ne damo za dokončno spremembo resolucije oziroma ekonomske 
politike v 1980. letu. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Bule. Kdo še želi raz- 
pravljati? Tovariš Bule, ali meniš, da je sklep dober? (Da.) Besedo ima tovariš 
Rudi Kropivnik. 

Rudi Kropivnik: V sindikatu so me zadolžili, da vam posredujem 
nekatera stališča, ki so bila izoblikovana v telesih Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. Zato, da ne bi ponavljal pripomb, ki so vključene v 
osnutek tega sklepa, bom govoril le o pripombah, ki se razlikujejo od pripomb 
v besedilu sklepa.. 

Prva pripomba se nanaša na 2. stran, kjer je navedeno, kakšne akte bi bilo 
nujno čim prej sprejeti, in sicer osnutek sprememb in dopolnitev odloka o 
skupni devizni politiki in druge. Za tem naštevanjem je naveden odstavek, ki 
se glasi: »Vsi ti ukrepi morajo po mnenju Skupščine SR Slovenije pomeniti tudi 
osnovo za sprejetje planskih aktov za naslednje srednjeročno otbdobje.« Postavlja 
se vprašanje, ali bodo res ti odloki, ki bodo veljali ile v 1980. letu, lahko pomenili 
osnovo za spremembo planskih aktov za novo srednjeročno obdobje. Kot nam 
je znano, je Zvezni izvršni svet ob tem, ko je razglasil devalvacijo dinarja, 
razložil, da bo vsa ta akcija v zvezi s stabilizacijo gospodarstva potekala v treh 
fazah, s tem, da naj bi bila druga faza sprememba aktov, ki naj bi veljali 
v tem letu, tretja faza pa naj bi bila sprejetje usmeritve v novem srednjeročnem 
načrtu. V sindikatih menimo, da bi bilo nujno potrebno zelo precizno in čim 
prej določiti te usmeritve, ki naj bi jih vključili v planske akte za novo srednje- 
ročno obdobje. Zato mislim, da bi bilo treba ta odstavek, ki sem ga citiral iz 
osnutka sklepov, spremeniti v tem smislu, da se na določen način poudari tako 
imenovana tretja faza, ki naj bi dejansko rešila ta iproblem. 

Druga pripomba se nanaša na prvi odstavek na 3. strani, kjer je govora 
o rasti cen in v tem odstavku je zapisano »Glede na veliko število sklenjenih 
samoupravnih sporazumov na tem področju, je potrebno zagotoviti evidenco 
vseh samoupravnih sporazumov, ki pomenijo zviševanje cen mimo dogovora 
o politiki cen, ter vse takšne nezakonite samoupravne sporazume razveljaviti.« 
Postavlja se vprašanje, za katere samoupravne sporazume gre. Namreč, kolikor 
je meni znano, že sedaj obstaja obveznost evidentiranja vseh samoupravnih 
sporazumov o cenah, tako da ne bi mogli dati pripombe za vzpostavljanje evi- 
dence za te vrste samoupravnih sporazumov. Verjetno gre v tej pripombi za 
samoupravne sporazume o skupnem prihodku in skupnem dohodku ter trajnem 
poslovnem sodelovanju, o katerih je govora tudi v konkretnih pripombah pod 
6. točko. Pri tem gre za tako imenovano samoupravno sporazumevanje o deležu 
na skupnem prihodku, skupnem dohodku in pa o trajnem poslovnem sodelo- 
vanju, ki pa v bistvu ne pomeni nič drugega kot nezakonito zviševanje cen. 
Torej, če gre za te samoupravne sporazume, bi bilo treba besedilo te načelne 
pripombe spremeniti, in sicer v tem smislu, da bi zagotovili večji vpogled v to- 
vrstno samoupravno sporazumevanje, ker ne obstaja zakonska obveznost o evi- 
dentiranju takšnih samoupravnih sporazumov. Poleg tega smo v sindikatih 
ugotovili, da bi bilo verjetno neracionalno vzpostavljati uradne evidence tudi 
za tovrstno samoupravno sporazumevanje, ker je teh samoupravnih sporazumov 
zelo veliko in bi morali za vzpostavljanje ustrezne kontrole nad izvajanjem teh 
samoupravnih sporazumov povečati tudi število zaposlenih v določenih organih, 
za kar pa se v sindikatih ne zavzemamo. 

Naslednji odstavek na 3. strani se glasi takole: ».Skupščina SR Slovenije 
tudi poudarja, da je potrebno čim prej povečati cene nafte in energetskih 
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derivatov, da bi tako preprečili dispariteto med ceno nafte v SFR Jugoslaviji 
in drugimi državami, zlasti sosednjimi državami.« Menim, da je v zvezi s tem 
besedilom popolnoma nejasno, za kaj gre. Prvič, po moji oceni gre najbrž za 
ceno tistih količin domače nafte, ki jih pač imamo, s tem, da bi odpravili neko 
določeno dispariteto, seveda ne za tisto količino nafte, ki jo imajo ali nimajo 
v Avstriji, ampak za našo domačo količino nafte. Pač pa najbrž gre za spre- 
membo cen, in sicer ne energetskih derivatov, ampaik naftnih derivatov in za 
preprečitev disparitete med cenami bencina pri nas in cenami le-tega v sosed- 
njih deželah. Menim, da bi to bilo smiselno. To pomeni, da gre pri tem za dve 
vprašanji. Eno je razmerje med ceno domače nafte An pa naše uvožene nafte,, 
drugo pa je dispariteta med cenami naftnih derivatov pri nas in pa v sosednjih 
deželah. 

V naslednjem odstavku se besedilo prvega stavka glasi: »Predlagane spre- 
membe naj pomenijo program izhoda iz stanja zamrznitve cen v skladu s krite- 
riji in sistemom zakona o temeljih sistema cen.« Menim, da je idejo, naj se 
izdela in vključi v resolucijo že program izhoda iz stanja zamrznitve cen v skla- 
du z novim zakonom o temeljih sistema cen, na vsak način potrebno vključiti 
v resolucijo. V sindikatih smo se vedno zavzemali za čimbolj konkretne pro- 
grame na tem področju. Ne bi pa bilo smiselno, če bi to vezali na pripombe 
Skupščine SR Slovenije. Te konkretne pripombe, o katerih sem že govoril, 
nimajo neke posebne zveze s tem programom, ampak mora ta program po- 
meniti tudi posebno obveznost za vse pristojne organe/ 

Že tovariš Bule je izrazil dvom v smiselnost spreminjanja politike dohodka, 
glede česar je dana pripomba v načelnem stališču pod 3. točko. V sindikatih 
si predvsem postavljamo vprašanje, ali je realna ocena Zveznega izvršnega 
sveta, da bo rast dohodka v spremenjenih pogojih večja v primerjavi s prejš- 
njim letom za 29fl/o, ne pa 23 fl/o, tako kot je to sedaj določeno v resoluciji. Vsi 
lahko ugotovimo, da bo prišlo do določenega naraščanja poslovnih stroškov, 
iz gradiv, ki smo jih prejeli, pa lahko ugotovimo, da bodo naraščale cene, s tem 
pa tudi življenjski stroški. Predlagano je celo bilo, da se v resoluciji zapiše 
nižja stopnja rasti produktivnosti dela. Seveda se ob vsem tem postavlja vpra- 
šanje, ali je ta ocena stopnje rasti dohodka realna? To vprašanje namreč po- 
sebej postavljamo zaradi tega, ker na podlagi takšne ocene daje Zvezni izvršni 
svet svoj predlog za spremembe v politiki delitve dohodka. Zato predlagam, 
da bi v tej načelni pripombi na prvem mestu terjali, da se bolj podrobno ob- 
razloži, od kod Zveznemu izvršnemu svetu takšna ocena, v drugem delu pa naj 
bi se formulirala pripomba v tem smislu kot je predlagal tovariš Bule, da ne bi 
še enkrat tega ponavljal. 

Posredoval vam bom še dve konkretni pripombi k navedenim stališčem. 
Prva pripomba se nanaša na 4. točko, ki pa jo ne dajem v imenu sindikata, 
ampak v svojem imenu, ker se bo ta del besedila usklajeval v Odboru za finance 
Zbora republik in pokrajin. Nanaša se namreč na omejitev rasti,sredstev inva- 
lidskega in pokojninskega zavarovanja. Kljub temu, da bo verjetno zelo težko 
uveljaviti izjemo, čeprav smo vsi prepričani, da je utemeljen naš predlog, da 
se uveljavi izjema za tiste, ki z enoletno zamudo izvedejo valorizacijo pokojnin 
in so gotovo v drugačnem položaju kot tisti, ki to sproti valorizirajo z življenj- 
skimi stroški, predlagam, da bi to formulacijo nekoliko spremenili v tem smislu, 
da bi bila bolj jasna. Da bi Zvezni izvršni svet, ko bo prvič sprejemal stališče 
do te pripombe, čimbolj natančno vedel, za kaj gre, predlagam, da se ta formu- 
lacija spremeni tako, da bi se glasila »Omejitev rasti sredstev invalidskega in 
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pokojninskega zavarovanja ne velja za tiste socialistične republike in sociali- 
stični avtonomni pokrajini, pri katerih se pokojnine in invalidnine usklajujejo 
z enoletno zamudo, to je z gibanjem osebnih dohodkov iz preteklega leta.« Tako 
bi pravzaprav isti predlog dvakrat navedli, da ga vsekakor ne bi spregledali. 

Posredoval vam bom še zadnjo pripombo, in sicer k 6. točki, ki se nanaša 
na tako imenovano samoupravno sporazumevanje o udeležbi v skupnem pri- 
hodku, skupnem dohodku in pa trajnem poslovnem sodelovanju. Pri tem sem 
dolžan dati širše pojasnilo. V sindikatih smo razpravljali o poročilu, ki ga je 
sestavil republiški družbeni pravobranilec samoupravljanja in v katerem ob- 
ravnava te samoupravne sporazume, ki v bistvu pomenijo legalno zviševanje 
cen. V zvezi s tem smo ocenili, da je tovrstno samoupravno sporazumevanje 
izredno močno razvito na vseh ravneh, kar pomeni ne le med različnimi de- 
lovnimi organizacijami in ne le med. delovnimi organizacijami različnih re- 
publik, ampak tudi med temeljnimi organizacijami združenega dela znotraj 
iste delovne organizacije ali pa sestavljene organizacije združenega dela. Pri 
tem smo ugotovili, da obstojajo tovrstni sporazumi, ki so popolnoma v skladu 
z zakonom o združenem delu. Ti so sicer redki, dokazujejo pa, da je možno 
Skleniti takšne samoupravne sporazume, ki so docela v skladu z dogovorjenim 
sistemom. Ocenili smo, da je pogosto to sicer po eni strani posledica določenih 
ekonomskih pogojev, ki so omogočili tovrstno sprazumevanje, po drugi strani 
pa je to tudi posledica premajhne odgovornosti številnih organov. Zaradi tega 
smo predlagali dopolnilo k tej resoluciji v dveh odstavkih. Prvi odstavek se 
glasi približno tako kot besedilo v 6. točki, ki se imi zdi nejasno, zato pred- 
lagam, da se spremeni, in sicer tako, da bi se besedilo pripombe glasilo: »V ta 
namen morajo temeljne organizacije združenega dela razveljaviti samoupravne 
sporazume o udeležbi v skupnem prihodku, skupnem dohodku in trajnem po- 
slovnem sodelovanju, ki niso v skladu z zakoni, in sicer niti po vsebini niti po 
postopku sprejemanja in ki v bistvu pomenijo le povečanje cen mimo pristojnih 
organov za cene oziroma jih najkasneje v roku treh mesecev nadomestiti s samo- 
upravnimi sporazumi, ki bodo v skladu z zakonom.« To pomeni, da gre za do- 
ločeno preureditev istega besedila, zato, da bi bilo popolnoma jasno. Ker pa smo 
ocenili, da je takšno stanje v precejšnji meri tudi posledica določene premajhne 
odgovornosti določenih organov in odgovornih oseb, predlagamo še drugi od- 
stavek, ki naj bi se glasil: »Za izvedbo te obveznosti so odgovorni predvsem 
poslovodni organi, organi družbenopolitičnih skupnosti, gospodarske zbornice 
in splošna združenja, družbeni pravobranilec samoupravljanja ter tržne in- 
špekcije. V sedanjem položaju pa je v zvezi s tem potrebno še posebej zaostriti 
odgovornost pristojnih organov, izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, ki morajo odpraviti nezakonite pojave in oblike povečevanja cen 
prek samoupravnih sporazumov, ki imajo monopolno obeležje in pomenijo raz- 
vrednotenje postavljanja družbenoekonomskih odnosov na novih osnovah.« 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Kropivnik. Prosim, 
besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Ne bi želel zavlačevati razprave, vendar pa želim 
povedati, da se kot delegat v celoti strinjam s tem, kar je bilo sedaj povedanega 
o teh tako imenovanih »kvazi samoupravnih sporazumih« o financiranju raz- 
voja, o udeležbi v skupnem prihodku in dohodku, kakršnekoli naslove pač 
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imajo, ki ipa niso bistveni. Bistveno zame je, da morajo sedaj, ko govorimo 
o spremembah resolucije SFR Jugoslavije, tisti, ki predlagajo oziroma ustvar- 
jajo strokovne podlage za spremembe resolucije, vedeti, kaj je v teh gibanjih 
cen pravzaprav res. Ali je res glede gibanja cen tisto, kar nam uradno kažejo 
statistični podatki oziroma ali dejansko razpolagamo s stvarnimi podatki. Prav 
evidenca teh »kvazi sporazumov« nam mora dati dejansko stanje, ki je očitno 
bistveno drugačno, kot pa so statistični podatki. Če tega ne bomo imeli, potem 
seveda mislim, da bomo že na začetku storili napako, ker bomo urejali pri- 
marno delitev dohodka na osnovi nekakšne popačene podobe, ki je nastala 
zaradi sklenitve vseh teh sporazumov. Mislim, da je pravzaprav ključno to, 
da v naših sklepih vztrajamo pri predlogu, da se uveljavi evidenca teh spora- 
zumov. 

Popolnoma nesmiselen pa se mi zdi predlog v 6. točki, da je treba spora- 
zume v roku treh mesecev razveljaviti in skleniti nove." Mislim, da tega ne 
moremo zahtevati. Udeleženci lahko sploh ne sklenejo novih sporazumov. Če 
bi jih namreč sklenili, tako da bomo iskali potem nove naslove zato, ker je v 
njih skrita slaba vsebina, se mi zdi to nelogično in najbrž je tudi družbeno- 
politično nevzdržno da naročamo, da delavci v temeljni organizaciji združenega 
dela nekaj razveljavljajo, po tem pa morajo skleniti nekaj novega. Torej, spre- 
jemljivo je besedilo le o razveljavljanju teh sporazumov. Hvala. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa tovariš Globačnik. Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovarišica Marija Aljančič. 

Marija Aljančič: Imam le eno pripombo. Na 12. strani so v poročilu 
navedene težave, ki jih imamo v potrošnji, ko primanjkuje nekaterih izdelkov 
in podobno. V zvezi s tem naj povem, da bi bilo prav, da tisk in druga sredstva 
obveščanja bolj premišljeno poročajo bodisi o zahtevkih za zvišanje raznih cen, 
kot tudi o tem, ali se predvideva, katerega izdelka bo na trgu zmanjkalo, ker 
to povzroča določeno potrošniško mrzlico. Zaradi tega smo potem priče po- 
manjkanja tega in onega blaga v raznih trgovinah, pa naj je to povzročeno 
umetno, ali pa je to pogojeno s čim drugim. 

Predsednica Tina Tmlje: Hvala lepa, tovarišica Aljančičeva. Zeli še 
kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Rudi Kropivnik. 

\ ■ 
Rudi Kropivnik: Glede na pripombo tovariša Globačnika, da ni smi- 

selno naročati, naj se sklenejo novi samoupravni sporazumi, ki bodo v skladu 
z zakonom, bom dal pojasnilo, da bi delegati lažje ocenili, kakšna rešitev je 
bolj smiselna. V sindikatih smo ob obravnavi poročila družbenega pravobranilca 
samoupravljanja ocenili, da je stanje na tem področju izredno občutljivo, ker 
gre dejansko za samoupravne sporažume in za razna doplačila, na podlagi kate- 
rih proizvajalci surovin financirajo tudi svoj razvoj zato, da lahko dobavljajo 
večje količine reprodukcijskega materiala in da dejansko obstojajo v nekaterih 
dejavnostih cene, ki so tako nizke, da ne bi zagotovile normalno dobavo repro- 
dukcijskega materiala ter da bi z enostavno razveljavitvijo teh samoupravnih 
sporazumov lahko povzročili določene motnje v dobavah materiala in s tem 
seveda tudi v proizvodnji. To je eno. 

Drugič: Vsaj v nekaterih teh samoupravnih sporazumov so določeni ele- 
menti, ki so po svojem smislu in bistvu takšni, da smo jih podprli. Če gre 
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na primer za skupne naložbe v določeno surovinsko zasnovo, to sistemsko pod- 
piramo. Vendar pa ne podpiramo tega, da na primer uporabnik določene suro- 
vine enostransko daje svoj prispevek, da pa dobavitelj ne sprejema nikakršnih 
obveznosti niti glede količin niti glede cen niti glede rokov dobav. Ti sporazumi 
so bili namreč preveč enostranski in so zato bili tudi ocenjeni kot monopolni. 
Zaradi tega smo menili, da je sicer potrebno podpirati tovrstno samoupravno 
povezovanje, ampak res takšno, ki je v skladu s sistemom. To pomeni, pred- 
lagali smo, naj se v predloženem besedilu sklepov odpre taka možnost, da se ti 
samoupravni sporazumi nadomestijo s takšnimi, ki bodo v skladu z zakonom, 
in sicer iz dveh razlogov: 

1. da ne bi z razveljavitvijo teh samoupravnih sporazumov' povzročili 
motnje v nabavi materiala in 

2. da ne bi onemogočili spodbude, da se to uredi. 

Predsednica Tina Tomlje: Oboje bi radi dosegli, ali ne? 

Rudi K r o p i v n i k : Da. 

Predsednica Tina Tomlje: Tako dobavo surovin in reprodukcijskega 
materiala in uskladitev neusklajenih samoupravnih sporazumov z zakonom 
o združenem delu. 

Prosim, besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovarišica predsednica! Menim, da je ustrezno navesti 
oboje v tej točki. Treba je namreč razveljaviti sporazume, ki so neustrezni in 
v nasprotju z zakonom in politiko cen, sočasno pa spodbuditi tisto samoupravno 
sporazumevanje o dohodkovnih osnovah, iki je ustrezno. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. To boste lahko tudi uveljavili z 
amandmaji k zvezni resoluciji. Najbrž imate toliko podpore v stališčih delov- 
nih teles in v ocenah vseh zborov republiške Skupščine, da bi se to dalo. 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ali je (Skupina spremljala razpravo? (Da.) 
Prosim jo, da se umakne in oblikuje predloge in spremembe. Prekinjam raz- 
pravo o tej točki dnevnega reda in prosim skupino, da pripravi spremembe in 
dopolnitve sklepa k spremembi zvezne resolucije. 

Vračamo sena 7. točko dnevnega reda. Skupina je končala z de- 
lom in prosim vodjo skupine, da poroča o spremembah in dopolnitvah. Besedo 
ima tovariš Jože Marolt. 

Jože Marolt: Na podlagi razprave predlaga skupina, da se stališča 
zbora spremenijo oziroma dopolnijo z naslednjim: 

V 1. točki stališč naj se črta zadnji del zadnjega stavka, tako da se zadnji 
stavek glasi: »Zbor ocenjuje, da je pobuda občine Radlje ob Dravi aktualna in 
zahteva celovito proučitev oblikovanja predloga za reševanje teh problemov, 
česar pa ni moč storiti na predlagani način.« To pomeni, naj se črta: »ampak je 
treba hitrejši razvoj manj razvitih obmejnih območij sistemsko urediti.« 

2. točka se preoblikuje in naj se v celoti glasi: »Zbor ugotavlja, da je re- 
ševanje obravnavanega problema zelo aktualno. Zato bi moral Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije čimprej, najkasneje ipa ob sprejemu planov za naslednje 
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srednjeročno obdobje, pripraviti in predložiti celovite rešitve glede zajemanja 
in usmerjanja dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih 
pogojih. Kolikor Izvršni svet do tedaj ne bi uspel pripraviti celovitih sistem- 
skih rešitev, naj ukrepa v okviru svojih pristojnosti oziroma zagotovi, da bo 
problem rešen na podlagi neposrednega dogovarjanja med interesno skupnostjo 
elektrogospodarstva in prizadetimi občinami.«. 

To pomeni, da smo kot drugi del te točke vključili stališča Odbora za druž- 
benoekonomske odnose, v prvem delu pa gre za spremembo v tem smislu, 
da se ne opredeljujemo, da je reševanje tega problema povezano s pripravo 
planov za naslednje srednjeročno obdobje, kajti povezano je s tem tako za se- 
danje kot tudi za naslednje obdobje in smo to označili le kot aktualen problem. 

3. točka ostane pespremenjena, ker v zvezi z njo ni bilo nobene pripombe. 
V 2. vrsti 4. točke se črta besedilo: »za pospeševanje razvoja manj razvitih in 
obmejnih območij« in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »v zvezi z ure- 
janjem družbenoekonomskih odnosov na področju elektrogospodarstva in v tem 
okviru zlasti položaj temeljnih organizacij združenega dela«. Na koncu te točke 
se črta tudi besedilo: »rešitve, ki bodo na trajnih sistemskih, osnovah podlaga 
za reševanje teh pojmov« in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj najkasneje do sprejema planov za naslednje sred- 
njeročno obdobje pripravi analizo problema in morebitne predloge rešitev.«. 

Na podlagi predlogov iz razprave naj se doda nova 5. točka, ki bi se 
glasila: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči, ali ne bi kazalo do- 
polniti obstoječi sistem pospeševanja hitrejšega razvoja manj razvitih in ob- 
mejnih območij in to še pred sprejetjem družbenega plana za naslednje sred- 
njeročno obdobje.«. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste predlog dopolnitev in sprememb 
predlaganih stališč. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Igor 
Uršič! 

Igor Uršič: S temi dopolnitvami, ki jih je dala delovna skupina, 
bomo pravzaprav odprli še veliko več vprašanj, kot jih je odprl sam osnutek 
zakona, ki ga predlaga Skupščina občine Radlje ob Dravi. Menim, da nima 
smisla, da sedaj hkrati s tem problemom odpiramo celotno problematiko novih 
meril za manj razvite občine in obmejna območja, predvsem zato, ker je to, 
kot je bilo rečeno, dodatna tema, ki bo, kolikor sem seznanjen z delom tega 
zbora, obravnavana na seji zborov Skupščine SR Slovenije dne 30. julija 1980. 
leta. Tako predlagam, kolikor menite, da moramo danes sprejeti stališča o tem, 
določeno drugačno formulacijo stališč, o katerih je sedaj govoril tovariš Marolt. 
Predlagam, naj ostane 1. točka taka, kot je navedel 'tovariš Marolt, kar pomeni, 
naj se za besedilom »ina predlagan način«, postavi pika. V stališča bi vključil 
drugi odstavek, ki bi bil namesto 2. točke tako, kot je predlagal tovariš Marolt. 
Predlagam naj bi se drugi odstavek glasil: »Zbor predlaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da čim prej pripravi in predloži celovite rešitve glede 
zajemanja in usmerjanja dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih 
naravnih pogojih.« Hočem reči, da to sedaj ni povezano le z elektrogospodar- 
stvom, ampak sploh -s sistemsko rešitvijo v 20. členu ustave in v 111. členu 
zakona o združenem delu in ne gre le za elektrogospodarstvo, ampak tudi za 
gozdarstvo in tudi za trgovino ter za številne druge segmente družbene repro- 
dukcije. Ker smo že v prvem odstavku te točke navajali, da je to sistemsko 
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vprašanje, potem to razširimo na celoten sistem reprodukcije in tudi tako, 
kot je besedilo v ustavi. 

Predlagam tudi, da v celoti izpustimo iz stališč 2. in 3. točko, ker v teh 
točkah pravzaprav navajamo razprave, ki smo jih imeli, ko smo obravnavali 
osnutek zakona o energetiki in smo celotno razpravo o organiziranosti družbe- 
noekonomskih odnosov v elektrogospodarstvu prestavili na čas, ko bo ponovno 
predložen osnutek zakona o energetiki. Menim, da ne kaže sedaj ločeno obrav- 
navati probleme, ki se nanašajo na širšo problematiko elektrogospodarstva in 
energetike. 

Predlagam tudi, da bi sedanja 4. točka postala 2. točka, in sicer v pred- 
loženem besedilu, s tem, da bi se drugi odstavek glasil kot drugi odstavek 
2. točke, in sicer: »Kolikor Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do tedaj ne bi 
uspel pripraviti celovitih sistemskih rešitev, naj ukrepa v okviru svojih pri- 
stojnosti in zagotovi, da bo problem rešen na osnovi neposrednega dogovar- 
janja med interesno skupnostjo elektrogospodarstva in prizadetimi občinami.«. 

V razpravi je bilo prisotno tudi mnenje, da je ena izmed možnih rešitev 
le tako ovrednoten dohodek elektrarne in kam ga všteti. Če se le-ta všteva 
neposredno v družbeni produkt občine — to je bil predlog Republiškega sekre- 
tariata za finance — potem občina Radlje ob Dravi pade v drugo kategori- 
zacijo in je reševanje drugačno, kot je sedaj. Tako sem razumel predhodno raz- 
pravo. Ne vem pa, če je to res tako. Menim, da je bila s tem motivirana tudi 
predložena rešitev tovarišev, Iki so sodelovali v tej skupini. 

Hočem reči, da ne bi kazalo sedaj ob tem zakonu odpreti še razprave. S 
temi stališči pa smo dejansko odprli širšo razpravo. Podpreti je treba sistemske 
rešitve in ne kaže začenjati z obravnavo problematike elektrogospodarstva na 
sploh, ker je to lahko le eden izmed segmentov, ki pa niti ni najpomembnejši. 
V končni posledici, ko ugotovimo kakšen je prispevek elektrogospodarstva in 
kakšna je problematika sredstev za elektrogospodarstvo, so izračuni, ki so jih 
predložili tovariši iz občine Radlje ob Dravi, dejansko postranskega pomena. 
Gre pa dejansko za sistem in ne kaže sedaj (začenjati z razpravo nasploh o me- 
rilih za nerazvite in obmejne občine, ker to že ureja zakon in bomo tudi spre- 
jeli elemente družbenega plana v zvezi s katerimi se seveda kaže zadržati pri 
tej konkretni pobudi tovarišev iz občine Radlje ob Dravi. Tako predlagam, da 
bi stališča imela le dve točki in da bi 2. in 3. točko črtali. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Če že kompliciramo, bom sam pri tem nekoliko pripo- 
mogel. Meni je sprejemljivejše mnenje tovariša Uršiča. Toda, če želimo odgovo- 
riti na razloge za sprejem tega zakona, potem se mi zdi, da je treba več reči 
v 2. točki, in sicer, tam, kjer navaja: »glede zajemanja in usmerjanja dela 
dohodka...« Vendar bi dodal besedilo: »kar pa ne sme pomeniti niti vključe- 
vanje obveznosti v stroške poslovanja, niti vnaprejšnjega obdavčenja.« To že- 
limo namreč preprečiti pri ugotavljanju in uporabi dohodka, ki je rezultat dela 
v izjemno ugodnih naravnih pogojih. Če pa to upoštevamo tako, kot to določa 
zakon, je to v bistvu vključevanje v stroške poslovanja oziroma vnaprejšnje 
obdavčevanje, ne glede na to, ali je prisoten tak dohodek. 

V zvezi s predloženim nadaljevanjem 2. točke je zelo vprašljiv predlog 
skupine. Če ne bi Izvršni svet našel rešitve, naj se neposredno sporazumejo 
elektrogospodarstvo in prizadete občine. Menim, da s tem bodisi negiramo 



35. seja 521 

obstoj tega izjemno doseženega dohodka bodisi da prepuščamo ugotavljanje 
meril za njegovo doseganje vsaki občini posebej, kar pa je nesprejemljivo. Me- 
nimo celo, da je treba temeljna merila za ugotavljanje tega dohodka opredeliti 
v okviru sporazuma republik in avtonomnih pokrajin, ne pa v okviru občin. 
Tako bi tega ne dal v sklepe. Če se temeljna organizacija združenega dela spo- 
razume z občino mimo nas v okviru zakonskih določb, je njena stvar, kot se pač 
lahko sporazume vsaka temeljna organizacija združenega dela, ker ima sklad 
skupne porabe in ker lahko uporabi za ta namen določena sredstva. Če pa gremo 
na to, kar je sedaj predloženo, pa po mojem mnenju dejansko rušimo temeljni 
sistem. 

Naj povem še to, da se ne strinjam s stališčem, da je malenkostna stvar, 
da sedaj ugotavljamo, da je predlog občine Radlje ob Dravi odprl pomemben 
problem. Menim, da ga obnavlja, ker je že več kot 10 let prisotno to, kar je 
navedeno v 1. točki, kjer pravimo, naj bi ostalo besedilo, da Skupščina občine 
Radlje ob Dravi odpira pomemben sistemski problem in praktično ekonomsko 
vprašanje. Menim, da obnavlja pomembno vprašanje, ker je že dolgo odprto, 
le da žal, bodisi nismo imeli dovolj sposobnosti bodisi moči, da bi ga rešili. 
Vendar je najpomembnejša za mene 2. -točka, pri kateri moramo vnaprej na- 
vesti, katerih predlogov za ugotavljanje in delitev dela dohodka ne bi mogli 
sprejeti. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje : Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima 
predsednik Skupščine občine Radlje ob Dravi, tovariš Žarko Žigon. 

Žarko Žigon: Ne bom se apuščal v to razpravo. Vprašal bi samo 
tovariša Uršiča, ki je predložil te spremembe. Rekel je, da odbor razširja po- 
budo, ali pa, kot je rekel tovariš Polič, obnavlja problem. Sam pa je navedel 
razširitev problema glede na odnose na trgu. 

Igor UršiS: Gre za to, da ste upoštevali v zakonu in ustavi le en del 
določbe, celotna določba pa se glasi: »V izredno ugodnih naravnih pogojih, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali rezultat drugih izjemnih pogojev.« To 
sem razširil, ker je nemogoče upoštevati le en del določbe, ampak je treba 
upoštevati celotno določbo. 

Žarko Žigon: To pomeni, da ne obravnavamo le pobude občine Radlje 
ob Dravi, kot take, ampak pravzaprav ugotavljamo, da nismo nič kaj dosti 
rešili od tistega, kar je določeno v zakonu. 

Igor Uršič: To je pravzaprav tudi smisel vaše pobude. 

Žarko Žigon: Predlagam, da bi zbor sprejel tdke sklepe, ki bi te- 
meljili na realnih osnovah, da ne bi delegati občinske skupščine Radlje ob 
Dravi smatrali, da smo dejansko le opozorili na določbe zakona in ustave, 
ampak, da lahko čimprej pričakujemo tudi realne rešitve. 

Predsednica Tina Tomi j e: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Tovariši delegati! Menim, da je bila razprava o tej točki dnevnega reda toliko 
zavzeta in je prinesla toliko vsebinskih elementov, da smo najbrž pri obliko- 
vanju stališč le premalo upoštevali poročila vseh delovnih teles. Zato predla- 
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gam, da oblikujemo predlog stališč za naslednjo sejo zbora in jih sprejmemo 
na naslednji seji. Menim, da gre za preveč resno vprašanje, da bi ga lahko 
dobro rešili in oblikovali v taki improvizirani obliki in da bi se preveč Vnaprej 
zavezali za takrat, ko bo treba oblikovati elektrogospodarski sistem in družbeno- 
ekonomske odnose na tem področju in navsezadnje tudi opredeliti razvoj manj 
razvitih in obmejnih območij, kar bomo obravnavali v okviru dnevnega reda 
seje zbora, dne 30. julija 1980. leta. 

Predlagam, da uvrstimo sprejem stališč v zvezi z obravnavo te problema- 
tike na dnevni red prihodnje seje zbora dne 11. julija 1980. leta in da takrat na 
sejo povabimo tudi predstavnika predlagatelja. Se s tem predlogom strinjate? 
(Da.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

To pomeni, da smo soglasno sprejeli predlog, da se odloži sklepanje o sta- 
liščih k predlogu za izdajo zakona o združevanju sredstev na področju elektrogo- 
spodarskih objektov. 

•Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
izvolitvi članov Sveta republike. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve na predlog Predsedstva SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je soglašal s predlogom za izvolitev novih 
članov Sveta republike. Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Viktor 
Stopar. 

Viktor Stopar: Vnaprej izjavljam, da bom glasoval za vse predlagane 
kandidate za nove člane Sveta republike, izkoristil pa bi to priložnost v toliko, 
ker nisem imel možnosti, da bi vplival ina predlog za izvolitev novih članov 
Sveta republike ter predlagam, da Predsedstvo SR Slovenije prouči moj predlog 
ter predlaga tudi tovariša Albina Vipotnika za člana Sveta republike. Navedel 
bom razloge, zakaj dajem ta predlog, iki ga verjetno danes ne moremo uresničiti. 

Albin Vipotnik je rojen okoli 1907. leta. Je udeleženec ustanovnega kon- 
gresa Komunistične partije Slovenije na Čebinah 1937. leta. Ves čas med vojno 
je deloval na Štajerskem skupaj s tovarišema Zidanškom in Šlandrom. Pred 
vojno je bil ključavničar v Zabukovškem rudniku. Pozneje je bil strojevodja 
na ozkotirni železnici med rudnikom Zabukovica in železniško postajo Žalec. 
Po vojni se je upokojil kot kadrovik tovarne »Litostroj« in bil član Centralne- 
ga komiteja Komunistične partije Slovenije. Sedaj ni član Zveze komunistov 
Slovenije, ampak je še vedno aktiven družbenopolitični delavec v občini Šiška, 
kjer tudi stanuje. Menim, da je predlog utemeljen glede na njegove zasluge, ki 
jih ima vse od 1930. leta, ko je začel z revolucionarnim delom, pa do da- 
našnjega dne. 

Hkrati bi opozoril, da so kratki biografski podatki o kandidatih, ki so na- 
vedeni v predlogu, polni napak, kar lahko marsikoga zavede, ko piše biografijo 
posameznega člana Sveta republike. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Nih- 
če.) Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, maj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo "roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 



35. seja 523 

Ugotavljam, da je zbor soglasno siprejel predlog odloka o izvolitvi članov 
Sveta republike. S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni za nove 
člane Sveta republike: dr. Franja Bidovec, Stane Bobnar, Leopold Caharija, 
Anton Dolinšek, Tončka Durjava, Ivan Gorjup, Jože Gričar, dr. Pavla Jerina- 
Lah, Vera Kolarič, Živa Kraigher, Vida Kulovec, Alojz Mlakar, Cveto Novak, 
Majda Novak, Anton Peternel, Sidonija Podlesek, Franc Poglajen, Ivan Potrč, 
Cilka Prešeren, Ivan Puntar, Franc Strle, Ferdo Šetrajčič, Vinko Šumrada, 
Anton Ulrih, Olga Vipotnik in Cvetka Vodapivec. 

Pobudo iz razprave tovariša Viktorja Stoparja bom posredovala Pred- 
sedstvu SR Slovenije. 

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

1. Predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji je predložila Komisija Skupščine, SR Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenje se strinja s predlogom odloka. Želi kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji dajem na glasovanje. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji. S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru ponovno izvoljen Andrej 
Levičnik za generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega direktorja Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve; 

imenovanja in administrativne zadeve. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. Zeli kdo 

razpravljati? (Nihče.) 
Predlog odloka dajem na glasovanje o imenovanju namestnika generalnega 

direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. Kdor je za ta 
predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju na- 
mestnika generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji. S tem je bil v našem zboru imenovan Franc Knafelc za namestnika gene- 
ralnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

3. Predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slovenije 
v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Tudi ta predlog je predložila komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
se strinja s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skup- 
ščine SR Slovenije v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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gotavljam,^ da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju treh 
delegatov Skupščine SR Slovenije v Svet Službe družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji. S teim so bili v našem zboru izvoljeni v ta svet: Ada Goriup 
Alfio Kocjančič in Silvija Krevh. 

4. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja in 
dveh. namestnikov predsednikov republiških komitejev. 

Tudi predlog tega odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka Zeli kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega 
seikretarja in dveh namestnikov predsednikov republiških komitejev. Kdor je za 
ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo roroti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog odloka o imeno- 
vanju namestnika republiškega sekretarja in dveh namestnikov predsednikov 
republiških komitejev. S tem so bili v tem zboru imenovani: Peter Bekeš za 
namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun; Tone 
Poljšak za namestnika predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora in dr. Marjan Premik za namestnika predsednika Republiš- 
kega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

5. Predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za borce in vojaške invalide. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
se strinja s predlogom odloka. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide. Kdor je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o razrešitvi namestnika predsednika Republiškega komiteja za borce in vojaške 
invalide. S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen Franc Godeša dolž- 
nosti namestnika predsednika Republiškega komiteja za borce in vojaške inva- 
lide. Dolžnost preneha opravljati z 31. avgustom 1980. leta. 

6. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. , 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
se strinja s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka. 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 
razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. S tem je bila 
v Družbenopolitičnem zboru razrešena Vida Kosi dolžnosti sodnice Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije s 30. junijem 1980. leta. Za sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije je bil v Družbenopolitičnem zboru izvoljen Vlado Tance. 

7. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. 
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Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
se strinja s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča 
v Ljubljani. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnika 
Višjega sodišča v Ljubljani. S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen 
Pavle Maslo dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Ljubljani s 1. julijem 1980. leta. 

8. Predlog odloka o določitvi števila in imenovanju predsednika in članov 
Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
se strinja s predlogom odloka. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Predlog odloka dajem na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o določitvi števila in imenovanju predsednika in članov Strokovnega sveta So- 
cialistične republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje. S tem so v tem zboru 
imenovani v Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje člani, nave- 
deni v predlogu odloka. 

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

Pri tej točki moramo najprej obravnavati obvestila Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, v katerih navaja razloge, zaradi katerih ni mogel izvesti 
nalog, ki smo jih skupno programirali v programih dela zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

Pismeno gradivo ste prejeli. Izvršni svet je obrazložil težave, ki jih je 
imel in določeno zamudo-pri predložitvi osnutka o stanovanjskem gospodarstvu 
in pri predložitvi osnutka zakona o urejanju prostora. Stalna težava je v tem, 
da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zlepa ne more pripraviti ocene družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje, da bi se uspešno lahko lotili izdelave zakonov s tega. področja. Obraz- 
ložil pa je tudi, da je pričakovati, da bi v drugi polovici julija tega leta ta 
analiza končno bila posredovana skupščinskim zborom. Obrazložil je tudi, kako 
je s problematiko v zvezi z dopolnitvami in spremembami zakona o gozdovih 
oziroma problematiko, ki smo jo dane's obravnavali v okviru dnevnega reda 
v glavnem v zvezi v naravno rento oziroma v zvezi z izenačevanjem pogojev 
gospodarjenja. ✓ 

Glede osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini pa pojasnjuje Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da ga bomo verjetno lahko obravnavali 16. julija 
tega leta, kot tudi osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku. 

Posebej nas je Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije opozoril, da je imel na- 
men, kar je bilo na podlagi njegove pobude, da bi že oblikoval predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, vendar se 
mu je zataknilo pri proučevanju posameznih tovrstnih problemov v temelj- 
nih samoupravnih skupnostih. Navaja tudi, da je prišlo do zamude pri predlogu 
za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških. 
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Odločili smo se, da bi si vendarle spremembe v (programih medsebojno ob- 
razložili, ker je nemogoče, da vztrajamo pri tako doslednem programiranju, če 
se ne bomo do teh nalog tudi sproti opredeljevali. 

Želi kdo razpravljati v zvezi s tem? (Nihče.) Ima kdo kakšno delegatsko 
vprašanje ali pobudo? (Ne.) Na zadnji seji zbora tudi ni bilo nobenega dele^ 
gatskega vprašanja ali pobude. Zaključujem 11. točko dnevnega reda. 

Vračamo se na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev zvezne resolucije. 

Zdi se, da je skupina popravila predlagani sklep in prosim poročevalca, 
tovarišico Štefanijo Žagmaister, da nas seznani s spremembami in dopolnitvami 
predlaganega sklepa. 

Štefanija Žagmaister: Skupina je na podlagi razprav o tej točki 
dnevnega reda oblikovala naslednje dopolnitve oziroma spremembe predloga 
sklepa: 

Pri načelnih pripombah pod 1. točko predlagamo, da se vnese za zadnjo 
alineo tretji odstavek, to je: »Skupščina SR Slovenije, se hkrati zavzema« in 
tako naprej. Sedanji drugi odstavek naj se spremeni in se glasi: »Prav tako je 
■potrebno, po mnenju Skupščine SR Slovenije, predložiti in sprejeti ukrepe ter 
instrumente, ki bodo osnova za siprejem srednjeročnega plana«. V zadnjem od- 
stavku se doda še stavek: »Skupščina zato nima trdnih opredelitev, ah so pred- 
videne zmanjšane stopnje rasti družbenega proizvoda in produktivnosti realne. 
Zato je potrebno to ponovno oceniti.« To je zadnji stavek zadnjega odstavka 
1. točke. 

V 2. točko se vnese dopolnitev, in sicer pri zadnjem stavku prvega odstavka, 
ki naj bi se glasil: »Glede na veliko število sklenjenih samoupravnih spora- 
zumov in glede na pojave, da se prek njih povečujejo ceiie v nasprotju z do- 
ločbami zakona o združenem delu, je potrebno analizirati samoupravne spo- 
razume in zagotoviti vpogled v samoupravne sporazume, ki pomenijo poviše- 
vanje cen mimo dogovora o politiki cen ter vse takšne nezakonite samoupravne 
sporazume razveljaviti«. Doda se še stavek: »Ob tem naj se spodbudi samo- 
upravno sporazumevanje in dogovarjanje na dohodkovnih osnovah v skladu 
z zakonom o združenem delu in z zakonom o družbeni kontroli cen.« 

Drugi odstavek se spremeni in se glasi: »Skupščina Socialistične republike 
Slovenije tudi poudarja, da je potrebno čimprej povečati ceno energetskih de- 
rivatov nafte, da bi tako preprečili dispariteto med maloprodajnimi cenami So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije in temi cenami v drugih, zlasti 
sosednjih državah.« 

V tretjem odstavku se v prvi vrsti črta beseda »program« tako, da se prvi 
stavek tega odstavka 2. točke glasi: »Predlagane spremembe naj pomenijo izhod 
iz stanja zamrznitve cen v skladu s kriteriji in sistemom zakona o temeljih 
sistema cen.« 

Na koncu 4. točke predlagamo, da se doda stavek: »Skupščina torej meni, da 
je potrebno proučiti in znova oceniti, ali so potrebne ipredložene spremembe v 
politiki delitve v zvezi z osebno, ~ splošno in skupno porabo glede na realnost 
ocene rasti dohodka in njihov le delni učinek.« 

V 5. točki predlagamo, >da se v predzadnji vrsti namesto besede »enak« 
vnese beseda »ustrezen«. 
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Pri konkretnih pripombah predlagamo naslednjo dopolnitev v 4. točki, 
in sicer naj bi se glasila: »V predlaganih dopolnitvah se v 15. točki pod 2 doda 
še naslednji stavek: »Omejitev rasti sredstev invalidskega in pokojninskega za- 
varovanja ne velja za tiste socialistične republike in avtonomni pokrajini, v 
katerih se pokojnine in invalidnine usklajujejo z enoletno zamudo, to je z gi- 
banjem povprečnih osebnih dohodkov iz preteklega leta.« 

V 6. točki predlagamo, da se črtajo besede: »oziroma najkasneje v roku treh 
mesecev nadomestiti« tako, da se ta stavek glasi: »V ta inamen morajo temeljne 
organizacije združenega dela razveljaviti samoupravne sporazume o udeležbi v 
skupnem prihodku, skupnem dohodku in trajnem poslovnem sodelovanju, ki 
niso v skladu z zakoni niti po 'vsebini niti po postopku sprejemanja in ki v 
bistvu pomenijo le povečanje cen mimo pristojnih organov za cene oziroma 
jih nadomestiti s samoupravnimi sporazumi, ki bodo v skladu z zakonom.« 

Doda se še stavek: »Za izvedbo te določbe so odgovorni zlasti poslovodni 
organi, organi družbenopolitičnih skupnosti, gospodarske zbornice, splošna zdru- 
ženja, družbeni pravobranilec samoupravljanja ter tržne inšpekcije.«. 

To so vse dopolnitve in spremembe, ki jih je izoblikovala delovna skupina 
na podlagi razprave v zboru. Prav tako skupina predlaga zboru, naj ne bi 
vztrajal na usklajevanju s preostalima zboroma, pač pa na tem, da se v skupno 
poročilo vseh treh zborov vnesejo pripombe in dopolnitve zbora, kolikor dele- 
gati s tem soglašajo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina To m 1 j e : Hvala lepa! Slišali ste predlog za dopolni- 
tev sklepa. 2eli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Razpravljal bom le o enem vprašanju. Že prej bi se ogla- 
sil, ampak najbrž ni bilo primemo, ker bi se izkazalo, da dejansko premalo 
poznam gradiva, o katerih danes razpravljamo. 

Hočem reči, da spreminjanje resolucije tako, da le rečemo, da se v četrtem 
odstavku na 5. strani, 6 spremeni v 2,5, ko ne vemo niti približno, zakaj gre, to 
lahko razume tisti, ki poklicno razume te strani in stavke zvezne resolucije. Mo- 
ram reči, da žal nisem med temi iai da se v razpravo o takem gradivu sploh 
ne morem vključiti, ker ne vem kaj pomeni 6,5 na 4,5, 3,5 na 1,3, 2,5 na 4. 
Tega res ne vem. To je sedaj tisti problem, ker tudi nisem uspel, da bi tovarišico 
Štefanijo Zagmaister, ko je navajala te številke sprememb, v celoti slišal. Vse 
te naše dopolnitve imajo najbrž svojo težo. Gre za številne pripombe. Slišal 
sem jih tudi včeraj na seji Centralnega komiteja Zveze .komunistov Slovenije. 
Vendar ostaja slej ko prej odprto vprašanje. 

Sedaj, dajemo pripombe k zvezni resoluciji. Vsaj sam nisem niti slišal niti 
ugotovil, kakšne bodo dopolnitve naše republiške resolucije. Namreč v enem 
delu republiške resolucije smo že tako ali tako imeli drugačne in nekoliko 
ostrejše opredelitve, ki so bile bolj stabilizacijsko usmerjene, kot so bile v 
zvezni resoluciji. Če se dobro spominjam, ko smo Sprejemali zvezno resolucijo 
v decembru prejšnjega leta, takrat nismo nekaterih opredelitev slovenske reso- 
lucije sprejemali kar tako, na pamet. Danes se mi zdi, da karkoli bi rekel, bi 
rekel na pamet. Vem pa nekaj, da če nekaterih stvari ne bomo spremenili — 
naj med drugim navedem deviznoplačilne pozicije repiiblik — potem dragi 
tovariši, lahko pišemo, kar hočemo, izvoza kot smo ga v planu predvideli, ne bo. 
Tako, kot so zdaj postavljene plačilnobilančne pozicije republik, so nasilno 
pretrgani blagovni, denarni in devizni tokovi med organizacijami združenega 
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dela in je celo pomembno, ali si na tej ali drugi strani Sotle. V šestih preteklih 
mesecih smo za vsako ceno izvažali svojo lastno substanco. Toda tako ne bo šlo 
več, če teh stvari ne bomo rešili na ustrezen način. Ali odpravimo te razmere 
ali pa pustimo prostor, da se bo združeno delo lahko pogovarjalo, ker se sedaj 
ne more. Če se namreč kaj dogovorimo, se to največkrat tne izpelje. Če pa ne 
vemo s kakšnimi ukrepi to izvajati in kakšne materialne podlage so pripravljene, 
potem lahko zapisujemo kakršnekoli številke in računamo z ne vem kakšnimi 
računalniki, bomo vedno dobili neke nerealne rezultate, ki so seveda daleč od 
mobilizacijskega pristopa. Če ne bo ustrezale pomoči in dejansko ustreznih 
ukrepov, potem bo tudi resolucija žal postala neke vrste dokument z name- 
tanimi številkami, ki bodo daleč od naših dejanskih sposobnosti. 

Zato bi na koncu te moje, sicer dokaj neurejene in morda premalo dokumen- 
tirane razprave, rad opozoril, da gre v tem trenutku bolj za usmeritev naše 
delegacije, ki vendar v celoti pozna družbenoekonomske in druge razmere v 
naši republiki, in ki bo takrat, ko bo potrebno, predložila zboru oziroma drugim 
organom Skupščine v razpravo reševanje dejanskih problemov. S tem nočem 
razvrednotiti današnje razprave pa tudi ne sklepov našega zbora. Moram pa 
reči, da tem sklepom veliko ne zaupam, ker ne vem kaj objektivno pomenijo, 
zlasti pa ne vem, kaj to pomeni z vidika problemov Slovenije, glede česar pa 
smo si bili decembra prejšnjega leta vsaj kolikor toliko na jasnem. 

Predlagal bi, da sprejmemo pobudo tovarišice Žagmaistrove, da pooblasti- 
mo delegacijo, da gre v postopek usklajevanja in da sproti obvešča zbor in or- 
gane Skupščine SR Slovenije o tistih problemih, ki so dejansko bistvenega po- 
mena tako za izvajanje resolucije, kot tudi za nadaljnji potek in mobilizacijo 
naših stabilizacijskih prizadevanj. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa, tovariš Uršič. Besedo ima tova- 
riš Dušan Šinigoj. 

Dušan Šinigoj: Gotovo1 je problem metoda dela, kadar gre za take 
spremembe, glede katerih se naj oblikujejo stališča, ki jih terja delegacija Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin. Stališča k spremembam zvezne 
resolucije, kot tako imenovane druge faze, smo oblikovali in hkrati tudi skušali 
ugotoviti, katere spremembe prinaša zvezna resolucija tudi v slovensko reso- 
lucijo. Informacijo te vrste smo posredovali Skupščini SR Slovenije, tako da 
delegati imajo določeno usmeritev in da v tem niso povsem brez usmeritve. 
Ni pa vseh razlag. V Izvršnem svetu dejansko tudi ne verno, kakšni bodo ukrepi 
po tako imenovanem drugem in tretjem paketu usmeritev, ker se ti tudi uskla- 
jujejo in dejansko spreminjajo iz ure v uro oziroma iz dneva v dan. To je tisto, 
za kar tudi v Izvršnem svetu menimo, da je v določenem smislu vendar po- 
manjkljivost v delu in pri izvajanju celotne reforme. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Moram tovarišu Igorju Uršiču povedati, da najbrž 
ni treba, da bi se počutil osamljenega, ko se znajde v takem položaju, o katerem 
je govoril. Na seji odbora smo ugotavljali podobno. Smo dejansko v položaju, 
da smo kot delegati razmišljali celo o tem, da bi ob tem, da nimamo celovitega 
pregleda, kaj in na kakšen način in s kakšnimi sredstvi naj bi se izvajala po- 
litika, morda celo kazalo reči, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob tem, 
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da prihaja z necelovitimi predlogi ukrepov, sam v celoti prevzel odgovornost 
za to, kako bo te ukrepe izvajal. Kot delegati verjetno res zelo težko prevza- 
memo odgovornost za celovite rezultate, sicer v celoti sprejemljive politike. 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Besedo ima tovariš Zoram Polič. 

Zoran Polič: Ne bom sedaj zagovarjal tistih, ki sestavljajo te pakete 
ukrepov. Le nečesa pa se moramo zavedati, da ukrepov, ki naj rešujejo trenutno 
stanje, sploh ni, da pa se o tem razpravlja in da gre za predloge različnih sub- 
jektov. Zato se mi zdi, da bi bilo treba delegacijo predvsem zadolžiti, da vztraja 
na hitrejšem sprejemanju ukrepov. To pa pomeni, da tudi od delegacij preosta- 
lih republik zahtevamo, da so hitrejše v sprejemanju določenih dogovorov. Če 
ne bodo v tem položaju aktivnejše -gospodarske zbornice kot predstavnice ne- 
posrednih proizvajalcev, ki sedaj živo čutijo, kaj pomeni devalvacija in kaj po- 
manjkanje raznih ukrepov po drugi strani, potem seveda tudi Izvršni svet ne 
bo mogel sprejeti predlogov, ki bi bili sprejemljivi za delegacijo. Tako je prav, 
da ima delegacija pooblastilo, da zahteva hitro reševanje, hkrati pa menim, 
da mora delegacija imeti tudi dovolj širok okvir v tem pooblastilu, da je tisto, 
kar ugotavlja, primerno, in da to resnično vodi k urejevanju razmer. 

Mene je spodbudil k razpravi tovariš Globaonik. Reči namreč Izvršnemu 
svetu, češ, ti si to zakuhal, sedaj pa bodi tudi odgovoren, bi bila najslabša re- 
šitev. V tem primeru je nujno potem vse skupaj usmerjeno samo v spreje- 
manje administrativnih ukrepov, ne sprejemamo pa nikakršnega dogovora, 
ampak izključno le predpise, ki jih bodo predlagali zvezni sekretariati in sam 
Zvezni izvršni svet. To pa bodo, po mojem mnenju, dejansko najslabše rešitve. 
Ce ne bo prišlo do dogovorov o reševanju nastalega položaja, potem sploh ne 
vidim možnosti, kako bodo gospodarske organizacije poslovale v prihodnjih letih 
in sploh ne vidim rešitve za srednjeročni plan. Tako, prosim, bodimo pri tem 
nekoliko objektivnejši. 

Predsednica Tina Tomi je: Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Razpravljal bom o dveh vprašanjih. Prvo, kar me 
moti, je preveč pogojnikov v stališčih zbora, kar ni v skladu z našo razpravo. 
Menim, da so sklepi in stališča preveč omehčana s pogojniki, zato tudi niso 
jasna in ekzaktna. Menim, da mora delegacija to upoštevati. 

Drugič. Prejšnje, leto v jeseni se je javno govorilo, naj bi se taki ukrepi 
sprejeli z novim letom in naj bi se zanje pripravile projekcije, ki bi se sedaj 
ob novo nastalem položaju popravile. Sedaj pa čakamo na paket ukrepov, za 
katere niti ne vemo, kdaj bodo sprejeti. Ali ni nekoliko neodgovorno sprejemati 
take ukrepe brez temeljitih priprav, ki bi nam omogočile, da bi bili lahko 
v pristopu ekzaktni in hitrejši? Menim, da je treba na to opozoriti, ker tudi 
v prihodnje ne bomo mogli na tak način bjez razprav sprejemati ukrepov. 
Bolje je, da trajajo priprave še dva meseca dlje in da se pristopi k akciji z vse- 
mi potrebnimi informacijami, ki morajo slediti gibanjem, ki bodo omogočila 
uresničevanje ukrepov. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Marko Bule. 
31 
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Marko Bule: Položaj je prav tak, kot je .povedal tovariš Uršič. Kot 
delegati slovenske in zvezne skupščine nosimo odgovornost za vse spremembe 
ekonomske .politike in za vse, kar se dogaja v danih razmerah, v katerih se 
nahajajo organizacije združenega dela. Vendar je točno to, da smo v takem 
položaju, da to odgovornost težko nosimo, ker nimamo zanjo elementov. Ko smo 
v delegaciji obravnavali ta položaj, smo ugotovili, da imamo dve možnosti, in 
sicer, ali rečemo Zveznemu izvršnemu svetu, naj sam sprejme ukrepe ali pa 
sprejmemo zakon in rečemo, da je položaj izreden in naj ukrepa kot ve in zna, 
glede odgovornosti pa bomo še videli. Je pa še možnost, da rečemo, ker delegati 
in delegatska skupščina ne nosijo odgovornosti, ne moremo narediti drugega 
kot to, da terjamo, češ dajte podatke, dajte bilance, dajte osnutke aktov, osnutke 
instrumentov, osnutke ukrepov, o čemer bomo razpravljali in odgovorno spre- 
jeli ukrepe. Vse slovenske pripombe k osnutku sprememb in dopolnitev zvezne 
resolucije, ki so bile danes izražene, pomenijo, dajte nam to in to, da se bomo 
lahko odgovorno obnašali in odgovorno sprejemali stališča. Menim, da je to 
edina zahteva, ki je realna in ki v bistvu krepi odgovornost delegatskih skup- 
ščin. Vse te pripombe, ki smo jih Vključili v sklep zbora, pomenijo prav to, o 
čemer je govoril tovariš Uršič, in sicer dajte nam ukrepe, da bomo lahko v 
tistem trenutku, ko bomo vse to imeli, odgovorno rekli, strinjamo se ali pa ne 
strinjamo se, to predlagamo, to pa ne predlagamo. Danes je namreč le pred- 
hodna, delna razprava s širokimi, načelnimi, splošnimi opozorili in pripombami, 
ki jih bomo potem usklajevali z drugimi delegati in 11. julija letos predložili 
zboru, upam vsaj, nekoliko celovitejše in konkretnejše predloge zaradi dokončne 
odločitve o osnutku sprememb in dopolnitev zvezne resolucije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Mislim, da smo kar precej razjasnili položaj. Gre v bistvu za sklep zborov 
republiške Skupščine, s katerim napotuje svojo delegacijo na usklajevanje. To 
usklajevanje se začne v teh dneh za sejo Zbora republik in pokrajin, ki je 
menda predvidena 17. julija tega leta. Med tem časom imamo še enkrat sejo 
zbora, na kateri bo delegacija poročala o usklajevanju. 

Predlagam, da glasujemo o predlogu sklepa in o dopolnitvah, ki jih je 
posredovala tovarišica Zagmaistrova, ker jim nihče ni oporekal. Kdor je za 
predlog sklepa, skupaj z dopolnitvami, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Želimo delegaciji, da odgovorno opravi svoje delo. 
Tovariši delegati! Seja je sicer zaključena, ker je izčrpana tudi obravnavana 

točka dnevnega reda, vendar vas moram obvestiti, da je Zbor občin glede os- 
nutka zakona o območjih občin sprejel drugačno stališče, kot ga je sprejel naš 
zbor. V 4. točki stališč zbora je navedba, da je referendum fakultativna oblika 
oziroma možnost demokratične odločitve, Zbor občin pa meni, da je obvezen. 
Gre za drugo fazo. Predlagala bi tako usmeritev, da naš Odbor za družbeno- 
politični sistem posebej skrbno prouči to razliko v stališčih obeh zborov pri 
sestavi in obravnavi predloga zakona. 

S tem je dnevni red današnje seje zbora izčipan in zaključujem sejo. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.10.) 



36. seja 

(11. julija 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši delegati! Pričenjam 36. sejo 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili naslednji tovariši: Geza Bačič, 
Vlado Beznik, Jože Globačnik, Radislav-Štefan Klanjšček, Stane Repar in Pe- 
ter Toš. 

Z dopisom z dne 30. junija tega leta sem vas obvestila, da bo Družbeno- 
politični zbor na današnji seji obravnaval v skladu s petim odstavkom 215. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije odstop predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije dr. Antona Vratuše. Na podlagi sklepa, ki je bil spre- 
jet na 35. seji zbora, bomo danes nadaljevali z obravnavo in sklepanjem o pred- 
logu stališč k predlogu za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela do- 
hodka organizacij združenega dela, ki (koristijo hidroakumulacijske objekte, z 
osnutkom zakona tako, da za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnev- 
ni red: 

1. odobritev zapisnika 35. seje zbora, 
2. naloge SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje po- 

litike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije, 
3. osnutek zakona o notranjih zadevah^ 
4. predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in de- 

lovanja upravnih organov za družbene prihodke, 
5. odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
6. volitve in imenovanja, 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor "daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine in 

19. členu poslovnika zbora k 4. točki dnevnega reda, to je k dogovoru o temelj- 
34* 
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nih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za druž- 
bene prihodke. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Se strinjate z dnevnim redom? (Da.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda. 
Obveščam delegate, da sta me predsednik Zbora združenega dela in pred- 

sednica Zbora občin z dopisi z dne 26. 6. in 27. 6. tega leta obvestila, da sta 
oba zbora obravnavala predloga za izdajo zakona o usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte, in prelo- 
žila sklepanje o njem na današnjo sejo zborov. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Skupščina Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije so obravnavali osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih. V skladu s stališči, ki jih je sprejel Družbenopolitični zbor na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika zbora, 
dne 25. 6. tega leta, sta zbora odložila sklepanje o osnutku zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu in zavrnila osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Zbor združenega dela je obravnaval in sprejel v skladu s stališči Družbe- 
nopolitičnega zbora tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu pri delu. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, da 
zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme naslednji sklep, s katerim ugo- 
tavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin odložila sklepanje o pred- 
logu za izdajo zakona o usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, 
ki koristijo hidroakumulacijske objekte, in da sta zbora v skladu s stališči 
Družbenopolitičnega zbora, ki jih je sprejel na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika zbora, dne 25. 6. tega leta od- 
ložila sklepanje o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu in zavrnila 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih. 

Prav tako je Zbor združenega dela sprejel predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu v skladu s stališči Družbenopolitič- 
nega zbora. Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Obveščam delegate, da bo skupno zasedanje z ostalima dvema zboroma, 

na katerem bomo poslušali uvodno besedo predsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, tovariša dr. Antona Vratuše, k 2. točki dnevnega reda in 
uvodno besedo namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve, Do- 
reta Dovečarja, k 3. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona o notranjih 
zadevah. Zato prekinjam sejo in prosim delegate, da gredo v veliko dvorano. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Preden 
preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda današnje seje, glede 
na naš sklep, sprejet na 35. seji zbora dne 25. junija tega leta, nadaljujemo z 
obravnavo predloga stališč k predlogu za izdajo zakona o usmerjanju dela do- 
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hodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte. Da- 
nes smo prejeli na klopi nov predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega 
zbora. Tudi danes je na seji zbora navzoč predstavnik predlagatelja predloga 
za izdajo zakona, tovariš Žarko Žigon, predsednik Skupščine občine Radlje ob 
Dravi. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa pri tej točki dnevnega reda za- 
stopa tovarišica Tanja Košorok, načelnica pravnega oddelka v Republiškem 
komiteju za energetiko', industrijo in gradbeništvo. 

Že pred sejo sem opozorila tovariše delegate, da glede na nov predlog sta- 
lišč ocenijo, ali je potrebno ponovno imenovati delovno skupino za oblikova- 
nje predloga teh stališč. Sama predlagam, da to ni potrebno. Se strinjate s tem? 
(Da.) Želi kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Žarko Žigon. 

Žarko Žigon: Včeraj je tudi Skupščina občine Radlje ob Dravi pre- 
jela predlog stališč. Lahko rečem, da se iz tega predloga lahko razbere, da so 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in vsi tisti, ki so sodelovali pri obliko- 
vanju takih stališč, storili veliko, da so pripeljali reševanje tega problema v ti- 
sto smer, ki smo jo tudi sami zasledovali, ko smo tej Skupščini predlagali pred- 
log za izdajo navedenega zakona. 

V imenu Skupščine občine Radlje ob Dravi nimam posebnih pripomb k 
tem stališčem, ker menim, da če bi ostala dva zbora Skupščine SR Slovenije na 
podlagi teh stališč sprejela ustrezna svoja stališča, obstajajo možnosti za na- 
daljnje reševanje tega vprašanja. 

Postavljam le eno vprašanje. Kaj bo storil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, če v tem roku ne bo prišlo do opredelitev skupnih stališč v družbe- 
nem dogovoru, ki naj bi ga sklenile republike in avtonomni pokrajini? To je 
nekaj, kar ta izvršni svet ovira, da bi sam pristopil k rešitvi tega vprašanja. 
Verjetno pa bi kazalo omogočiti Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
bi, kolikor ne bi prišlo v določenem času do sklenitve takega družbenega do- 
govora, sam pristopil k rešitvi tega vprašanja. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Ali še kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) Ali bo predstavnik Izvršnega sveta odgovoril na vprašanje, ki ga je po- 
stavil tovariš Žigon? Predstavnik Izvršnega sveta mi pravi, da bi se v tem 
trenutku težko opredelil do tega vprašanja, ki je bilo postavljeno v razpravi 
tovariša Žigona, kaj bo Izvršni svet storil v primeru, če bodo usklajena sta- 
lišča pri oblikovanju dogovora med republikami in avtonomnima pokrajinama. 
Besedo ima tovariš Žarko Žigon. 

Žarko Žigon: Pogovarjali smo se tudi z zastopniki nekaterih občin, 
ki so zainteresirani, da se reši to vprašanje. Predlagam, naj bi v tem primeru 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodeloval s temi občinami in na ustrezen 
način skušal rešiti to vprašanje. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Žigon. Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo o predlogu za izdajo tega zakona 
in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu za izdajo zakona o izdva- 
janju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte. Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne 
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roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu za iz- 
dajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka organizacij združenega 
dela, ki koristijo hidro akumulacijske objekte. Na podlagi 20. člena poslov- 
nika zbora bom sprejeta stališča poslala Zboru združenega dela, Zboru občin 
in predlagatelju. 

Predlagam, da v skladu z določbo 21. člena poslovnika zbora določimo de- 
legata, ki bosta sodelovala pri delu Zbora združenega dela in Zboru občin ob 
obravnavi predloga za izdajo tega zakona, glede katerega smo pravkar spre- 
jeli stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predlagam, da 
kot predstavnik našega zbora sodeluje v Zboru združenega dela tovariš Jože 
Marolt, v Zboru občin pa tovariš Ciril Sitar. Se zbor strinja s tema delegatoma, 
ki bi pojasnila stališča tega zbora, seveda če bo to potrebno? (Da.) Predloge 
tovariša Žigona pa bom posredovala Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 35. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Nihče.) Ker 
ne predlaga nihče nobene spremembe ali dopolnitve, dajem na glasovanje za- 
pisnik 35. seje zbora. 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 odobril zapisnik 35. seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na naloge SR Slo- 
venije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje politike in mednarod- 
nega sodelovanja SFR Jugoslavije. 

To gradivo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V okviru 
Skupščine SR Slovenije so ga obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem 
in Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija Skupščine SR Slovenije za 
mednarodne odnose ter Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti. Danes 
smo prejeli tudi mnenja in stališča Sveta za mednarodne odnose pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel zbor po obravnavi. Uvodno obrazložitev 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije smo pravkar poslušali na 
skupnem zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predsitavnik predlagatelja za to točko dnevnega reda je tovariš Jernej Jan, 
predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. Poročevalka 
Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora je tovarišica Majda Gaspari. 
Zeli morda dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Zeli predstavnica Odbora za 
družbenoekonomske odnose dopolniti poročilo? (Ne.) Predstavnika obeh ko- 
misij? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Godec. 

Ivan Godec: Tovarišice in tovariši! Vse tisto, kar je v zvezi z gradi- 
vom za današnjo sejo zborov republiške Skupščine skupaj s poročilom Izvrš- 
nega sveta in tudi današnjim uvodnim poročilom tovariša Antona Vratuše, po- 
meni celovit pregled dejavnosti SR Slovenije pri njenem vključevanju v ures- 
ničevanje mednarodnih nalog Jugoslavije. Zdi se mi tudi, da so v teh gradivih in 
še zlasti v današnjem poročilu ustrezno poudarjena najpomembnejša vprašanja 
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V zvezi z našimi odgovornostmi na mednarodnem področju. Glede tega menim, 
da je treba podpreti predlog formulacije sklepa za današnjo sejo zborov Skup- 
ščine SR Slovenije o teh vprašanjih. 

V gradivih, kolikor sem jih lahko sam pogledal in tudi poslušal današnjo 
uvodno poročilo, sta izjemno poudarjeni naslednji dve vprašanji, Prvič, vloga 
delovnih ljudi pri oblikovanju mednarodne dejavnosti Slovenije in odgovornost 
čim večjega števila delavcev in občanov za oblikovanje take politike, kar je se- 
veda po mojem mnenju, še vedno bolj želja, kot pa že dosežena stopnja nji- 
hove dejanske odgovornosti oziroma vpliva na to politiko. Drugič, zlasti eko- 
nomski vidik v povezavi s političnim sodelovanjem in v zvezi s tem naša od- 
govornost in trenutni ekonomski rezultati, doseženi pri tej naši dejavnosti. 
Ta ekonomski vidik je prav gotovo ustrezno poudarjen in tudi pri njem še 
vedno ne uspevamo tako, kot imamo začrtano v dokumentih, ki so našteti v 
gradivu za današnjo sejo. Zaradi tega se mi zdi, da so poudarki v gradivu in v 
ekspozeju ustrezni. 

Rad pa bi govoril o nekaterih izkušnjah Zveze sindikatov Slovenij.e pri 
mednarodnem sodelovanju v zadnjem obdobju. Sodelujemo z naslednjimi de- 
želami, in sicer s Španijo, v okviru Španije s Katalonijo in posebej z delav- 
skimi komisijami v Kataloniji, to je sindikatom. Ustrezno sodelujemo tudi s 
partijo v tej deželi in smo tudi razvili, zlasti po zadnjem /kongresu Zveze sin- 
dikatov Slovenije, ustrezno sodelovanje s Koroško in Štajersko v Avstriji. V 
skladu z vsem tistim, kar je bilo že rečeno tudi danes, skušamo razvijati še 
nadaljnje stike, ki smo jih v zadnjem obdobju pomembnejše intenzivirali, na 
Madžarskem s-pokrajino Železna županija in Zala, v Sovjetski zvezi z Ukra- 
jino, to je sodelovanje, ki ima že daljšo zgodovino, v Italiji z Avtonomno De- 
želo Furlanijo-Julijsko krajino in Emilio Romanio ter v Zvezni republiki Nem- 
čiji z deželo Baden Wurttenberg in z delavsko zbornico v Bremnu. 

Ce bi ocenjevali to sodelovanje Zveze sindikatov Slovenije z naštetimi 
subjekti, naj povem, da sodelujemo glede vsega tistega, kar je rečeno, da je 
aktualno zlasti z našega vidika. S sosednjimi in tudi nevtralnimi evropskimi 
deželami sodelujemo v takem smislu, kolikor je pač mogoče za Slovenijo kot 
vendar manjšemu delu Jugoslavije. Poleg tega pa sodelujemo tudi z nekaterimi 
deželami vzhodnega bloka in tudi zahodnega. 

Ce bi te stike v zadnjih dveh letih želel opredeliti, potem zelo težko naj- 
dem zanje skupni imenovalec. Treba je razumeti, da gre pri tem za sodelo- 
vanje sindikatov, ki imajo v različnih družbenih sistemih različno vlogo. Pri 
takem sodelovanju prihaja do nekaterih nesporazumov ali pa težav, in sicer 
od tega, da ena delegacija govori zlasti o tem, da je treba reševati socialni po- 
ložaj delavcev, do tega, da v pogovorih z drugo delegacijo ugotovimo, da je 
največji interes za sodelovanje, da se organizira kaikšna razstava, ali da pride 
do izmenjave gostovanj kakšnega pevskega zbora itd., kot tudi do tega, da se 
seveda pogovarjamo o sodelovanju, kar je najbolj pomembno za naše organiza- 
cije združenega dela z ustreznimi tujimi podjetji v drugih sistemih. 

Na tem slednjem področju, ki sem ga omenil, pravzaprav ne uspevamo 
tako, kot bi si želeli. Ves trud, da bi dosegli dobre rezultate pri izmenjavi iz- 
kušenj, pri izmenjavi delegacij in pri našem mednarodnem sodelovanju na tem 
področju, je v posameznih primerih seveda tudi pozitiven, vendar pri tem vse 
preveč ostajamo še pri sodelovanju in izmenjavi posameznih delegacij. Tako bi 
v zvezi z delovanjem Zveze sindikatov Slovenije lahko rekel, da imamo pozi- 
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tivne izkušnje pri sodelovanju glede obravnave nekaterih vprašanj, imamo pa 
tudi pomembne slabosti. 

Sicer bom pa najprej spregovoril nekaj besed o pozitivnih izkušnjah, ker 
je prav, da se najprej o tem govori. Menim, da smo pri podružbljanju zunanje 
politike dosegli delne uspehe.-Delne rečem zaradi tega, ker tisto, kar je re- 
čeno, da naj bo delavec in občan bolj udeležen in dejaven na tem področju na- 
šega družbenega življenja, še vedno ni uresničeno tako, kot je proklamirano v 
številnih naših dokumentih. To bi poskušal podkrepiti tudi s številkami. Po- 
leg tega, da sodelujemo na tem področju na republiški ravni, sodelujejo v 
zvezi s tem tudi občinski sveti Zveze sindikatov Slovenije, ki jih je 60. Od 
tega sodeluje, po naših podatkih, v tem trenutku v različnih oblikah medna- 
rodne dejavnosti 13 občinskih svetov. Govorimo tudi o stabilizaciji, o tem, 
da ni tako sodelovanje razvijati le v zvezi s potovanji, čeprav je, tudi to vpra- 
šanje podružbljanja. Teh 13 občinskih sindikalnih svetov tako ali drugače so-, 
deluje glede obravnave številnih vprašanj z zelo različnimi subjekti v svetu. 
To je le določen manjši odstotek naše organizacije. Od 18 republiških odborov 
sodeluje na mednarodnem področju osem republiških odborov. Ne vem po- 
datkov o tem, koliko dejansko sodelujejo na tem področju tudi organizacije 
združenega dela, kar bi bil najtehtnejši in najbolj kvaliteten podatek, ki bi 
lahko tudi kaj prispeval k uresničitvi naših ekonomskih želja. Ta se seveda tudi 
spreminja v različnih obdobjih in ob različnih razmerah. Vseeno, iz tega sledi, 
da je določen uspeh vendar dosežen na tem področju. To je tudi pokazalo gra- 
divo za današnjo sejo zbora. 

Druga pozitivna izkušnja, ki naj bi jo upoštevali pri naši oceni, je ta, da 
prihaja do pomembne izmenjave izkušenj o dejavnosti sindikatov v različnih 
družbenih okoljih tako, da pri tem, ko se izmenjujejo izkušnje, vendar eni od 
drugih dobivamo tiste najnujnejše izkušnje, ki, se seveda lahko uporabijo tudi 
v pozitivni smeri. Ni mogoče reči, če se srečamo s katerokoli delegacijo sindi- 
katov iz kateregakoli sistema, da iz takšnega srečanja ne bi bilo mogoče dobiti 
pozitivnih izkušenj, obratno pa seveda tudi ne. 

Glede slabosti našega sodelovanja sem na eno že opozoril. Naše delo je 
usmerjeno v to, da pri tem ne bi šlo zgolj za izmenjavo delegacij. Vendar me- 
nim, da pomembnejših uspehov pri tem nismo dosegli. Nenehno se ponavlja to, 
da kakšna delegacija pride k nam v enem letu enkrat ali dvakrat, v naslednjem 
letu še enkrat in da pri izmenjavi takih delegacij v bistvu ponavljamo že 
sprejete dogovore, da bomo intenzivirali to in ono. Številni so konkretni do- 
govori, doseženi pa so razmeroma manj pomembni rezultati. Delegacije si 
uspešno izmenjajo le izkušnje. Sodelovanje naših organizacij združenega dela 
in tujih podjetij napreduje, ampak gotovo počaisneje. Saj pri tem najbrž ni 
potrebna kakšna nestrpnost, kljub temu pa menim, da je prav ekonomski vidik 
v razmerah gospodarske stabilizacije izjemno pomemben tudi na mednarodnem 
področju kot dokaz, da nismo neuspešni. 

Druga slabost našega sodelovanja je v razporeditvi sodelovanja Zveze sin- 
dikatov Slovenije in sindikati v svetu. Naše sodelovanje je tako, kot sem ga 
navedel na primeru sindikatov, ki so bili omenjeni. Tovariš Vratuša je v svoji 
uvodni besedi povedal, kje so najpomembnejša ekonomska sodelovanja organi- 
zacij združenega dela in SR Slovenije s preostalimi ekonomskimi subjekti v 
svetu, in sicer »Intertrade« Indija, »Slovenijales« Centralnoafriška republika, 
»Gorenje« Nigerija, »Emona« Kenija in Centralnoafriška republika, »Iskra« 
Južna Amerika, »Krka« Kenija, »IMP« v Iraku, »Komet« na Malti itd. Te je 



36. seja 537 

posebej izpostavil kot primere dolgoročnejšega ekonomskega sodelovanja. Si- 
cer ne mislim, da bi SR Slovenija oziroma Zveza sindikatov Slovenije morala 
prav zaradi tega imeti posebno intenzivne stike s sindikati v teh deželah, ven- 
dar je vseeno nasprotna ugotovitev, da se naše sodelovanje s posameznimi de- 
želami in primeri najuspešnejšega dolgoročnega sodelovanja niti v enem pri- 
meru ne pokrivajo, gotovo zaskrbljujoča, in potrjuje to, da vendar morda 
le nismo dovolj natančno usmerili naše dejavnosti v obravnavo tistih vpra- 
šanj, ki so ekonomsko ta trenutek zelo pomembna. Zaradi tega menim, da je 
tudi naloga Zveze sindikatov Slovenije, da vloži več truda za boljše ekonom- 
sko sodelovanje in s tem za boljše ekonomske rezultate in za podporo vsem ti- 
stim projektom, ki so aktualni z našega gospodarskega vidika in naše odgovor- 
nosti v zvezi s tem, kot tudi, da bi morali razširiti sodelovanje Zveze sindika- 
tov Slovenije tudi s sindikati v neuvrščenih deželah. 

Dajem pa eno samo pripombo v zvezi z gradivom in potekom razprave o 
njem. V tem letu je bila tudi svetovna sindikalna konferenca v Beogradu. Ne 
glede na to, kakšne so naše ocene o uspešnosti te svetovne konference, menim, 
da ni dobro, da smo ob naštevanju vseh mogočih mednarodnih sestankov po- 
vsem izpustili iz gradiva navedbo te konference. Mnenja sem, naj bi sprejeti 
sklepi oziroma dogovori na tej konferenci, ne glede kakršnikoli so in ne glede 
na našo oceno o njih, spodbudili tudi SR Slovenijo k večji vključitvi v spre- 
jete dogovore na tej konferenci. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
varišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši! Menim, da lahko na pod- 
lagi razprave v Odboru za družbeno politični sistem, v Komisiji Skupščine SR 
Slovenije za mednarodne odnose in tudi iz razprav v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah ugotovimo, da so gradivo in seveda zlasti tudi ekspoze predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o nalogah SR Slovenije pri obliko- 
vanju in uresničevanju ciljev zunanje politike in mednarodnega sodelovanja 
SFR Jugoslavije dobra osnova za opredeljevanje obveznosti vseh samoupravnih 
subjektov in za nadaljnje podružbljanje mednarodnih odnosov. Ob tem je tudi 
prav, da se poudari, da smo pri demokratizaciji in podružbljanju mednarodne 
dejavnosti in zunanje politike dosegli viden napredek. Delovni ljudje in občani 
z velikim zanimanjem spremljajo aktualne dogodke v mednarodnih odnosih 
v svetu in v okviru organiziranih dejavnikov naše samoupravne družbe poglob- 
ljeno razpravljajo o perečih mednarodnih vprašanjih in dajejo pri tem široko 
podporo neuvrščeni politiki Jugoslavije, katere korenine so v sami samoupravni 
družbenopolitični usmerjenosti jugoslovanske družbe. 

Prek organiziranih samoupravnih subjektov, in sicer krajevnih skupnosti, 
organizacij združenega dela, delegatskih skupščin in samoupravnih interesnih 
skupnosti, pa so delovni ljudje vključeni tudi v številne oblike mednarod- 
nega sodelovanja v zvezi s političnimi, ekonomskimi, kulturnimi in drugimi 
odnosi s tujino. Tako sta zunanja politika in mednarodno sodelovanje nepo- 
sredno vključena v ustavni sistem, neuvrščena politika Jugoslavije pa je odraz 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v naši družbi. Kljub vidnim pre- 
mikom pri podružbljanju zunanje politike in mednarodne dejavnosti, pa ne 
smemo spregledati, da še nismo uresničili vseh nalog, ki smo si jih postavili v 
resolucijah kongresov Zveze komunistov in dokumentih delegatskih skupščin, pa 
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tudi, da v stopnji podružbljanja na tem področju še vedno zaostajamo za do- 
sežki, ki smo jih pri tem dosegli na drugih področjih družbenopolitičnega do- 
gajanja. 

Medsebojni odvisnosti zunanje in notranje politike še vedno namenjamo 
premalo pozornosti in v našo zavest še ni dovolj globoko prodrlo spoznanje, da 
pri obravnavi mednarodnega sodelovanja in zunanje politike delovni človek ni le 
objekt informiranja, ampak, da je njegova samoupravna in ustavna dolžnost in 
pravica, da kot subjekt aktivno in ustvarjalno oblikuje in načrtuje to politiko, 
o njej odloča in sodeluje pri njenem izvajanju. Zaradi tega se bomo morali še 
naprej odločno in dosledno zavzemati, da ise bodo procesi podružbljanja med- 
narodne dejavnosti in zunanje politike nadaljevali še bolj intenzivno in široko. 
Da bi to tudi uresničili, si bomo morali prizadevati: 

1. Da bo mednarodno sodelovanje oziroma dejavnost enakopravno vključena 
v načrtovanje, odločanje in izvajanje dogovorjene politike in razvoja pri vseh 
organiziranih samoupravnih subjektih, in sicer krajevnih skupnostih, organiza- 
cijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, delegatskih skup- 
ščinah in da bo povezana z bojem za ekonomsko stabilizacijo in za uresničeva- 
nje strategije opiranja na lastne sile in medsebojnega povezovanja držav v 
razvoju. 

2. Da bo zagotovljen učinkovitejši pretok informacij, ne le v zaostrenih 
kriznih mednarodnih razmerah, ampak nenehno, saj gre za dialektično soodvis- 
nost zunanje in notranje politike, kar naj omogoči, da bodo delovni ljudje do- 
bro seznanjeni tudi z vsemi mednarodnimi političnimi in ekonomskimi pro- 
blemi in da bodo na tej podlagi lahko učinkovito delovali in sodelovali v boju 
za bolj demokratične mednarodne ekonomske in politične odnose. 

3. Da bo obravnavanje vprašanj s področja mednarodne problematike 
postala stalna sestavina dela v vseh institucijah političnega sistema pa tudi, 
da bomo dosegli bolj poglobljeno in analitično ocenjevanje mednarodnih do- 
gajanj ter bolj sistematično in kontinuirano izvajanje nalog, s katerimi se bo- 
do v praksi potrjevala naša splošna družbena hotenja po čim večjem podruž- 
bljanju zunanje politike. 

Vsekakor bi bilo prav, da bi današnja obravnava te problematike v repu- 
bliški Skupščini izzvala podobne razprave tudi v občinskih skupščinah, skup- 
ščinah samoupravnih interesnih skupnosti in samoupravnih organih v zdru- 
ženem delu ter vzpodbudila aktiven odnos vseh družbenih dejavnikov do ures- 
ničevanja nalog in ciljev, ki se nanašajo na ta vidik sicer enovite družbeno- 
ekonomske politike in razvoja združenega dela in družbenopolitičnih skup- 
nosti. Zdi se mi, da bi bilo prav, da bi jim to tudi priporočili. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Najprej prosim! Kdo še želi besedo? Be- 
sedo ima tovariš Ignac Golob, pomočnik zveznega sekretarja za zunanje za- 
deve. 

Ignac Golob: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V delovanju na mednarodnem področju nas vodi skrb za neodvisnost in svo- 
bodo akcije naše neuvrščene in samoupravne Jugoslavije. Naš mednarodni 
položaj je trden. Neodvisnost in svoboda nas in drugih sta predpogoj miru 
in napredka v svetu. Vodimo aktivno politiko, ki se ne odziva le ozko na posa- 
mezne dogodke in spremembe v mednarodnih odnosih, ampak ima jasno za- 
črtana merila za ocenjevanje razvoja in cilje, ki jim sledi. Naša akcija temelji 
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na načelih politike neuvrščenosti. Odnose s sosedi, dogajanja v evropskem 
prostoru in v svetu sploh gledamo s stališča teh načel, ki so progresivna in 
realna platforma za urejanje mednarodnih odnosov. To je del bogate dedišči- 
ne, ki sta nam jo zapustila tovariša Tito in Kardelj. 

Na položaj v svetu vpliva boj narodov za enakopravnost in spoštovanje 
njihovih pravic in številni poskusi s strani močnih in bogatih, da ta boj ome- 
jijo in zmanjšajo dosedanje rezultate tega boja. Od tod tudi poskusi uzako- 
nitve uporabe sile in opravičila za vse številnejše primere tujih vojaških in 
drugačnih intervencij. Od tod tudi verbalno soglašanje industrijskih dežel o 
nujnosti spreminjanja sedanjih gospodarskih odnosov v svetu,- ki so odnosi 
izkoriščanja ter političnega in gospodarskega gospodovanja. 

Tudi najbolj različni dejavniki današnjega sveta so si enotni v tem, da gre 
za izredno težak, zapleten in negotov mednarodni položaj in za vse bolj za- 
ostren gospodarski položaj v svetu. 

Med nekaterimi velikimi silami se govori o nujnosti sestanka na vrhu 
tako imenovanih najbolj odgovornih držav. Drugi predlagajo sestanek pred- 
stavnikov velikih sil. Kljub temu, da ima Organizacija združenih narodov 
152 članov in da predstavlja najbolj avtoritativen okvir za rešitev mednarod- 
nih protislovij, so nekateri močni in zaradi tega tudi vplivni vse preveč pri- 
pravljeni zdrsniti nazaj na tajne pogodbe, na ponovno delitev območij vpliva 
in v varljivo medsebojno popuščanje na račun tretjih, ki je vedno in spet uvod 
v nova nasprotja. 

Vprašanje svetovnega miru pa ne more in ne sme biti le odgovornost ve- 
likih sil. To odgovornost imajo tudi vse države, 'ki so zainteresirane živeti in 
razvijati se v miru in varnosti, enako za vse. V kontekstu mednarodnega po- 
ložaja se govori o krizi politike neuvrščenosti. To preprosto ni točno. V krizi 
sta blokovska politika in tisti del mednarodnih odnosov, ki temelji na blokov- 
skih premisah, nasilju, gospodovanju, razširjanju in krepitvi območij vpliva. 
Politika neuvrščenosti nudi resnične in sprejemljive alternative za najostrejše 
dileme in najtežje .probleme v sodobnosti. To je dejstvo, ki mu ne ugovarjajo 
niti nekateri v blokih, ki si želijo svežega zraka, svobodne akcije in neod- 
visnosti. Različna stališča med neuvrščenimi državami, navezanost nekaterih 
med njimi na tuje interese, težak gospodarski in varnostni položaj mnogih 
od njih, pa ne omogočajo dovolj in bolj tvorno delovanje vseh neuvrščenih 
držav in gibanja neuvrščenih držav kot institucije. 

V zadnjih mesecih smo razvili široko mednarodno dejavnost in v pogo- 
vorih s številnimi neuvrščenimi državami smo prišli do skupnega sklepa, da 
gibanju neuvrščenosti preti nadaljnji proces pasivizacije, da pa po drugi stra- 
ni mednarodni položaj terja okrepitev dejavnosti neuvrščenih držav nasplon 
in v sistemu Organizacije združenih narodov še posebej okrepitev medseboj- 
nega sodelovanja na gospodarskem področju. 

Na mednarodnem gospodarskem področju razvite države ponujajo ukrepe, 
ki naj bi le omilili posledice neenakopravnih gospodarskih odnosov v svetu 
in ki naj le olajšajo položaj dežel, ki so soočene z lakoto, boleznimi in vse- 
splošno stagnacijo v gospodarskem razvoju. Ugovarjajo, da dežele v razvoju 
nastopajo emocionalno, da terjajo novo gospodarsko ureditev sveta in da ter- 
jajo dolgoročne strukturalne spremembe, kar -je seveda edina pot k reševanju 
problemov. Industrijsko razvite države ne kažejo politične pripravljenosti 
zaorati globoko in se spopasti z vzroki dosedanjega in sedanjega vse slabše- 
ga položaja dežel v razvoju. V tem je tudi vzrok, da sestanek vseh članic Orga- 
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nizacije združenih narodov, ki naj bi pripravil vse potrebno za specialno za- 
sedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov o gospodarskih 
vprašanjih, ni bil uspešen in se bo zaradi tega konec avgusta tega leta Gene- 
ralna skupščina sestala brez potrebnih pripravljalnih del. To je zato, ker ni 
politične volje za spremembe in za postavitev mednarodnih odnosov na nove 
temelje enakopravnosti in sodelovanja. Brez tega pa seveda ne bo šlo. Pred 
vsemi deželami v razvoju in tudi pred nami je še reševanje težkih nalog na 
posebnem zasedanju Generalne .skupščine in pri globalnih pogajanjih, ki se 
začno januarja 1981. leta. Prav gotovo se bodo morale dežele v razvoju, precej 
bolj kot doslej opirati na lastne sile, krepiti medsebojno sodelovanje in kre- 
piti našo skupno oziroma vseh dežel v razvoju pogajalsko moč v pogovorih z 
industrijsko razvitimi državami. 

Pred kratkim je bil sestanek tako imenovane skupine predstavnikov de- 
žel v razvoju za gospodarsko sodelovanje med deželami v razvoju. V odlo- 
čitvah in v priporočilih, ki jih je izoblikoval ta sestanek, pa seveda tudi vidim 
zvezo med medsebojnim sodelovanjem neuvrščenih držav in držav v razvoju 
in tudi našo ustalitveno politiko. Sodeč po tem sestanku se nam za okrepitev 
medsebojnega sodelovanja odpirajo novi vidiki in nove možnosti. Priporočila, 
ki so bila sprejeta na tem sestanku, obsegajo naslednja področja: trgovine, 
tehničnega sodelovanja, tehnologije, hrane, energije, surovin, finančnega so- 
delovanja in industrializacije. Priporočila so povsod usmerjena tako h krepitvi 
dvostranskega sodelovanja, kot tudi k višjim oblikam multilateralnega sode- 
lovanja. Na področju trgovine so namenili največ pozornosti splošnemu siste- 
mu trgovinskih preferencialov med deželami v razvoju. Priporočajo, da se po- 
govori o vzpostavljanju tega sistema začno čim prej. To velja tudi za sklepe o 
medsebojnem sodelovanju med državami in trgovinskimi organizacijami in 
o ustanavljanju multinacionalnih podjetij dežel v razvoju za tržne raziskave. 
Predlagani ukrepi obsegajo ustanavljanje skupnih podjetij, razvijanje tehnič- 
nega sodelovanja in sklepanje dolgoročnih angažmajev, posebej v petrokemiji, 
farmacevtski industriji, industriji umetnih gnojil in kmetijstvu. Za krepitev 
tehničnega sodelovanja in prenos tehnologije so priporočili ustanovitev skup- 
ne agencije dežel v razvoju za informiranje o razpoložljivosti znanja za teh- 
nično sodelovanje in ustanovitev mreže znanstvenih in tehnoloških agencij za 
pospeševanje razvoja domače znanstvene in tehnične osnove. 

Izdelana so bila tudi podrobna priporočila za povečanje skupnih kapaci- 
tet za proizvodnjo hrane, za sklepanje sporazuma za preskrbo in proizvodnjo 
tehnologije kapitalnih dobrin, pesticidov in tako dalje. Za področje energije 
so priporočili skupne napore pri raziskovanju in izkoriščanju novih virov 
energije, za razvoj transporta, rafinerij, predelave, ustanavljanje multinacio- 
nalnih podjetij za energijo in energetsko opremo, tehnološka raziskovanja, za 
šolanje kadrov in podobno. Priporočili so tudi oblikovanje ustreznega meha- 
nizma za preprečevanje nihanja cen surovin in vzajemno pomoč na vseh pod- 
ročjih izkoriščanja predelave in preskrbe s surovinami. Na področju finan- 
čnega sodelovanja predlagajo pomoč deželam v razvoju pri premagovanju pla- 
čilno-bilančnih težav z ustanavljanjem skupnih podjetij za raziskovanje in 
izkoriščanje vseh vrst energije, petrokemije, farmacije, telekomunikacij, lad- 
jarstva, proizvodnje druge opreme in podobno. Priporočajo tudi podporo ti- 
stim deželam v razvoju, ki izvajajo razvojne projekte prek drugih dežel v 
razvoju. Ustanovljeno je, da medsebojno sodelovanje prihaja v fazo, ko so 
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potrebni ustrezni mehanizmi, tako na nacionalni ravni, kot tudi na ravni Sku- 
pine 77. 

S tem v zvezi sta bili na naš predlog sprejeti dve priporočili. Prvo pri- 
poroča, naj ministrski sestanek Skupine 77, ki se bo sestal septembra tega leta, 
ukrepa za vzpostavljanje ustreznega mehanizma dežel v razvoju za njihovo 
medsebojno gospodarsko sodelovanje. Drugo pa priporoča, da vsaka dežela v 
razvoju ustanovi agencijo za koordinacijo in uresničevanje ekonomskega so- 
delovanja med deželami v razvoju. Tako o tem meni Skupina 77 držav v raz- 
voju, v delu katere so sodelovali tudi naši predstavniki. Gre za uresničitev 
sklepov konference neuvrščenih držav v Colombu in zadnje, 6. konference 
neuvrščenih držav. 

S priporočili in predlogi, ki sem jih omenil, se našemu združenemu delu 
odpirajo nove možnosti. Da bi pa to dosegli, je pred nami še vedno naloga 
poglobljenih razprav v združenem delu in delegatskih skupščinah o vseh vi- 
dikih razvoja sodelovanja z deželami v razvoju. Pri tem gre predvsem za zdru- 
ževanje dela in sredstev organizacij združenega dela za povečanje izvoza in 
za druge oblike skupnega nastopa v neuvrščenih državah in v deželah v razvo- 
ju, za nujnost, da programi za zboljšanje sodelovanja s temi državami izha- 
jajo iz dolgoročnih obojestranskih interesov in možnosti, za nujnost sklepa- 
nja dolgoročnih aranžmajev o medsebojnih dobavah blaga in krepitvi višjih 
oblik gospodarskega sodelovanja in za nujnost združevanja kadrov, tehnološ- 
kega znanja, finančnih in tehničnih zmogljivosti ter ustanavljanja samouprav- 
nih poslovnih skupnosti za nastopanje v posameznih držvah in na posameznih 
območjih. 

Menim, da se lahko le z identifikacijo dolgoročnih obojestranskih intere- 
sov in možnosti ter s pomočjo samoupravnih poslovnih skupnosti izognemo 
morebitnim neuspehom. Predvsem se mi zdi, da nam včasih zmanjka sape, 
in sicer ne zato, ker nimamo kapacitet^ ampak zato, ker se nismo oprli na 
znanstveno-raziskovalno delo in ker nismo dovolj proučili pogojev nastopa in 
smo neustrezno izbrali področje nastopa. Pri tem bi še posebej opozoril na 
uporabo gradiv, ki nam jih daje naše znanstveno delo in slovenski Center za 
odnose z državami v razvoju. Ne gre podcenjevati naših kapacitet. Z njimi 
in s političnim ugledom, ki ga imamo v deželah v razvoju, moramo najti in 
lahko najdemo svoj prostor tudi v okviru priporočil sestanka dežel v razvoju 
o medsebojnem sodelovanju, ki sem ga omenil, in s tem podpreti proces in po- 
litiko stabilizacije našega gospodarstva. Brez uspešne stabilizacije našega go- 
spodarstva pa tudi. ne bomo mogli še vnaprej sebi zagotavljati neodvisnosti in 
svobode akcij v svetu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa tovariš Golob. Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Smole, predsednik Komisije pri Pred- 
sedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije za mednarodno 
sodelovanje. 

Jože Smole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Zahvalju- 
jem se, da ste mi dali možnost, da sodelujem v tej razpravi. V poročilu Odbora 
za družbenopolitični sistem je vsebovana kritična ugotovitev, ki jo bom pre- 
bral: »Gradivo je usmerjeno v posamezne prioritetne naloge, zlasti na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino in na druga področja mednarodnega sode- 
lovanja, manj pa je opredeljeno do sprejete zunanje politike Jugoslavije in 
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vloge SR Slovenije v njej. V gradivu so pomanjkljivo razdelani nosilci zuna- 
nje politike, to pa so delovni ljudje in občani, glede ekonomskih odnosov pa 
predvsem združeno delo in njihova vloga pri določanju zunanje politike in pri 
drugih oblikah mednarodnega sodelovanja oziroma vključevanja.« 

Popolnoma se strinjam s to ugotovitvijo Odbora za družbenopolitični si- 
stem in menim, da tudi naša dosedanja stopnja obravnavanja zunanje politike 
še vedno kaže na to, da smatramo, da je zunanja politika vendar v pristoj- 
nosti organov federacije. Premalo pa je poudarjena ugotovitev, ki je ustavno 
opredeljena, da je delovni človek nosilec tako notranje kot tudi zunanje poli- 
tike, kar pomeni, da je nujno potrebno, da se vse delegatske skupščine, tako 
republiška Skupščina kot tudi občinske skupščine, vključujejo v oblikovanje 
in opredeljevanje zunanje politike. Zaradi tega menim, da se je treba zavze- 
mati, da se preseže pojmovanje o določeni delitvi pristojnosti na področju zu- 
nanje politike in da se celoten naš delegatski mehanizem vključi ne le v izva- 
janje, ampak tudi v nadaljnje oblikovanje in razvijanje naše zunanje politike. 
Ko smo danes pred nekaterimi pomembnimi političnimi mednarodnimi akci- 
jami, menim, da bi se v oblikovanje platforme za naš nastop v tujini morali 
aktivno vključevati tako republiška Skupščina kot tudi občinske skupščine. 
Sedaj potekajo priprave za specialno zasedanje Generalne skupščine Organi- 
zacije združenih narodov o vprašanjih razvoja. Menim, da je nujno, da je 
platforma, s katero bo Jugoslavija nastopala na specialnem zasedanju Gene- 
ralne skupščine, rezultat ustvarjalnega dogovora vseh struktur naše družbe in 
posebej vseh naših delegatskih skupščin. 

Prav tako potekajo sedaj obsežne priprave na madridski sestanek Kon- 
ference o evropski varnosti in sodelovanju, za katere menim, da prav tako ter- 
jajo oblikovanje skupne platforme v republiški Skupščini kot tudi v občinskih 
skupščinah in da mora biti dana možnost, da se v kar največjem številu ti 
subjekti'vključujejo v oblikovanje naše skupne platforme. Po mojem mnenju 
moramo le kritično ugotoviti, da Skupščina SFR Jugoslavije doslej vsebinsko 
še ni razpravljala o zunanji politiki, ampak se je bolj ali manj taka razprava 
zožila na to, da se je poslušal ekspoze in da so se potem dajale posamezne pri- 
pombe, ali pa je šlo le za posamezne razprave. Premalo pa je v delu Skup- 
ščine SFRJ in preostalih naših delegatskih skupščin prisotno skupno obliko- 
vanje razvoja zunanje politike. Pri tem pa ne gre le za to, da samo podpiramo 
zunanjo politiko in nekatera temeljna načela, kajti svet se danes zelo hitro 
spreminja in ne moremo živeti le od nekaterih načel, s katerimi se strinjamo, 
ampak moramo našo celotno zunanjepolitično dejavnost prilagajati spremem- 
bam, ki nastajajo v današnjem svetu. 

Tovariš Golob je govoril o naši dejavnosti, zlasti v gibanju neuvrščenih 
držav in je ta usmeritev zelo jasna. K temu pa bi želel še dodati, da bi morali 
vsi skupaj veliko bolj ustvarjalno razpravljati o ekonomskih vidikih neuvršče- 
nosti. Smo zelo dejavni na političnem področju neuvrščenosti in dosegamo 
pri tem zelo velike rezultate. Vendar je treba kritično ugotoviti, da zaostajamo 
na področju ekonomskih vidikov neuvrščenosti in da zaostajamo pri sklepanju 
skupnih dogovorov neuvrščenih držav. Bojim se, da se bomo v pripravah za 
naslednjo konferenco neuvrščenih držav na vrhu ponovno srečali s stanjem, 
kakršno je bilo v pripravah za Havano, ko smo morali ugotoviti, da smo zelo 
malo storili za uresničitev ekonomske deklaracije in akcijskega programa ne- 
uvrščenih držav iz Colomba. Dokler bomo pojmovali obveznosti na ekonom- 
skem področju, ki so jih sprejele konference neuvrščenih držav na vrhu, 
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zgolj kot pristojnosti organov federacije in republik, potem seveda na tem 
področju ne bo bistvenega premika in bo delež in prispevek Jugoslavije na 
tem področju zelo skromen. To bo seveda lahko za nas zelo slabo, kajti naše 
pomembno mesto v gibanju neuvrščenih ni odvisno le od mednarodne politike 
v ožjem smislu, ampak je zelo odvisno od naše ustvarjalnosti in na konkret^ 
nosti pri obravnavanju mednarodnih ekonomskih, kulturnih, informativnih 
in vseh preostalih vidikov, ki se nanašajo na spreminjanje celote mednarod- 
nih odnosov in kar ponavadi opredeljujemo kot boj za novi mednarodni eko- 
nomski red. 

Po mojem mnenju moramo ponovno ugotoviti, da danes glede akcijskega 
programa ekonomskega sodelovanja neuvrščenih držav še "vedno nismo storili 
kakšnega resnejšega koraka naprej. Ugotoviti bi morali, da večina naših de- 
legatskih skupščin še danes ni seznanjena z ekonomsko deklaracijo 6. Konfe- 
rence neuvrščenih držav in ni seznanjena z akcijskim programom ekonom- 
skega sodelovanja neuvrščenih držav. To velja tudi za naše združeno delo. 
Dokler ne bomo zagotovili vsaj to, da bomo o tem obvestili združeno delo, po- 
tem je jasno, da ne moremo pričakovati kakšnega večjega prispevka Jugosla- 
vije na tako pomembnem področju kot je akcijski program ekonomskega so- 
delovanja neuvrščenih držav in pa izvajanje ekonomske deklaracije neuvršče- 
nih držajv. 

Tovariš Golob je v zvezi s tem omenil delovanje našega centra za prouče- 
vanje dežel v razvoju. Dejansko bi morali kot minimum zagotoviti to, da bi 
tedenski informativni bilten, ki ga izdaja Center za proučevanje dežel v raz- 
voju, prihajal do sleherne naše delovne organizacije. Kako lahko sploh resno 
govorimo o določenem razširjanju stikov z deželami v razvoju in z neuvršče- 
nimi državami, če združeno delo in delovne organizacije nimajo niti temeljnih 
podatkov o stanju v posameznih deželah v razvoju. Zagotoviti takšne temelj- 
ne informacije, pa je eden izmed bistvenih pogojev, da bi lahko na tem pod- 
ročju dosegali večje rezultate. Zlasti se mi zdi pomembno to, da spoznamo, 
da bo prispevek Jugoslavije na tem področju v toliko večji, kolikor bo dejan- 
sko v to dejavnost vključeno naše združeno delo, kolikor bodo v to vključene 
vse delegatske skupščine in kolikor bo šlo za obravnavo problematike, ki bo 
pri nas dejansko prisotna v vsebinskem in vsakem drugem pogledu. 

V poročilu Odbora za družbenopolitični sistem je naslednja kritična trdi- 
tev, da »bi bilo v gradivu potrebno, kljub povezanosti, bolj ločiti politični od 
ekonomskega vidika mednarodnih odnosov, ki se v gradivu preveč prepletata«. 
Menim, da je to stališče nevzdržno, kajti težiti moramo k večjemu prepleta- 
nju političnih, ekonomskih in preostalih vidikov mednarodnih odnosov. Ta 
del besedila v poročilu je v nasprotju z naslednjim odstavkom, kjer je nave- 
deno, da je v gradivu dan premajhen poudarek integriranosti zunanje z notra- 
njo politiko. Tako dajem, če mi dovolite, pobudo, da bi bilo vendarle treba to 
preformulirati v smislu potrebe po večji integraciji notranje in zunanje poli- 
tike in potem seveda v smislu potrebe po še večjem prepletanju ekonomskih, 
političnih, kulturnih, informativnih in vseh preostalih vidikov mednarodnih 
odnosov. 

Pri nas je še vedno prisotno napačno pojmovanje, da je mednarodna de- 
javnost pravzaprav vezana le na določene mednarodne stike delegacij, na 
razne pogovore in podobno. Ni pa pri tem prisotno spoznanje, da ima vsaka 
taka dejavnost v Jugoslaviji svojo mednarodno komponento, saj mednarodna 
dejavnost ene države in družbe ni sestavljena le od diplomacije, od politike v 
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ožjem smislu in od pogovorov ter stikov. Ta dejavnost je odvisna od celotnega 
notranjega delovanja te družbe, od reševanja notranjih političnih ter eko- 
nomskih, socialnih in kulturnih problemov. Če tako gledamo na pojmovanje 
vloge Jugoslavije na mednarodnem področju, potem je popolnoma jasno, da 
bi vsaka obravnava našega notranjega problema, naj si bo to ekonomski ali 
kulturni ali zdravstveni, morala biti integrirana z mednarodnimi vidiki in da 
bi potemtakem tudi vsako reševanje in obravnavanje mednarodnih problemov 
morali hkrati osvetljevati z določenega mednarodnega vidika. Kajti jasno 
je, da živimo v svetu, v Ikaterem se dogodki medsebojno prepletajo in je za- 
radi tega nujno, kar je predlagala že tudi tovarišica Gasparijeva, da bi se 
v tem smislu mednarodna problematika neposredno obravnavala na sejah 
zborov občinskih jskupščin in republiške Skupščine v zvezi z vsemi našimi 
konkretnimi problemi. 

Skratka, menim, da je zelo pomembno, da presežemo delitev na notranjo 
in zunanjo politiko, ki je pri nas še prisotna. Pri nas vsak človek ve, da ima 
pravico razpravljati o notranji politiki in o vseh vidikih naše družbe oziroma 
o notranjih problemih, ni pa še vedno prisotno spoznanje, da ima pravico raz- 
pravljati tudi o vseh vidikih zunanje politike in mednarodne dejavnosti Jugo- 
slavije. Zaradi tega sem prepričan, da bodo današnje seje zborov Skupščine 
SR Slovenije pomenile velik prispevek k dejanskemu povezovanju naše no- 
tranje in zunanje politike ter mednarodne dejavnosti Jugoslavije. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker 
nima nihče več namena razpravljati, zaključujem razpravo k 2. točki dnev- 
nega reda in predlagam, da glasujemo o predlogu sklepa, ki ste ga prejeli. 
Besedo ima tovariš Jože Božič. 

Jože Božič: Imam pripombo k besedilu v ' drugem odstavku na 2. 
strani, in sicer: »priporoča skupščina vsem samoupravnim organizacijam..., 
da to obravnavajo v odborih zborov skupščine«. Najbrž gre za napako, ker v 
praksi ne posredujemo razprav v odborih zborov Skupščine vsem samouprav- 
nim organizacijam. Ali so morda mišljeni zbori skupščine? Predlagam pa iz- 
popolnitev tega besedila, ker bi bilo bolj v skladu s prvim odstavkom predloga 
sklepa, da bi se besedilo začenjalo: »Skupščina priporoča vsem samoupravnim 
organizacijam, skupnostim in občinam, da obravnavajo navedeno gradivo in 
ekspoze predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, stališča in po- 
bude odborov in zborov Skupščine...« Menim, da bi to bilo skladno s tem, 
kar je napisano na začetku, kjer se omenjajo stališča in pobude zborov in od- 
borov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Je kdo, ki oporeka predlogu 
tovariša Božiča? {Nihče.) Ker ni nikogar, ki bi predlagal kaj drugega, kot pa 
predlaga tovariš Božič glede dopolnitve predzadnjega odstavka predloga skle- 
pa, predlagam, da vključimo v besedilo njegov redakcijski popravek in do- 
polnimo smisel odstavka tako, da se bo razumel, da se upoštevajo tudi stališ- 
ča in mnenja, oblikovana v delovnih telesih Skupščine. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa skupaj s predlagano dopolnitvijo. 
Kdor je za predlog sklepa, 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. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o notranjih zadevah. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V okviru 
Skupščine SR Slovenije so ga obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija Skupščine SR Slovenije za 
narodnosti in Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Uvodno besedo 
smo poslušali na skupnem zasedanju vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Se- 
ji zbora prisostvuje tudi namestnik republiškega sekretarja za notranje za- 
deve, tovariš Dore Dovečar, kot predstavnik predlagatelja. Želi morda poroče- 
valec Odbora za družbenopolitični sistem dopolniti poročilo? (Ne želi.) Pred- 
stavnik Komisije za pravosodje, Zakonodajno-pravne komisije, Komisije za 
narodnosti? (Ne želijo.) 

Začenjamo razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Aleksander 
Varga. 

Aleksander Varga: Zelo na kratko bi rad nekaj povedal. Nam- 
reč, predlogi Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti in poročilo Za- 
konodajno-pravne komisije se v enem delu razlikujejo, in sicer v petem od- 
stavku poročila Komisije za narodnosti in prav na koncu na 2. strani poročila 
Zakonodajno-pravne komisije. Namreč, Zakonodajno-pravna komisija nava- 
ja, da ustava Socialistične republike Slovenije v 250. členu zagotavlja pravice, 
kot jih omenja Komisija za narodnosti. Menim, da je sicer to delno sprejemljivo, 
vendar, izhajajoč iz dosedanje šestletne prakse, smo se pri sprejemanju vseh 
dosedanjih zakonov, — ne bom jih naštel, ker jih je bilo prek 20, — zavzemali 
tudi, da je potrebno zagotoviti pravice italijanske in madžarske narodnosti v 
zvezi z jezikom. Strinjamo se s tem, da tega ni mogoče točno tako formulirati, 
kot smo predlagali v peti alinei, vendar menimo, da bi vseeno lahko ta zakon 
vseboval določeno napotilno določbo. Nimam sicer ustreznega besedila, lahko 
pa bi se ta določba glasila: »ki bi se perspektivno zavezovali in zagotavljali 
enakopravnost jezikov narodnosti v Socialistični republiki Sloveniji-«. Zato 
ponovno predlagam, kot je že omenil tovariš Dovečar v svojem ekspozeju, 
naj bi se v nakazani smeri do dokončne rešitve še nadalje proučeval ta naš 
predlog. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Predlagam naslednji 
sklep v zvezi z osnutkom tega zakona: 

1. Osnutek zakona o notranjih zadevah se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva predloge, mnenja in stališča, dana v poročilih skupščinskih delov- 
nih teles in razpravo na seji zbora. 

Tovariš Varga, ste zadovoljni s takšnim besedilom? (Da.) 
Dajem na glasovanje predlog tega sklepa. Kdor je za predlog sklepa, 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 k osnutku zako- 
na o notranjih zadevah. 

35 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog dogovo- 
ra o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih orga- 
nov za družbene prihodke. 

Predlog dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pred- 
log dogovora sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Danes smo prejeli na klop tudi predlog stališč, ki na] 
bi jih ta zbor sprejel v skladu z 72. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije 
in 19. členom poslovnika tega zbora in še dodatno poročilo Zakonodajno-prav- 
ne komisije. Predstavnik predlagatelja je tovariš Franc Skufca, republiški 
podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Zeli morda besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Franc Skufca. 

Franc Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predloženi predlog dogovora republik in avtonomnih pokrajin o teme- 
ljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za druž- 
bene prihodke je pripravljen na podlagi štiriletne razprave in po usklajeva- 
nju v zveznih upravnih organih, zveznih svetih in medrepubliških komisijah 
in organih. Priprava tega dogovora je potekala vzporedno s pripravo dogovora 
o temeljih davčnega sistema. V prvi fazi je bil predložen celo osnutek zvez- 
nega zakona, s katerim naj bi se uredila navedena vprašanja. Na podlagi ugo- 
tovitve, da federacija ni pristojna za urejanje teh vprašanj z zakonom, je bil 
pripravljen medrepubliški dogovor. Razprava o besedilu in usklajevanje bese- 
dila tega dogovora sta potekali dve leti. Glede na različna stališča o posameznih 
vprašanjih v predlogu dogovora je besedilo predloga dogovora pripravljeno 
tako, da omogoča tudi uveljavitev specifične ureditve posameznih vprašanj 
po republikah. 

Namen priprave tega dogovora je bil, da se enotno uredijo nekatera te- 
meljna vprašanja organizacije in delovanja te službe, da bi se s tem prispeva- 
lo k njeni večji učinkovitosti. Z dogovorom se predvideva enotnejša ureditev 
organizacije uprav za družbene prihodke, delovno področje, pooblastila glede 
delovanja ter način financiranja. Predlog dogovora je Izvršni svet predlagal 
v obravnavo in sprejem Skupščini SR Slovenije na sejah zborov Skupščine 
ob koncu meseca maja tega leta, vendar ga je glede na nekatere pripombe 
Odbora za družbenopolitični sistem ponovno obravnaval. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je soglašal s predlogom navedenega odbora, naj bi predla- 
gal podpisnikom tega dogovora črtanje besedila drugega stavka 8. člena tega 
dogovora, ki predvideva pooblastila tem službam za preiskavo oseb in stano- 
vanjskih prostorov, če obstaja utemeljen sum, da bodo pri zavezancu najdeni 
predmeti ali sledovi, ki so pomembni za ugotovitev družbenih prihodkov. Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije je namreč že v dosedanjem postopku uskla- 
jevanja menil, da se črta navedba navedenega pooblastila, vendar pri tej pri- 
pombi ni vztrajal, da ne bi s tem še nadalje podaljševal časa za uskladitev tega 
dogovora. 

Predlog Odbora za družbenopolitični sistem ik 10. členu Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije sam ni sprejel, ker meni, da besedilo drugega odstavka 
tega člena dogovora omogoča, da se v SR Sloveniji v skladu z republiškim 
zakonom to vprašanje uredi tako, kot naši republiki v danih pogojih najbolj 
ustreza. Drugi stavek tega odstavka namreč določa, da se višina teh sredstev in 
pogoji, ob katerih jih ti organi ustvarjajo in porabljajo, določijo v skladu z 
zakonom. Natančnejša obrazložitev stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
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veni je je dana v posebnem dopisu. Odbori drugih zborov Skupščine SR Slo- 
venije so soglašali s predlogom tega dogovora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
pooblasti Izvršni svet, da uveljavlja pripombo k 8. členu, to je, da preostalim 
podpisnikom navedenega dogovora predlaga črtanje drugega stavka 8. člena, 
ki predpisuje obveznost podpisnikov, da v zakonu o upravah družbenih pri- 
hodkov pooblastijo to službo tudi za izvajanje osebne preiskave oziroma pre- 
iskave stanovanja in da uveljavlja tudi druge morebitne pripombe k predlo- 
gu dogovora, katere bodo soglasno sprejeli odbori zborov Skupščine SR Slo- 
venij e. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa tudi predlaga, da Skupščina SR 
Slovenije sprejme sklep o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da po predlagani uskladitvi podpiše ta dogovor. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Skufca, ali ste pogledali predlog 
stališč zbora? 

Franc Skufca : Pregledal sem predložena stališča. Razlika je v tem, 
da stališča predpostavljajo predhodno uskladitev in kasneje podpis dogovora, 
medtem, ko je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zaveže, da opravi uskladitve in podpise v do- 
govor, da ne bi postopek sklepanja trajal še dalj časa. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli razpravljati predstavnik Odbora za 
družbenopolitični sistem, tovariš Ludvik Golob? i(Da.) Besedo ima tovariš Go- 
lob. 

Ludvik Golob: Gre le za razliko glede tega, da verjetno zbori ne 
morejo dati pogojnega pooblastila, pač pa se morajo opredeliti za ali proti do- 
končni uskladitvi predloga dogovora. Ce bi bil to pogoj v postopku usklaje- 
vanja, ali se uveljavi pripomba ali ne, je to drugo vprašanje. Gre pa za zelo 
pomembno vprašanje. Zato menim, če bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
uspel to uveljaviti tudi s pomočjo argumentov, ki jih navaja Skupščina SR 
Slovenije v zvezi s tem vprašanjem, pri podpisnikih tega dogovora, potem ne 
bo več spornih vprašanj in v takem primeru lahko zbor da Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije pooblastilo, da podpiše ta dogovor po hitrem postopku. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši delegati! Slišali ste, kje so razli- 
ke. Tudi sama soglašam s predlogom Odbora za družbenopolitični sistem. Raz- 
lika v vsebini je tako velika, da pomisleka odbora ni mogoče opredeliti le kot 
pogoj ža usklajevanje, ampak se je verjetno treba vrniti za eno fazo nazaj 
in se skušali uskladiti s preostalimi podpisniki. Besedo ima tovariš Zoran 
Polič. 

Zoran Polič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Mislil 
sem, da vas danes ne bom nadlegoval s svojo razpravo, ampak moram reči, 
da bi težko sprejel stališča, tako kot so formulirana. Ne vem, kdo je predla- 
gatelj teh stališč, ker to ni napisano. Po mojem mnenju niso pravilne for- 
mulacije, če v 1. točki navajamo, da se Družbenopolitični zbor strinja s temi 
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prizadevanji, v 3. točki pa predlagamo, da ne sprejema predloga o dajanju 
soglasja. Ce se strinjamo s tem, da se oblikuje taka rešitev in da je treba prek 
dogovora to reševati, menim, da bi bilo najmanj kar bi bilo treba narediti, v 
3. točki vendarle opredeliti pogoj. Menim, da ni povsem točno to, kar ugotav- 
lja tovariš Golob, da ne moremo dati pogojnega soglasja. 3. točka bi se morala 
glasiti, da »Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da ob spre- 
jemu odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora, zavežeta Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da uveljavlja« in tako dalje in sicer to, kar smo 
tudi zahtevali, da bo prisotno v tem dogovoru. Zdi se mi namreč, da je tudi 
nerealno zahtevati, da se ponovi faza usklajevanja tega dogovora. Faza uskla- 
jevanja se ne more ponoviti. V nadaljnjem pripravljanju dogovora zahtevamo 
le, da se uveljavi določena pripomba ne pa ponovi celotna faza usklajevanja. 
Ponovno bi zato morali proučiti stališče, ki je vsebovano v 2. točki. Zato pred- 
lagam, da 3. točko tako formuliramo, kot sem predlagal. S tem tudi olajšamo 
delo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pri nadaljnjem iskanju skup- 
nih rešitev. Lahko se namreč zgodi, da Izvršni svet doseže soglasje v zvezi s 
tako spremembo dogovora in naenkrat nima pooblastila, da bi lahko podpisal 
dogovor, kljub temu, da je besedilo dogovora v popolnem skladu s tem, kar 
smo ugotovili v delovnih telesih zbora in na sami seji zbora. Dajem torej na- 
vedeni predlog, ker bi bila sicer stališča neusklajena. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: V postopku se namreč ne bo prav nič 
spremenilo, če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne bo mogel uveljaviti 
tega pogoja in bo prav tako treba iti za eno fazo nazaj. Je pa to vprašanje 
temeljnega sistemskega značaja, do katerega se moramo najprej opredeliti. 
Namreč, zoperstavljamo se pooblaščanju delavcev davčnih upravnih organov, 
da bi lahko preiskovali stanovanja. To je pomembno sistemsko vprašanje. 
Taka pooblastila doslej tem službam niso bila dana. Ali lahko tak pogoj, ki 
je tako pomemben za ureditev tega področja, dajemo le kot pogoj ob stališčih? 
Ne strinjam se popolnoma s stališčem tovariša Poliča. 

Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič : Menim, da ne more biti drugače. Lep primer za to je 
naša delegacija v Zboru republik in pokrajin. Ona ima pooblastilo. Ce se ne 
strinja s tem, kar naj bi sprejela in podpisala, ali za kar naj bi glasovala, vrne 
mandat. To bo naredil tudi Izvršni svet. Sel bo na razgovore in če bo ugotovil, 
ker menim, da je točno to, kar navajamo v 2. točki, da je nemogoče razširiti 
ta pooblastila, da ne more doseči soglasja z drugimi, bo mandat za podpis do- 
govora vrnil, ali pa bo prišel pred zbore in bo rekel: »Ker so argumenti taki 
in taki, bi veljalo tak dogovor sprejeti.« Bližje smo dokončni rešitvi, kot pa 
če rečemo: »Ne damo soglasja.« Sploh ne razumem tega, kaj pomeni, da ne 
dajemo soglasja, ko vendarle zahtevamo, da se gre v nadaljnjo fazo usklaje- 
vanja. Potem moramo dati soglasje, kolikor se strinjamo z dogovorom, če bo 
v dogovoru vsebovana tudi rešitev, kakršno predlagamo. Vendar gre za dru- 
gačno logiko, kot pa če rečem, da ne sprejemamo tega odloka, saj s tem zače- 
njamo od samega začetka. 

Predsednica Tina Tomlje: Menim, da najbrž ni prav, če uveljavljamo 
analogijo s postopkom v Zboru republik in pokrajin, ko gre za sklepanje 
medrepubliškega dogovora. V postopku v omenjenem zboru dejansko dajemo 
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napotila in določene vsebinske usmeritve delegaciji, ki potem poroča zborom 
Skupščine SR Slovenije. 'Ne vem, če lahko pogojujemo podpis dogovora. 

Besedo ima tovariš Dušan Sinigoj. 

Dušan Šinigoj: Naj bo kakorkoli, mi moramo ponovno sprožiti po- 
stopek za usklajevanje 8. člena tega dogovora. Tako razumem stališča. Lahko 
ga sprožimo s tem, da se odločite, da uskladimo dogovor tako, da se črta drugi 
stavek 8. člena. V tem primeru ima Izvršni svet pooblastilo, da lahko podpiše 
dogovor. To je tudi predlagal tovariš Polič. 

Vsekakor pa moramo začeti s postopkom usklajevanja. To nam ne uide. 
Za tem pa bi Izvršni svet sporočil, da je dogovor usklajen in bi takrat zaprosil 
Skupščino SR Slovenije za pooblastilo za podpis dogovora. 

Predsednica Tina Tomi je: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Pred- 
lagam, da tovariš Ludvik Golob in še dva delegata oblikujejo besedilo 3. toč- 
ke, da se ne bomo zadrževali pri tem, ker kolektivno najbrž težko oblikujemo 
besedilo. Kdo bi še pomagal oblikovati besedilo 3. točke? Tovariš Rudi Kopriv- 
nik in Vito Habjan. Prosim, če se ta skupina umakne na posvet in oblikuje 
predlog besedila 3. točke. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na odstop pred- 
sednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Obvestilo predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predsed- 
niku Skupščine SR Slovenije ste prejeli z dopisom z dne 30. 6. 1980. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam 
naslednje: 

Družbenopolitični zbor je ugotovil: 
1. Da je predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Anton 

Vratuša na podlagi 395. člena ustave SR Slovenije in 231. člena zakona o si- 
stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih odstopil. 

2. Da ima odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije po 
drugem odstavku 395. člena ustave SR Slovenije za posledico odstop celotnega 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 

3. Da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ostane na podlagi tretjega od- 
stavka 395. člena ustave SR Slovenije v svoji funkciij do izvolitve novega Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Dovolite, tovarišice in tovariši delegati, da se v imenu Družbenopolitičnega 
zbora zahvalim tovarišu dr. Antonu Vratuši in članom Izvršnega sveta. Mi- 
slim, da lahko v našem skupnem imenu rečem, da je v obdobju našega skup- 
nega delovanja bilo opravljeno pomembno delo pri usklajevanju in dograje- 
vanju naše zakonodaje z ustavo in predvsem tudi z zakonom o združenem delu. 
Pri tem velja poudariti, da je to delo terjalo obilo ustvarjalnega dela, sodelo- 
vanje z~ vsemi družbenimi dejavniki, zlasti tudi z organiziranimi subjektivnimi 
silami ter da je bil za to narejen tudi velik napor pri usklajevanju različnih 
družbenih interesov in pogledov na možne rešitve, tako da nam je bilo lažje 
priti do skupnih in za ta čas najustreznejših rešitev. V tem delu se je uveljav- 
ljala aktivna vloga in pobuda delegatske skupščine, ki je na izkušnjah dela 
delegatske skupščine prejšnjega sklica prav v tem času pomembneje razvila 
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vključevanje in s tem vpliv delegacij temeljnih samoupravnih skupnosti na 
delo Skuščine in s tem na oblikovanje rešitev, ki jih je predlagal Izvršni svet. 
Zato lahko ugotovimo, da je dosedanje delo Izvršnega sveta prispevalo tudi k 
uveljavljanju delegatskih odnosov in k delu delegatske skupščine v celoti. 

Tovarišu dr. Antonu Vratuši in članom Izvršega sveta se zahvaljujem za 
sodelovanje in jim hkrati želim veliko delovnih in osebnih uspehov pri bo- 
dočem delu. 

Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov Komisije Skupščine 
SR Slovenije za informiranje. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi predsednika in 
članov Komisije Skupščine SR Slovenije za informiranje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi predsednika in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za infor- 
miranje. S tem so bili v našem zboru izvoljeni v Komisijo za informacije: to- 
variš Vlado Beznik za predsednika, za člane pa: Ivan Godec, Ludvik Golob, 
Olga Gregorčič, Nataša Hiršman, Ivan Hrastnik, Jože Kirič, Boris Rosina, 
Zlatka Strgar, Aleksander Ternovec, Aleksander Varga in Jože Vari. 

Pred zaključkom te točke dnevnega reda moramo izvoliti delegata v sku- 
pino delegatov za proučitev statutov visokošolskih organizacij, predloženih 
Skupščini SR Slovenije. 

Najbrž veste, da po zakonu o usmerjenem izobraževanju potrjuje statute 
organizacij združenega dela na področju izobraževanja, ki imajo republiški po- 
men, Skupščina SR Slovenije, kar je precej obsežno delo. Komisija Skupščine 
SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov visokošolskih 
organizacij, ustanovljena v prejšnjem mandatnem obdobju Skupščine SR Slo- 
venije, je ob obravnavi samoupravnih sporazumov in statutov višješolskih in 
visokošolskih organizacij v nekaterih primerih ugotovila neskladnost teh aktov 
s tistimi določbami ustave in zakona o visokem šolstvu, ki se nanašajo na za- 
deve posebnega družbenega interesa. Predlagateljem teh aktov je bilo naloženo, 
da statute uskladijo in jih ponovno predložijo v potrditev. Na tej podlagi je 
sedem višješolskih in visokošolskih organizacij že predložilo v potrditev svoje 
statute oziroma spremembe in dopolnitve statutov. Zato moramo v tem zboru 
imenovati enega delegata v medzborovsko skupino, ki bo proučila posamezne 
statute z vidika skladnosti z ustavo in zalkonom ter predlagala zborom odlok o 
njihovi potrditvi. 

V to medzborovsko skupino predlagam tovariša Mira Gošnika, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) S tem se 
strinja tudi tovariš Miro Gošnik. 

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

Tovariš Miro Gošnik bo tudi vodja te skupine. 
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Prehajamo na 7. t o clk o dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Ker nihče ni postavil delegatskega vprašanja, bi sejo lahko zaključili, 
vendar moramo počakati, da bo skupina lahko izoblikovala besedilo predloga 
3. točke. 

Nadaljujemo s 4. točko dnevnega reda. Besedo ima tovariš Lud- 
vik Golob. 

Ludvik Golob: Skupina predlaga, da se 3. točka preformulira in se 
glasi: »Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, naj odloži to 
sklepanje o predlogu odldka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o 
temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za 
družbene prihodke ter naložita Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naj 
v postopku usklajevanja med republikami in avtonomnima pokrajinama uve- 
ljavi stališče, ki ga je k predlogu odloka dal Družbenopolitični zbor.« 

Predsednica. T i n a T o ml j e : Tovariši delegati! Slišali ste predlog sku- 
pine. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Vse spoštovanje pravnikom, ki so prepričali skupino, 
da je oblikovala tako besedilo 3. točke, vendar menim, da to besedilo ni dobro 
in se bom zato vzdržal glasovanja pri sprejemu teh stališč. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovarišica 
Marija Aljančič. 

Marija Aljančič: Postavila bi le eno vprašanje. Ce prav razumem, 
tudi če Izvršni svet doseže to, kar uveljavljamo, ne sme podpisati tega dogovora? 

Predsednica Tina Tomlje: Želi še kdo razpravljati: (Da.) Besedo 
ima tovariš Jože Božič. 

Jože Božič: Saj je tovarišica Marija Aljančič sedaj to-obrazložila. 
Tudi če podpisniki dogovora uskladijo njegovo besedilo, ga Izvršni svet ne 
sme podpisati. Naj se obrneš tako ali tako, odložiti je treba sklepanje tega do- 
govora. Tudi, če Izvršni svet uveljavlja to stališče, ga bo uveljavil do naslednje 
seje zbora. Zato je treba odložiti sklepanje tega dogovora, da bo lahko Izvršni 
svet uveljavil to stališče. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Emil 
Šuštar. 

Emil Šuštar: Menim, da kolikor Izvršni svet v postopku usklajevanja 
dogovora z drugimi republikami uveljavi stališče, za uveljavitev katerega ga 
zavezujemo, je v bistvu povsem nelogično, da znova terjamo razpravo o do- 
govoru v zboru in sklepamo o pooblastitvi1 Izvršnega sveta, da podpiše dogovor. 
Normalno bi bilo, da kolikor Izvršni svet v postopku uveljavi naše stališče, da 
lahko podpiše dogovor, kolikor pa to stališče ne uveljavi, naj šele takrat zbor 
znova obravnava ta dogovor. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovarišica Majda Naglost. 

Majda Naglost: Skušajmo se obnašati tudi stabilizacijsko, saj s ta- 
kimi razpravami samo zapravljamo čas. Samo to bi omenila. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Tovariši delegati! Razpravljali smo o predloženi 3. točki. Menim, da bomo 
sedaj težko to uskladili. Glede na to, da imamo naslednjo sredo ponovno sejo 
zbora, predlagam, da bi do srede oblikovali ta sklep. Tovariš sekretar mi pravi, 
da bosta preostala dva zbora tudi odložila sklepanje o dogovoru. 

Besedo ima tovariš Ivan Godec. 

Ivan Godec: Tovarišica predsednica! Vprašal bi le, ali je to, kar sem 
predlagal, pravno možno. Ce je, potem menim, da dejansko ni nobenih za- 
držkov, da ne bi lahko danes sklepali o tem. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ludvik 
Golob. 

Ludvik Golob: Ponovno se oglašam in se zato opravičujem. Naj 
povem, da se je Izvršni svet na svoji1 seji drugače opredelil do tega problema 
kot smo se mi. Vsi ste seznanjeni z njegovim stališčem, in sicer, da bo ta pred- 
log uveljavljal v postopku usklajevanja dogovora. To pa pomeni, ali uvelja- 
vimo ta predlog ali pa ga ne uveljavimo. To je prvo vprašanje. To je tudi po- 
vzročilo, da smo bolj trdno pogojevali sprejem tega dogovora. 

Drugič. Odlok o pristopu k sklenitvi dogovora sprejema Skupščina SR 
Slovenije in ne njen Izvršni svet. Izvršni svet je le pooblaščen, da podpiše ta 
dogovor. Bianko pooblastila, po mojem mnenju, ne moremo dajati vnaprej, 
vsaj tako izhaja iz razprave tudi zakonodajno-pravnih organov, ker odlok o 
pristopu k sklenitvi dogovora sprejema Skupščina SR Slovenije, ki bi morala 
uveljaviti svoje stališče v postopku usklajevanja dogovora. V njenem imenu 
pa to stališče uveljavlja Izvršni svet. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Saj je neprijetno, ampak vendarle bi bilo prav, da 
razjasnimo ta vprašanja. Gre za dva akta. En akt je pooblastilo Izvršnemu 
svetu, da pristopi k sklenitvi dogovora in da sodeluje pri ugotavljanju končnega 
besedila tega dogovora. 

Drugi akt je sam dogovor. Če predlagamo, naj se Izvršnemu svetu da po- 
oblastilo za sklenitev dogovora, s tem še nismo dokončno določili vsebine do- 
govora, ker soglasje za pristop k nekemu dogovoru pomeni, da vendarle uve- 
ljavljamo svojo pravico, da bo dogovor talk, kakršen nam ustreza. Pri tem se- 
veda uveljavljamo svoja stališča, drugi pa uveljavljajo svoja. Lahko soglašamo 
s preostalimi stališči, kot lahko drugi soglašajo z našim stališčem. Prepustimo 
to tistim, ki se v našem imenu dogovarjajo in pripravljajo ta dogovor. Vendar 
takrat, ko naj pride do podpisa dogovora, mora pooblaščenec, to je Izvršni svet, 
ugotoviti, ali ima tako pooblastilo, da lahko podpiše dogovor, ali pa ga nima. 
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Ce damo Izvršnemu svetu pooblastilo, da mora brezpogojno uveljaviti naše 
stališče, ki je vsebovano v 2. točki, je to drugače, kot če rečemo, naj ga skuša 
uveljaviti. Le glede tega je razlika. Ce v aktu o pooblastilu rečemo, da mora 
uveljaviti to, kar je napisano v 2. točki, Izvršni svet ne more podpisati dogo- 
vora, ker je to v nasprotju s pooblastilom, kakršno mu dajemo. O tem poobla- 
stilu moramo obvestiti tudi ostale. To pomeni, da bo moral Izvršni svet preosta- 
lim izvršnim svetom pokazati svoje pooblastilo o tem, da ne more podpisati 
dogovora, kolikor ne bodo sprejeli njegovega predloga k besedilu dogovora. 

Če-pa bodo argumenti ostalih močnejši, potem pa naj pride Izvršni svet 
ponovno pred zbor in pove, da glede na vsebino pooblastila, dogovora ni mo- 
goče podpisati. Pove naj tudi, kakšni so argumenti preostalih izvršnih svetov 
in naj predlaga zboru, da spremeni svoje stališče, zbor pa bo bodisi spremenil 
stališče ali pa bo menil, da se dogovora ne podpiše. 

Oprostite za daljšo razpravo, ker je pač celoten postopeik takšen. Menim, 
da je treba gledati, kako lahko to poteka kar najbolj normalno in se, upošte- 
vajoč te okvire, potem tudi ravnati, da ne bi ravnali kot ljudje, ki smo bili 
zelo navdušeni nad tem, da pride do oblikovanja tega organa, sedaj pa na- 
enkrat odrekamo tistemu, ki naj v našem imenu vodi razgovore, pooblastilo, 
da se sploh lahko dogovarja. 

Predsednica Tina Tomi je: Besedo ima tovariš Rudi Kropivnik. 

Rudi Kropivnik: Podoben problem smo imeli pred kratkim, ko 
smo sprejemali v Zboru združenega dela in v Zboru občin odlok o ratifikaciji 
državnega sporazuma z Albanijo o graditvi železniške proge. Ob tem smo imeli 
pripombo glede financiranja proge na jugoslovanskem odseku. Če so takrat 
našli pravniki rešitev, ki je bila zalkonita, da smo lahko sprejeli odlok in na- 
ložili delegaciji, da uveljavi to pripombo, menim, da bi lahko enako prakso 
uporabili tudi v zvezi s sklenitvijo tega dogovora. Zato predlagam, da sprej- 
memo stališče, kot ga je tovariš Polič danes že nekajkrat ponovil in ki so ga 
nekateri delegati že tudi podprli, da bodo pravniki potem našli rešitev na 
podoben način, kot so jo ob zakonu o ratifikaciji državnega sporazuma z 
Albanijo o graditvi železniške proge. 

Predsednica Tina Tomlje: Nekaj vam še moram povedati. Sedaj 
mi je tovariš Herman prinesel odlok. Odlok omenja le soglasje, ker je to zad- 
nja faza sprejemanja. Je potrebno sedaj spremeniti besedilo odloka in vanj 
vključiti pogojno soglasje? Odlok sprejemata preostala dva zbora Skupščine 
SR Slovenije, Družbenopolitični zbor pa sprejema obvezno stališče oziroma 
usmeritev za preostala dva zbora. Preostala dva zbora pomislekov k 8. členu 
dogovora sploh nista imela. Zato je zadnjič Družbenopolitični zbor na pobudo 
svojega Odbora za družbenopolitični sistem odložil obravnavo tega dogovora. 

Nekoliko smo tudi obremenjeni z dejstvom, da je Izvršni svet med vsem 
postopkom soglašal s spornim 8. členom. Družbenopolitični zbor daje stališča 
k odloku, ki ga sprejemata preostala dva zbora. Odlok pa se ne more tako 
glasiti, da zbor da soglasje, v 2. členu odloka pa določi pogoj. 

Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Tovarišica predsednica! Prvič, odloka nismo sprejeli, 
drugič pa gre za razmerje tega zbora do ostalih dveh zborov. V tem primeru 
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gre za povsem drugačno vprašanje. Ta zbor da preostalima dvema zboroma 
pogojno stališče. Je pa vprašanje, ali se bosta ta dva zbora strinjala s tem 
zborom. Zbor lahko reče: »Strinjam se s tem odlokom, kolikor bo uveljavljen 
tudi ta pogoj.« Ce ta dva zbora to zavrneta, kaj bo pa potem storil ta zbor? 
Zato je treba razčistiti razmerje tega zbora z njima. V tem primeru sploh ne 
gre za vprašanje pooblastila Izvršnemu svetu, da podpiše ali ne podpiše do- 
govor, ampak za vprašanje, ali ostala dva zbora sprejmeta stališče tega zbora, 
da je treba uveljaviti 2. točko, ali ne. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Bojim se, da bom nekoliko zapletel razpravo. Povedal 
pa bi naslednje. Tako, kot je sedaj stališče napisano, kaže vendarle na to, da 
Družbenopolitični zbor meni, da je pripomba k drugemu stavku 8. člena, glede 
hišnih in osebnih preiskav tako pomembne politične narave, da ne kaže dajati 
pogojnega soglasja, ker bi po oceni Družbenopolitičnega zbora lahko bil tudi 
odlok zavrnjen. Nisem bil na zadnji seji zbora, toda v stališču je navedeno, 
da smo pripravljeni tudi odstopiti od odloka, ker posega v temeljno politično 
vprašanje. Ce je to tako in na tem vztrajamo, potem dejansko ne kaže upora- 
biti takega postopka, ki po mojem mnenju ni logičen, pa tudi ne kaže tega 
postopka istovetiti s preostalimi postopki glede sprejemanja aktov v zboru, 
ker gre za pomembno vprašanje. Drugo vprašanje pa je sedaj, kako bosta 
preostala dva zbora reagirala, ker nista sprejela pripombe k drugemu stavku 
8. člena dogovora. Končno pa zaradi tega tudi ni nujno, da sprejmemo odlok. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Dobro. Razčistiti je treba ta vprašanja. Menim, da to, 
kar je tovariš Kropivnik govoril, glede postopka delegacije, lahko uporabimo 
tudi za ta primer. Delegacija ima lahko nespremenljiv pogoj, da mora uvelja- 
viti določeno stališče pri iskanju soglasja, ali pa ima okvirno pooblastilo, v 
zvezi s katerim se dogovarja. To, kar je v stališčih zbora napisano, je nespre- 
menljiv pogoj, ki ga je treba uveljaviti, vendar v razmerju do preostalih dveh 
zborov. Zato ga je treba tudi njima sporočiti. Glede na to, da odloka nisem 
poznal, ko sem prvič govoril, lahko formuliramo 3. točko tudi tako, da pred- 
lagamo preostalima zboroma, da ponovno preverita svoja stališča in pooblastila 
Izvršni svet, da sklene dogovor, toda samo, če se za to odločimo, — pod pogo- 
jem, kolikor uveljavi stališče tega zbora, ali pa, kolikor najde primernejšo re- 
šitev. Tak predlog lahko damo preostalima dvema zboroma, ker to ni potem 
soglasje tega zbora k besedilu odloka, ampalk njegovo soglasje k začetku raz- 
prave o tem odloku v preostalih dveh zborih, ki morata stališče tega zbora 
načelno proučiti in mu sporočiti, ali se ali ne strinjata s tem stališčem. Gre za 
vlogo Družbenopolitičnega zbora oziroma za vprašanje, kaj pomenijo stališča 
tega zbora za preostala dva zbora. Kolikor sam poznam poslovnik, je zelo 
jasno, kaj je treba storiti, kolikor se stališča preostalih dveh zborov ne ujemajo 
s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Predsednica Tina Tomlje : Pri tem je treba paziti še na to. Gre za 
zadnjo fazo obravnave. Odlok je na dnevnih redih v obeh preostalih zborih. 
Ta zbor lahko tudi povzroči to, da ga preostala dva zbora danes ne sprej- 
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meta, morda pa tudi to, da ga bosta sprejela, če bo zadrževal sprejem svojih 
stališč, ker ta dva zbora glede na stališča svojih delovnih teles nimata pomi- 
slekov ik 8. členu dogovora, stališča tega zbora pa pomenijo usmeritev za pre- 
ostala. dva zbora. 

Besedo ima tovariš Stane Gavez. 

Stane Gavez: Ne bom povedal nič novega. Toda, če gre za temeljno 
vsebinsko vprašanje, potem menim, da bi bilo treba v pripravah za sklenitev 
dogovora poskrbeti za to, da bi bili delegati v obeh preostalih zborih obve- 
ščeni že v prvi fazi razprave o tem dogovoru, da gre vendark za globoko^ vse- 
binsko vprašanje. Osebno menim, da gre za tako vprašanje, če se drugače ne 
moremo uskladiti, se najprej izrecimo, ali sprejemamo stališče, da je pripomba 
odbora tega zbora k drugemu odstavku 8. člena dogovora temeljno vsebinsko 
vprašanje. Ce je res to, potem posredujemo v tem smislu tudi stališče zbora 
obema preostalima zboroma, ki morata poskrbeti,.da je delegatska baza pravo- 
časno seznanjena s pripombami tega zbora, ki so vsebinskega značaja. Pre- 
ostalo pa je v okviru postopka, ki naj se izvede v skladu s poslovnikom, ne pa, 
da sedaj delegati razpravljamo ali je prav tako ali tako. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Sedaj 
imamo v postopku naslednjo možnost, da glasujemo o predlogu spremembe 3. 
točke v besedilu, kot ga predlaga v imenu delovne skupine tovariš Ludvik 
Golob. Ta postopek le razlagam. Kolikor ne bo dovolj glasov za ta predlog, 
potem moramo oblikovati drugačno 3. točko, in sicer približno v besedilu, kot 
ga predlaga tovariš Zoran Polič. Prosim, besedo ima tovariš Zoran Polič. 

Zoran Polič: Menim, da sta po vsem tem, kar smo sedaj razčišče- 
vali in glede na nove podatke — škoda je namreč, da ne prejmemo vedno 
vseh podatkov, da bi lahko ugotovili, pri čem smo — le dve možnosti, in sicer, 
ali ne sprejmemo tega, kar je sedaj predlagala delovna skupina, ampak sprej- 
memo varianto, ki sem jo predložil, ker ta zavezuje preostala dva zbora, da 
tudi onadva pričneta razpravo, ali pa povsem enostavno, namesto teh stališč, 
sporočimo preostalima dvema zboroma, da se Družbenopolitični zbor ne strinja 
s predlogom tega dogovora, ker odločno vztraja pri tem, da je treba 8. člen 
preformulirati in predlagam, preden bi Izvršni svet prejel pooblastilo dogovor 
vseh treh zborov o končnem stališču glede tega člena. Pravim, da sta le ti dve 
možnosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Dajem na glasovanje predlog delovne 
skupine za preoblikovanje 3. točke, ki gre v tej smeri, naj se sprejem odloka 
v preostalih dveh zborih zaradi razlogov, navedenih v 2. točki, odloži. Kdor 
je za tak predlog, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? <3 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog o oblikovanju 3. 
točke stališč zbora k temu dogovoru s predlogom preostalima dvema zboroma, 
naj se sprejem predloga odloka odloži in naloži Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da v postopku usiklajevanja uveljavi stališče zbora, 'ki je vsebovano 
v 2. točki njegovih stališč. 
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Dajem na glasovanje celotna stališča Družbenopolitičnega zbora. Kdor je 
za ta stališča, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel stališča k 4. točki dnevnega 
reda, to je k predlogu dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije 
in delovanja upravnih organov za družbene prihodke. 

S tem smo zaključili obravnavo 4. točke dnevnega reda in s tem tudi 36. 
sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 13.30.) 



37. seja 

(16. julija 1980) 

Predsedovala: Tina Tomi je, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 37. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Marija Aljančič, Jože Božič, Marko Bule, Vito Hab- 
jan, Milan Kučan, Srečko Mlinarič, Zoran Polič, Jožefa Rakun, Stane Repar, 
Štefan Štrok, Igor Uršič, Aleksander Varga in Ivanka Vrhovčak. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije naš zbor ni pristojen za 
obravnavo in sklepanje o osnutku zakona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, zato predlagam, da o tem osnutku zakona razpravljamo na podlagi 
88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot zainteresirani zbor. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo ta osnutek zakona obravnaval 
v skladu z 88. členom poslovnika. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obravna- 
val osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v skladu z 
88. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Dnevni red današnje seje razširjam z naslednjima točkama: 
— izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsednikov re- 
publiških komitjev in s 

— poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka sprememb 
in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
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1. izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsednikov 
republiških komitejev, 

2. poročilo delegacije-Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokraiin 
Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka sprememb in do- 
polnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, 

3. osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih de- 
javnosti, 

4. osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini, 
5. osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 
6. volitve in imenovanja, 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR 

Slovenije in 19. členu poslovnika zbora k 4. točki dnevnega reda, to je k osnut- 
ku zakona o naravni in kulturni dediščini. Predlaga kdo kakšno spremembo 
ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) Se s predlaganim dnevnim redom stri- 
njate? (Da.) 

Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda soglasno sprejet. 
Obveščam delegate, da me je predsednica Skupščine Skupnosti socialnega 

varstva Slovenije z dopisom z dne 10. 7. 1980 obvestila, da je skupščina na seji 
9. 7. 1980 v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki jih je ta sprejel na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora na seji 25. 6. 1980, odložila sklepanje o osnutku 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu in zavrnila osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora občin, pa sta me 
z dopisi z dne 14. 7. 1980 obvestila, da sta zbora obravnavala: 

— predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka orga- 
nizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte in 

•— predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in de- 
lovanja upravnih organov za družbene prihodke in jih sprejela v skladu s sta- 
lišči Družbenopolitičnega zbora. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da 
je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije odložila sklepanje o osnut- 
ku zakona o stanovanjskem gospodarstvu in zavrnila osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in da sta Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin sprejela predlog za izdajo zakona o izdvajanju in 
usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hidroaku- 
mulacijske objekte in predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, orga- 
nizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke, v skladu s sta- 
lišči Družbenopolitičnega zbora, ki jih je ta sprejel na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega 
zbora. 

Kdor je za tak 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. 
Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 

Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora izvolili predsednika, podpredsedni- 
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ke in člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter imenovali republiške 
sekretarje in predsednike republiških komitejev. Na skupnem zasedanju bomo 
poslušali tudi poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka sprememb 
in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, ki ga bo dal Rudi Kropivnik, član 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. 

Prekinjam sejo, s tem, da se udeležimo skupnega zasedanja v veliki dvo- 
rani naše Skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednica Tina Tomi j e : Tovarišice in tovariši delegati! Preden na- 
daljujemo sejo zbora, predlagam, da bi mi namesto odsotnega podpredsednika, 
tovariša Igorja Uršiča, pomagal pri vodenju seje tovariš Stane Gavez. Se stri- 
njate s tem predlogom? (Da.) 

Ker smo 1. točko dnevnega reda obravnavali na skupnem zasedanju, pre- 
hajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije o poteku usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 
1980 v letu 1980. 

Poročilo delegacije smo poslušali na skupnem zasedanju. Zeli kdo raz- 
pravljati o poročilu tovariša Kropivnika? (Da.) Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Strinjam se s predlogom, ki ga je dal tovariš Kropivnik 
ob koncu svojega poročila, da se delegaciji v Zboru irepublik in pokrajin da 
pooblastilo, da glasuje o spremembah zvezne resolucije in da pri tem uveljav- 
lja stališča Slovenije, ki smo jih sprejeli na eni od zadnjih sej. 

Rad bi samo predlagal delegaciji, da vztraja na tistem delu naših stališč, 
ki se nanašajo na delitev sredstev za osebne dohodke. Namreč, iz njegovega 
poročila izhaja, da se predlaga zaostritev na nekaterih področjih, izvzemši 
zdravstvo in šolstvo. Mislim pa, da je razprava v našem zboru šla v tej smeri, 
kar pa morda ni dovolj jasno izraženo v naših stališčih, da ne kaže zaostrovati 
nadaljnjih delitvenih razmerij. Zaradi tega predlagam, da bi naša delegacija 
pri usklajevanju sprememb zvezne resolucije vztrajala na tistem delu naših 
stališč, ki se nanašajo na delitev, v tem smislu, da ne podpira nobenih pred- 
logov, ki bi šli v smeri- zaostrovanja nadaljnjih delitvenih razmerij v letošnjem 
letu in na škodo osebnih dohodkov oziroma nadaljnjega padca realnih osebnih 
dohodkov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šuštar. Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Glede na razpravo tovariša Šuštarja menim, da ima delegacija že v našem 
prejšnjem sklepu tako orientacijo in ni treba, da današnje pooblastilo še do- 
datno obremenjujemo z usmeritvami. Zato za današnji sklep predlagam na- 
slednje besedilo: 
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1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka sprememb in 
dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 se sprejme. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da po opravljenem usklajevanju, da v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od 
leta 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? (Ne.) 
Sklep je po vsebini tak, kot ga je predlagal član delegacije. Če ni nobene 
spremembe, dajem sklep na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Osnu- 
tek so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za družbe- 
nopolitični sistem našega zbora, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za 
narodnosti. 

Danes smo prejeli stališča, mnenja in predloge Sveta za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Milan Bratec, svetovalec predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo in znanost. Želite besedo? (Da.) Izvolite! 

Milan Bratec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zakon, katerega osnutek danes obravnavate, bo zadnji od sistemskih 
aktov, ki posamič urejajo svobodno menjavo dela in samoupravno organizi- 
ranost v družbenih dejavnostih. Osnutek s podobnimi vsebinskimi okviri je 
Skupščina SR Slovenije obravnavala pred letom dni in ga vrnila predlagatelju 
z mnogimi pomisleki in opozorili, tako glede -urejanja družbenoekonomskih 
odnosov in planiranja kot glede samoupravne organiziranosti kulture. 

V osnutku, ki je pred vami, je bilo nekatera vprašanja gotovo lažje reše- 
vati, ker smo v Sloveniji medtem zakonsko uredili družbeno planiranje in 
skupne osnove svobodne menjave dela pa tudi izkušnje pri urejanju drugih 
družbenih dejavnosti so nam do neke mere pomagale. Zato pa se je bilo pri 
pripravi novega osnutka, ob upoštevanju pripomb iz prejšnje razprave, toliko 
bolj mogoče in potrebno ukvarjati s posebnostmi, ki veljajo v kulturi in ki so 
pomembne tudi za urejanje razmerij in razmer v kulturnih dejavnostih, po- 
sebnosti, zaradi katerih se tudi nismo mogli oprijeti zamisli, da bi z enim 
samim zakonskim aktom pravno uredili vsa vprašanja kulture. Tudi zakonski 
osnutek, ki ga boste obravnavali v naslednji točki, to po svoje utemeljuje. 

Med značilnosti z našega področja sodi najprej različnost kulturnih de- 
javnosti, če jih primerjamo po njihovi organizacijski, tehnološki, strokovni, 
kadrovski ali gmotni zahtevnosti. Ločimo jih po njihovi razprostranjenosti, po 
dostopnosti njihovih stvaritev, po stopnji njihove razvitosti in po njihovem 
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prispevku h kulturni podobi naše včerajšnje, današnje in morda jutrišnje 
družbe, čeprav gre pri vseh dejavnostih v temelju vendarle za različna in 
hkrati enaka pota 'k istemu cilju. 

Druga značilnost je pravna in družbena narava in ponovna različnost le-teh, 
ki opravljajo kulturne dejavnosti, ki torej ustvarjajo, posredujejo ali varujejo 
kulturne dobrine in jih v tem osnutku, z zanje ne najprimernejšim izrazom, 
označujemo kot izvajalce. Med izvajalci velja najprej omeniti individualne 
ustvarjalce, avtorje, umetnike, ker je njihov pomen v celotnem družbenem po- 
slanstvu kulturnih dejavnosti prvovrsten in ker je zanje, še posebej pa za tiste 
med njimi, ki svojo umetniško dejavnost opravljajo kot poklic, treba tudi ob 
tej priložnosti reči, da jim naš družbeni sistem upravičeno priznava več, kot 
jim je naša družbena praksa doslej znala in mogla omogočiti. 

Organizacije združenega dela s področja kulture so zaradi razlik v dejav- 
nosti tudi med seboj zelo različne. Od organizacij v drugih dejavnostih se raz- 
likujejo že po tem, da so večji del zelo majhne, ne po pomenu, pač pa po šte- 
vilu kadrov in deloma po sredstvih. Prevladujejo pa med izvajalci društva, 
torej civilno-pravne prostovoljne združbe, deloma poklicnih kulturnih delavcev, 
pretežno pa ljubiteljev. Dejavnost teh društev še zdaleč ni namenjena zgolj 
zadovoljevanju potreb njihovih članov in še zdaleč ne samo ustvarjanju, tem- 
več v veliki in v vse večji meri tudi posredovanju in varovanju kulturnih do- 
brin. Tako kot dejavnosti in njihovi nosilci, so različna tudi družbena okolja, 
v katerih kulturne dejavnosti planiramo, načrtujemo, organiziramo, v katerih 
zadovoljujemo in razvijamo svoj interes za kulturo, v katerih si ustvarjamo 
pogoje za kulturno delo in kulturne dogodke, v katerih je torej tudi prostor 
za svobodno menjavo dela. Organizacije združenega dela, šole, krajevne skup- 
nosti, občine, skupnosti občin, skupine občin, republika, to so le najpogostejši 
ali pomembnejši med družbenimi krogi, v katerih »kulturo živimo« in odlo- 
čamo o njej. 

Zaradi vsega tega je kaj pestra in v marsičem specifična tudi podoba 
družbenoekonomskih razmerij v kulturi. Samo nekaj njenih črt. Neposredni 
prispevek, ki ga občan daje iz lastnega žepa za posamezno kulturno dobrino 
ali uslugo, se giblje od nič pa do polne lastne ali tržne cene. Ne samo kot upo- 
rabniki, tudi kot izvajalci kulturnih dejavnosti delovni ljudje in občani po- 
gosto in pomembno prispevajo k zagotavljanju pogojev za opravljanje teh de- 
javnosti in to deloma z delom in sredstvi, pač v skladu z rastočo težnjo, da bi 
v nastajanju kulturnih vrednot tudi sami sodelovali. 

Kultura je področje z bogato in pestro izkušnjo v neposredni svobodni 
menjavi dela, četudi se tega pogosto udeleženci sami ne zavedajo. Dohodkovni 
interes v kulturnih dejavnostih skoraj nikdar ne prevladuje. Dostikrat je za- 
nemarljiv, največkrat pa ga sploh ni. V nekaterih dejavnostih se prihodek sko- 
raj v celoti ustvarja na trgu in po pretežno tržni logiki, v drugih pa spet v ce- 
loti s svobodno menjavo dela. V celoti pridobe kulturne organizacije združe- 
nega dela s svobodno menjavo dela v kulturnih skupnostih slabo četrtino svo- 
jega dohodka, tri četrtine pa na drugih podlagah. Ce bi bilo sploh mogoče v ce- 
loti zajeti vsa sredstva, ki jih za opravljanje svojih dejavnosti pridobe ljubitelj- 
ska društva, bi bilo razmerje seveda bistveno bolj v korist neposrednih oblik 
menjave. Pri tem se zlasti v kulturnih društvih na posebno zanimiv in inten- 
ziven način mešajo in med seboj oplajajo ne le osebni in družbeni interesi, 
temveč tudi zasebna in družbena sredstva. 

36 
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Kljub uspehom politike kulturnega policentrizma v Sloveniji, je pretežna 
večina poklicnih kulturnih organizacij razporejena v nekaj urbanih središčih, 
v treh četrtinah slovenskih občin pa kulturnih organizacij združenega dela 
skoraj ni ali pa jih sploh ni. To pomembno vpliva ne samo na dostopnost kul- 
turnih dobrin, temveč po drugi strani tudi na težo bremena skupne porabe 
v kulturnih središčih. Nekatere kulturne dejavnosti se pomembno in vse po- 
membneje povezujejo tudi z drugimi področji družbenega dela, — izobraževa- 
njem, znanostjo, javnim obveščanjem, turizmom, stanovanjskim gospodarstvom, 
materialno proizvodnjo — kar se odraža in se bo moralo še bolj odražati tudi v 
družbenoekonomskih razmerjih in v njihovem usklajevanju med temi sferami. 
Vse to med drugim brani, da bi mogli z zakonom določneje urejati vprašanja ne- 
posredne menjave dela, podrobneje navajati elemente planiranja, opredelje- 
vati normative in standarde, bolj doreči vprašanja tako imenovane »partici- 
pacije«, predpisovati ali predvidevati minimalne standarde, določati posebne 
kulturniške kriterije za manj razvitost, opredeljevati obvezen obseg kulturnih 
dejavnosti v občini ali v republiki, podrobneje ali pošplošeno uzakoniti vsebino 
in obseg vzajemnosti v podrobnostih ali pavšalno v razmerjih med tistim, kar 
naj bi bila vsebina sporazumevanja v občini in kar v republiki. 

Mnogo tega ne bo samo primerno, temveč celo treba prepustiti družbe- 
nemu dogovarjanju in še bolj samoupravnemu sporazumevanju, v prvi vrsti 
tistemu v kulturnih skupnostih in po njih. Zato pa je toliko bolj pomembno, 
da že zakon določi ali predvidi, samoupravna praksa pa uveljavi in razvije tako 
samoupravno organiziranost kulturne sfere, ki bo ustrezala tako družbenemu 
poslanstvu, kot specifične kulturne sfere. V tem pogledu osnutek ne prinaša 
bistvenih novosti glede občinskih kulturnih skupnosti. V mejah pravnih mož- 
nosti poudarja pomen sodelovanja med občinami glede vseh tistih dejavnosti 
in nalog, ki jih je treba ali jih je koristno načrtovati in zagotavljati skupaj. 
Utrjevanje tega medobčinskega sodelovanja bo lahko bistveno pomagalo re- 
ševati nekatere pomembne dele družbenoekonomskih razmerij v kulturi. 

Ko gre za vprašanje kulture slovenskega naroda, njenega razvoja, njene 
vloge v Sloveniji med Slovenci in v svetu, je republiški prostor gotovo zelo 
pomemben. Tudi samoupravna interesna skupnost za kulturo v republiki v 
glavnem ne more biti drugega kot prostor za oblikovanje in usklajevanje 
uporabniških in izvajalskih interesov. Organizirati jo je potrebno tako, da bo 
to sporazumevanje izvajalcev in uporabnikov kolikor mogoče neposredno, pri- 
stno, vsebinsko določeno in v razponih dorečeno. Vsebina, razponi, problema- 
tika pa so pri posameznih kulturnih dejavnostih in njihovih izvajalcih različ- 
ni. Razprava o posebnih skupnostih za posamezne kulturne dejavnosti ali 
skupine dejavnosti ter o Kulturni skupnosti Slovenije kot njihovi zvezi, ki jih 
je vseboval lanski osnutek, je izoblikovala naslednje pomisleke. 

Nastala bi pretirana, prezahtevna organiziranost, težje bi bilo dosegati 
enotnost kulturne politike — tudi razvojne politike — in uporabniki, bi bili v 
vseh skupnostih isti ali pa bi po sili trgali celovitost njihovega kulturnega 
interesa. Predlagatelj je skušal upoštevati te pomisleke, ne da bi opustil težnje 
zaradi katerih je zamisel o posebnih kulturnih skupnostih nastala. Osnutek 
predvideva eno kulturno skupnost za Slovenijo, toda ne kot zvezo občinskih 
skupnosti. Njeni ustanovitelji in člani so uporabniki in izvajalci, kot velja to 
za občinske kulturne skupnosti. Izvajalski zbor slkupščine te skupnosti pa je 
po varianti 36. člena osnutka sestavljen tako, da vanj delegirajo, odvisno od 
vprašanj, ki so na dnevnem redu, vsi izvajalci ali pa izvajalci posameznih 
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dejavnosti. Zamisel je v dosedanjih razpravah spodbudila dosti pozornosti in 
bila deležna različnih ocen. Večji del so ob načelni podpori, ker bi to utegnila 
biti učinkovita in hkrati racionalna pot k nujnemu poglabljanju samouprav- 
ljanja v kulturi, izrekali hkrati zadržke, češ da ni dovolj dorečena, niti glede 
vsebine niti glede načina delovanja. 

V nadaljnjem izpopolnjevanju besedila zakona ali ob njem, bo torej pred- 
lagatelj jasneje opredelil, za katere vsebine in faze razpravljanja, usklajeva- 
nja in sporazumevanja gre v posameznih ali v skupnem delegatskem sestavu 
izvajalskega zbora Kulturne skupnosti Slovenije, da bodo prišle ustrezno do 
izraza specifičnosti posameznih dejavnosti in njihova notranja povezanost, da 
pa bo hkrati zagotovljeno njihovo medsebojno usklajevanje in po tej poti tudi 
enotnost in celovitost sporazumevanja in dogovarjanja o skupnih osnovah 
kulturne politike in skladnega razvoja kulturnih dejavnosti. 

Tudi na področju kulturnih dejavnosti je velikega pomena funkcija ter po- 
litična in družbena odgovornost družbenopolitičnih organizacij. Vendar pa mo- 
rajo le-te svojo vlogo uresničevati predvsem z aktivno dejavnostjo znotraj 
delegatskega sistema. S samoupravnimi splošnimi akti kulturnih skupnosti 
pa moramo v skladu z zakonom zagotoviti tudi njihovo sodelovanje pri delu 
skupščine in drugih organov kulturnih skupnosti. (Najbrž pa bodo potrebne 
tudi širše razprave, ki naj bi bolj podrobno osvetlile vlogo družbenopolitičnih 
organizacij v sistemu delovanja samoupravnih interesnih skupnosti na področ- 
ju družbenih dejavnosti nasploh. 

Razprave o osnutku so tudi pokazale, da bo treba izpopolniti zlasti določ- 
be o virih družbenih sredstev za kulturo, upoštevati pri tem prispevek nepo- 
srednega uporabnika, kupnino, vstopnino, naročnino in podobno kot vir, ki je 
pomemben z bilančnega, še bolj pa s kulturno-političnega stališča, posebej 
obdelati zagotavljanje razširjene reprodukcije in sploh vlaganje v pogoje za 
kulturno življenje. Podrobneje bo treba opredeliti, katere so naloge, o katerih 
se je treba zaradi skladnega razvoja kulturnih dejavnosti v Sloveniji deloma 
ali v celoti sporazumevati v Kulturni skupnosti Slovenije. 

Ker so se v vseh dosedanjih razpravah tako v Skupščini SR Slovenije kot 
v telesih Kulturne skupnosti Slovenije in v družbenopolitičnih organizacijah 
udeleženci v bistvu strinjali z besedilom osnutka in z načeli, na katferih je 
zgrajen, vam tovarišice in tovariši delegati predlagam, da osnutek sprejmete. 
Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomske odnose je tovariš Ciril Sitar. Boste še ustno dopolnili pisme- 
no poročilo odbora? (Da.) Besedo ima tovariš Ciril Sitar, poročevalec Odbora 
za družbenoekonomske odnose. 

Ciril Sitar: Morda bi poleg tega, kar je že napisano v poročilu Od- 
bora za družbenoekonomske odnose, poudaril le nekatere značilnosti, ki so še 
posebej bile prisotne v razpravah v okviru odbora. 

Prvo je vprašanje opredelitve v 11. členu in še posebej skladnosti 11. čle- 
na s 25. in 33. členom. Gre v bistvu za opredelitev virov financiranja dejav- 
nosti na področju kulture. Iz 11. člena v bistvu ni razvidno, za katere dejav- 
nosti na področju kulture se kot vir financiranja uporablja dohodek temeljne 
organizacije združenega dela in za katere dejavnosti osebni dohodek delav- 
cev. Predlagatelj sicer ponuja v tem členu možnost urejanja te zadeve s sa- 

36* 
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moupravnim sporazumom, vendar so člani odbora menili, da bi bilo potrebno 
to tematiko urediti z zakonom. 

Prav tako so v okviru tega sklopa vprašanj člani odbora postavili vpraša- 
nje, katere so tudi druge naloge kulturnih aktivnosti. 

Drugo, kar je bilo že uvodoma navedeno, pa je vprašanje variante k 36. 
členu. Gre v bistvu za funkcioniranje oziroma za delovanje Kulturne skupno- 
sti Slovenije. Pri tej varianti so člani odbora imeli v svojih razpravah določe- 
ne pomisleke. Kajti obstaja nevarnost, če bi sprejeli takšno rešitev, da bi lahko 
zavrli celovit interes uporabniškega zbora. Zato so menili, da bi o tej varianti 
morali še nadalje razpravljati v okviru družbenopolitičnih organizacij v re- 
publiki, hkrati pa tudi v ostalih institucijah. 

Končno bi opozoril še na en pomislek, ki se je pojavil v razpravi na od- 
boru. Gre za to, ali je potrebno ponavljati splošne opredelitve iz zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. V bistvu gre za terminologijo. Ali je 
potrebno, da zakon v celoti povzema rešitve iz sorodnih zakonov na teh pod- 
ročjih, po drugi strani pa se tudi postavlja vprašanje opredelitev, kaj je to 
program dejavnosti in kaj je posamična storitev na področju kulture. To so 
nekatere značilnosti, ki so zapisane tudi v poročilu Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Sitar. Poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem je tovariš Peter Toš. Želiš besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Peter Toš. 

Peter Toš: V predzadnjem odstavku na 2. strani gre za besedno na- 
pako v poročilu Odbora za družbenopolitični sistem, ki navaja, da so samo- 
upravne interesne skupnosti predvsem mesto za dogovarjanje in sporazume- 
vanje med delegati. Mislim, da bi bilo pravilneje, če bi rekli, da so mesto za 
usklajevanje različnih interesov ter oblikovanje predlogov ustreznih samo- 
upravnih sporazumov. 

Sicer k poročilu nimam kaj dodati. Mislim tudi, da je predlog sklepa v 
skladu s stališči Odbora za družbenopolitični sistem. Hvala! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Toš. Poročevalec Za- 
konodajno-pravne komisije, tovariš Dino Pucer ne bo dopolnjeval pismenega 
poročila, prav tako tudi Komisija za narodnosti ne. Pričenjam razpravo. Kdo 
še želi besedo? Besedo ima tovariš Ciril Zlobec. 

Ciril Zlobec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sem eden tistih, ki tega zbora ne obremenjujem pogosto s svojimi razpravami, 
ker se držim načela, da se ne oglašam o stvareh, ki niso takšne narave, da o 
njih lahko kaj pametnega ali pametnejšega povem. Danes se oglašam z neko- 
liko širšim razmišljanjem, kljub obljubi tovarišice predsednice, da bo storila 
vse, da bi bila današnja razprava ekspeditivna, ker menim, da je to nekako 
moja etična dolžnost kot enega izmed izvajalcev v kulturi. Zato bo moj del 
razmišljanja posvečen predvsem temu vidiku in morda manj skrbi za posa- 
mezne formulacije osnutka zakona. Ce se bom v svojem razmišljanju razhajal 
z nekaterimi mnenji posameznih komisij, že jasnimi in razrešenimi dilemami, 
pomeni, da je to vendarle neka indikacija, da v kulturnih krogih, torej v kro- 
gih delavcev v kulturi, vse stvari le niso jasne ali pa, da določene stvari ne 
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znamo brati tako, kot so zapisane oziroma tako, kot so bile zamišljene, ko so se 
zapisovale. 

Sam sem se udeležil vrste posvetovanj, prebral vsa gradiva, sodeloval 
pri njih in vendar imam pripombe, ki bi jih želel tu povedati. 

V zapisu z razprave na seji sveta za kulturo pri Predsedstvu republiške 
konference Socialistične zveze Slovenije beremo tudi tale stavek: »Poudariti 
velja, da sedanji osnutek zakona ne omejuje kulturnega snovanja«. To je bil 
odgovor enemu od razpravljalcev, ki je izrekel bojazen, da bo zakon omeje- 
val tisto dragoceno kulturno snovanje, ki ga ni mogoče vnaprej predvideti, 
planirati, finančno opredeliti in mu določiti mesto v temeljih družbenega pla- 
na in v ustreznih sporazumih. Namenoma sem poudaril to absurdno misel, ki 
jo vendarle na določeni ravni dopušča besedilo osnutka zakona o svobodni 
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. 

V razpravi ob tem osnutku je bilo že nekajkrat zapisano, še prej pa izre- 
čeno, da so mnoge formulacije prenešene iz drugih sistemskih zakonov in 
normativnih aktov. Gre torej, tudi zato, ker je to področje med zadnjimi inte- 
resnimi skupnostmi, ki ta zakon dobivajo, za očitno prilagajanje nečemu že 
obstoječemu in uveljavljajočemu se zunaj kulture. Temeljni poudarek je torej 
na organiziranosti, z vidika kar najbolj optimalnega uveljavljanja samouprav- 
ne strukture in še zlasti v prizadevanju, da bi kar najbolj umirili že sedaj 
rastočo napetost v obliki financiranja, čeprav vedno bolj pod naslovom svo- 
bodne menjave dela. Manj bi bilo v ospredju tega strašečega duha zakona 
če bi besedilo nastajalo že od vsega začetka, torej tudi v varianti, ki smo jo 
lansko leto na tem zboru že zavrnili, na osnovi premise, ki jo berem v poro- 
čilu Zakonodajno-pravne komisije k osnutku tega zakona. Citiram: »Kadar želi 
zakonodajalec z normativnim predpisom usmeriti samoupravno organizira- 
nost, je zaradi tega izredno pomembno izpeljati vsestransko razpravo in na to 
interese, ugotovljene v tej razpravi, upoštevati, ter jim prilagoditi samouprav- 
no organiziranost«. Moje mnenje je, da bi morali dopolniti zakon prav v to 
smer ali vsaj tudi v to smer. 

Predvsem pa bi morala biti upoštevana misel iz razprave v Svetu za kul- 
turo pri Republiški konferenci SZDL Slovenije, da gre za skrb in stimulacijo 
nacionalne kulture. Sedanji osnutek se pridevniku »slovenski ali slovenska« 
v zvezi s kulturo nerazumljivo skrbno ogiba. Ne gre za formalizem. Takšno, 
predvsem ekonomsko politično označevanje kulture, vzbuja pri mnogih kul- 
turnih delavcih občutek, da je edina in vsa skrb posvečena le upravljanju v 
kulturi, ne pa tudi spodbujanju in cenjen j u vrednejših stvaritev, skozi katere 
se pogostoma, bolj kot skozi kaj drugega, kaže narodna in družbena identiteta 
naše skupnosti. Zakon bo torej moral v svojih uvodnih členih, lahko tudi samo 
v uvodnem odstavku 1. člena, opredeliti kulturo na slovenskih tleh kot deja- 
nje slovenskega duha in ustvarjalnega daru, torej kot dejavnost, ki zaradi 
svoje vrednosti pretendira na svobodno menjavo dela, ki pa ni nikoli in ne bo 
mogla nikoli v celoti obravnavati njena ustvarjalna pota v celoti. Zato bi 
morali izločiti iz osnutka zakona vse tiste besede in dikcije, ki ustvarjajo vtis, 
da zunaj tega zakona poslej ne bo moglo nastati nič upoštevanja vrednega 
v kulturi. 

Dosedanji razpravljalci o osnuku zakona so se skoraj soglasno spotak- 
nili ob samo imensko dvojico, ki opredeljuje prihodnjo rastočo svobodno me- 
njavo dela na področju kulturnih dejavnosti. Najbrž ne gre samo za izraz izva- 
jalci, uporabniki, pri čemer so izvajalci še dokaj predstavljiv pojem, medtem 
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ko so uporabniki že močno zamegljena in v marsikateri formulaciji skoraj 
fetišizirana kategorija, ampak za duha, ki veje iz te opredelitve in ni brez 
prizvoka nekakšne servisne dejavnosti, naročanja in bolj ali manj vestnega 
izpolnjevanja naročil oziroma bolj ali manj domiselne ponudbe in bolj ali 
manj ustreznega odzivanja nanj. Gre torej za takšne preformulacije, ki bi 
pregnale ta nadijh servisnih uslug, ki jih kultura daje tako imenovanemu upo- 
rabniku. Nič pa ne bi škodilo, če bi bil ta uporabnik bolj definiran, če bi bila 
jasnejša pot, kako se delegatsko oblikuje do sobesednika v pretoku kulturnih 
dobrin v družbi in narodu tistega mogočnega sobesednika, ki svoje potrebe in 
interes za kulturo tudi ekonomsko konkretizira. 

Strinjam se z mnogimi, da je izraz »razširjena reprodukcija« ponesreče- 
na izposojenka z drugih področij in da je treba investicije v kulturi imenova- 
ti ^ pravim imenom. Kadar pa je razširjena reprodukcija resnično mišljena 
kot množenje dejavnosti in programov, jo je treba zamenjati s terminom 
»večja kvaliteta, večja kulturna rast« ali kaj podobnega in se v tem smislu 
tudi ravnati. 

Kar zadeva sredstva, ki naj bi se napajala, če prav razumem, ob treh 
studencih, in sicer iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, iz oseb- 
nega dohodka in svobodno tržnega — ponudba in povpraševanje — je morda 
važnejše kot zahteva, da zakon točno opredeli, kdo in kdaj ima pravico do 
tega ali onega vira dohodka, samo vprašanje ekonomske osnove vseh tistih 
kulturnih dejavnosti, in te so v večini, ki se ne oblikujejo sproti, ampak je 
celo pogoj njihove kvalitete- kar najbolj skrbna nepretrganost, ki vpliva tako 
na programe kot na ceno posamičnih storitev; ali preprosteje, na ceno uveljav- 
ljanja prav te nepretrganosti programa. Sedanja praksa je namreč prav nevz- 
držena in pogostoma ponižujoča, da morajo dejavnosti z več desetletno in celo 
stoletno tradicijo vsako leto sproti dokazovati upravičenost svojega temelj- 
nega obstoja, — na primer gledališče, založništvo in druge — medtem ko bi 
bilo normalno, da bi bil takšen obstoj vprašljiv samo takrat, ko neko področje, 
ustanova, dejavnost, s svojim slabim programom zanika samo sebe. Če bomo 
namreč tudi ta element, torej temeljne pogoje obstoja večjih kulturnih kom- 
pleksov, neprestano povezovali s tržno ceno ponujene storitve, bomo nujno kaj 
kmalu preusmerili interes uporabnika na nižje, manj kvalitetne dejavnosti 
in tako ogrozili samo bistvo kulture. Ce že ne gre drugače, bi morali vsaj pri 
temeljih srednjeročnega plana v večji meri upoštevati to osnovo kulture, to 
njeno ožilje, na vsakoletni »borzi svobodne menjave dela« pa vrednotiti sproti 
vsakoletne programe, posamične ponudbe in predvidene storitve. 

Se neobvladane so v osnutku zakona dileme o vlogi Kulturne skupnosti 
Slovenije in odnosih med občinami in kulturno skupnostjo in med samimi 
občinafrii. Osebno sem mnenja, da niti Kulturno skupnost Slovenije niti ob- 
činske kulturne skupnosti ni mogoče samoupravno opredeliti tako, da bi v 
slehernem položaju povsem ustrezale sleherni nalogi. Vendar menim, da bi 
kazalo tudi v besedilu zakona podpreti tista prizadevanja, ki po eni strani ne 
spodbujajo neprestanega ustanavljanja novih in novih oblik organiziranosti, 
po drugi pa bi morali favorizirati povezovanje — integracijo — na osnovi 
interesa dela. Šibak je namreč tisti kulturni potencial v dveh sosednjih obči- 
nah, če se ne more drugače izraziti kot z ustanovitvijo nove, posebne ali kake 
druge skupnosti, če pa vemo, da so že sedanje v marsikaterem pogledu komaj 
vredne tega imena, tudi zaradi kadrovskih zmogljivosti. Povezovanje ob pro- 
gramih in potreba na neformalni ravni je veliko bolj stimulativno in ima, vsaj 
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praviloma, zmeraj v ospredju dejavnost samo, ne pa razpravo o njej. Tako za 
Kulturno skupnost Slovenije ni nujno, da je uzurpatorska, če določene naloge 
rešuje kot posebna skupnost, ob ustrezni strukturi delegatov, druge pa spet 
na ravni tako imenovanega splošnega interesa. Ne takšen ali drugačen sklic 
delegatov, njihova nezainteresiranost, pasivnost, abstinenca in zadrege, to so 
tiste nevarnosti, ki Kulturno skupnost Slovenije lahko prisilijo, da določa, ko 
bi morala koordinirati in povezovati skupne interese. Ker pa Kulturna skup- 
nost Slovenije vendarle mora uveljaviti tudi te splošne interese, ki bi jim lahko 
rekli nacionalni ali točneje družbeno-nacionalni interesi, je prav, če je tudi po 
svoji strukturi takšna, da bo to nalogo lahko opravljala. 'Njene dosedanje iz- 
kušnje, dobre in slabe, bi pri novem zakonu vsekakor morali upoštevati, gra- 
diti pa seveda na pozitivnih. 
' Zakon o svobodni menjavi dela sprejemamo v razmerah, ki niso lahke in 
bo v naslednjih letih marsikatero postavko v njem, zlasti namensko, težko 
uresničiti. Lep primer za to je zakon o založništvu, ki ga zakon in predpisi o 
stabilizaciji v marsičem naravnost omejujejo v njegovem uresničevanju. Tako 
bo tudi z zakonom o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti 
in z zakonom o naravni in kulturni dediščini. Zato je odgovornost še toliko 
večja, da zakon ne bi s svojo evforično zgovornostjo in v vse smeri prše- 
čimi obljubami ustvarjal sicer videz razširjene demokratičnosti v kulturi, 
hkrati pa v svoji nemoči in fiervozi, ki se iz nje tako rada izcimi, počasi ubijal 
posluh in smisel za najvrednejše v kulturi. Za najvrednejše pravim, ker bo sred- 
njeročno obdobje, ki je pred nami, tudi v kulturi nujno zaostrilo selektiven 
boj, ko vsega preprosto ne bo mogoče izpeljati in se bo treba za nekaj odlo- 
čiti na škodo drugega. Tudi zakon naj bi nam pomagal, da se bomo lažje od- 
ločali za boljše in se bolj kritično kot doslej odpovedovali slabemu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Zlobec. Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: O osnutku zakona o svobodni menjavi dela na področju 
kulturnih dejavnosti sta razpravljala pri Predsedstvu Republiške konference 
Socialistične zveze dva sveta. Delno je o razpravi, ki je potekala na seji Sveta 
za kulturo, govoril že tovariš Zlobec, o osnutku zakona pa je razpravljal tudi 
Svet za družbenopolitični sistem. Ker ste gradivo dobili na mizo, dovolite, da 
povzamem glavne ugotovitve iz razprave na teh dveh svetih. 

Oba sveta sta dala več pripomb, ki so v bistvu identične s pripombami 
skupščinskih odborov oziroma Zakonodajno-pravne komisije. Zlasti na Svetu 
za kulturo, o čemer je govoril tovariš Zlobec, je bilo veliko pripomb na račun 
terminologije, na prenašanje terminov iz gospodarstva na kulturo, zlasti pa 
na neustrezno uporabo pojmov uporabnik, izvajalec. 

Svet za kulturo se je v razpravi zavzel za variantno rešitev k 36. členu 
kot smotrni rešitvi samoupravne organiziranosti na področju kulture. Po 
mnenju sveta se s tem ne spreminja zamisel o posebnih kulturnih skupnostih. 
Vprašanje je le, kako jih praktično uveljaviti. Po osnutku zakona bi torej na- 
stopala kulturna skupnost v dveh vlogah, kot splošna kulturna skupnost, dru- 
gič pa kot posebna, v vrsti možnih variant glede na obravnavano tematiko. 

Svet za kulturo tudi predlaga, da je potrebno ta člen uskladiti z drugimi, 
zlasti z 32. členom. Natančno je namreč potrebno opredeliti, kdaj oziroma o 
katerih vprašanjih odloča enotni zbor, kdaj in o katerih vprašanjih in v kate- 
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rih fazah pa posebni izvajalski zbori, skupaj z uporabniki. To pripovedujem 
zaradi tega, ker je v stališčih nekaterih odborov bilo izraženo mnenje, da naj 
bi se o tem izrekli v družbenopolitičnih organizacijah. Razlogi za tako rešitev 
so utemeljeni s tem, o čemer je govoril že tovariš Bratec, to je s preorganizi- 
ranostjo na področju kulture na vseh ravneh. S predlogom, kot ga v varianti 
ponuja osnutek zakona, pa bi s posebnimi izvajalskimi zbori lahko to preorga- 
niziranost uspešno premagali. 

Videli ste, da je med .mnenji Sveta za družbenopolitični sistem in mnenji 
Sveta za kulturo navidezno nesoglasje. Namreč, Svet za družbenopolitični 
sistem predlaga, da bi bilo treba razmisliti o posebnem urejanju kulturnih 
dejavnosti v posebnem zakonu o svobodni menjavi dela na področju kulture. 
Vendar se je tudi Svet za družbenopolitični sistem na koncu opredelil za to, 
da se osnutek zakona, takšen kot je, sprejme in ne vztraja dalje na delitvah, 
kar je praktično brezpredmetno, kajti že danes sprejemamo dva posebna za- 
kona za področje kulture. Nekaj zakonov je že sprejetih, nekaj pa jih je še v 
pripravi. Kot je dejal tovariš Bratec, je nemogoče v enem zakonu opredeliti 
tako pestro dejavnost, kot je področje kulturne dejavnosti. Zato oba sveta 
predlagata, da Skupščina danes sprejme osnutek zakona, da pa pri pripravi 
predloga prouči vse konkretne spreminjevalne in dopolnilne predloge, prečisti 
tudi terminologijo in najde po možnosti ustreznejše izraze. 

Svet za kulturo tudi predlaga, naj bi načrtovali nadaljnje razprave in 
delo pri pripravi predloga zakona tako, da bi bil zakon lahko sprejet do kon- 
ca letošnjega leta. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovarišica Blaha! Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Tovariši delegati, skušala bom povzeti vsebino predlaganega sklepa, ki ste 
ga dobili šele na klop, ker smo do zadnjega proučevali stališča delovnih teles 
v političnih organizacijah, pa tudi delovnih teles v zborih Skupščine in v Skup- 
ščini Kulturne skupnosti Slovenije, ki pa do vseh izpostavljenih vprašanj niso 
enotna. 2e po današnji razpravi lahko ugotovim, da ta sklep ni povsem priprav- 
ljen v smislu izvajanj razpravljalcev, zlasti tovariša Zlobca, pa tudi v uvodu 
predlagatelja je bilo povedanih nekaj stvari, ki niso povsem naravnane tako, 
kot smo predlagali v sklepu. 

Začela bom s 3. točko, ker sta prvi dve točki sklepa formalne narave. V 
prvi alinei 3. točke predlagamo, da bi zbor naložil predlagatelju, da razjasni, 
za katere kulturne dejavnosti bi se lahko združevala sredstva iz dohodka te- 
meljne organizacije in za katere iz osebnih dohodkov in drugih virov. Tovariš 
Zlobec je o tem polemiziral in v razpravi izrazil željo, da se za nekatere kultur- 
ne dejavnosti, ki so trajne narave, ne bi bilo potrebno vsako leto dogovarjati 
z uporabniki za sredstva, ki so potrebna za nemoteno delo. Mislim, da bi si 
bilo potrebno v kulturnih sredinah prizadevati, da bi povedali, katere so tiste 
kulturne institucije in dejavnosti, ki naj dobijo možnost združevanja sredstev 
prav iz dohodka, zaradi njihovega nemotenega funkcioniranja. Zato bi bilo 
potrebno razmejiti tiste dejavnosti, ki so neobhodne za nacionalno kulturo in 
trajnost in jih zakonsko urediti. Na žalost pa je to zakonska materija in mi 
smo se skupaj odločili, da_je zaradi narave dohodka temeljne organizacije 
združenega dela potrebno zagotoviti z zakonom možnost, da se poseže po tem 
viru. Zato moramo iskati te rešitve. 
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V drugi alinei nalagamo predlagatelju, naj razreši raznovrstnost pojav- 
nih oblik na področju kulture, ko občani sami iz svojih sredstev prispevajo k 
financiranju kulturnih dejavnosti z vstopnicami in drugimi oblikami. Najbrže 
v tem zakonu, glede na natančnejše ureditve v zakonih, ki urejajo ekonomske 
odnose na drugih področjih družbenih dejavnosti, teh pojavnih oblik še več, 
zato naj se predlagatelj odloči, ali bo to opredelil — o tem smo z njim že 
razpravljali — ali pa popolnoma opustil, tako da bi se to urejalo s samouprav- 
nimi splošnimi akti. Kasneje se je po vseh razpravah v delovnih telesih poka- 
zalo, da je treba 12. člen podrobneje obdelati in tudi danes se je predlagatelj 
tako opredelil, da bi ga v predlogu zakona izpopolnil. 

Glede razširjene reprodukcije, ki tako ostro bije kulturnike v uho, pa je 
vendarle treba resnici pogledati v oči tudi z vidika naših interesov. Verjetno 
želimo v naslednjem planskem obdobju, če bo le mogoče, bolj intenzivno gra- 
diti tudi prostor, v katerem se bodo odvijale kulturne dejavnosti. To pa so 
investicije. V naši terminologiji jih imenujemo razširjena reprodukcija, tako 
pa kot je to predlagal predlagatelj pa ni ravno prav. Ne nasprotujemo temu, 
da se poleg investicij v zgradbe, v katerih naj kulturne dejavnosti potekajo 
upošteva tudi razširitev dejavnosti, razširitev znanja in dvigovanje kvalitete. 
To je specifičnost na področju kulture in mislim, da jo bo predstavnik pred- 
lagatelja, ki je poslušal razpravo, proučil in znal uspešno vključiti tudi v nor- 
mo zakona. To so te tri alinee tretje točke, ki smo jih povzeli iz diskusije de- 
lovnih teles, pa tudi delovnih teles političnih organizacij, ki se v bistvu nana- 
šajo na zakonsko ureditev družbenoekonomskih odnosov na področju kulture, 
kajti ta zakon kulture kot dejavnosti ne obravnava. 

4. točka se nanaša na samoupravno organiziranost. V prvem odstavku v 
bistvu opozarjamo predlagatelja, da predlagane variante k 32. členu ni povsem 
razdelal, ker ni določil, katere od nalog slovenske kulturne skupnosti bi izva- 
jalci usklajevali v takem in katere v drugačnem splošnem sestavu. Sedaj mu 
nalagamo, da to prouči. Pri tem je poglavitno to, da ne bi smeli posamezni iz- 
vajalski zbori, ki jih predvideva varianta, povzročiti motenj pri oblikovanju 
enotne kulturne politike. Do skupnih nalog je treba priti usklajeno. Hkrati 
pa se lahko razmeji, da bi se ti »specialni« izvajalski zbori v fazi priprav 
smernic za oblikovanje programov in celo predlogov programov najprej se- 
stajali v okviru posameznih dejavnosti in potem programe in smernice predla- 
gali Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije. To je vsebina prvega odstavka 
4. točike. 

Glede ostalih oblik samoupravne organiziranosti pa nalagamo predlaga- 
telju, naj bi se glede temeljnih skupnosti odločil rajše samo za temeljne skup- 
nosti na posameznih področjih dejavnosti ne pa tudi za območja. Bolj naj bi 
razdelal tudi enote, ki bi se oblikovale pri kulturnih institucijah. 

5. točka je ponovno pravno-tehnična. Mislim, da ji uvod predlagatelja ne- 
koliko oporeka, če ste pazljivo poslušali. Tukaj nalagamo predlagatelju, da je 
potrebno v zakonu razmejiti, katere so tiste naloge na področju kulture, ki 
zadevajo širši krog občanov in imajo značaj nepogrešljive sestavine kulturnega 
in umetniškega življenja slovenskega naroda. Pravno-tehnično imenujemo ta 
del programa vzajemni program, glede katerega je treba zavezati tudi inte- 
resne skupnosti v občinah, da združujejo sredstva v Kulturni skupnosti Slo- 
venije. Hkrati nalagamo predlagatelju, da razišče, kateri so tisti kriteriji, ki 
bi omogočili tudi pomoč pri financiranju tistim občinskim kulturnim skup- 
nostim, ki same nimajo dovolj sredstev za svojo kulturno dejavnost. To sta 
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dve vprašanji, ki smo ju upoštevali v vseh družbenih dejavnostih in ki sta, 
poznavajoč težave pri združevanju sredstev za financiranje kulturnih dejav- 
nosti, aktualni tudi na področju kulture. Zakon je dolžan to urediti. 

V 6. točki predlagamo, da predlagatelj prouči vse predloge in mnenja, 
ki so bili dani v razpravi, predvsem pa mnenje Zakonodajno-pravne komisije, 
na katerega posebej opozarjamo, ker v drugih delovnih telesih ti standardi 
in normativi niso prišli posebno do izraza. To je tudi izraz, ki ga uporabljamo 
v splošnem zakonu o družbenoekonomskih odnosih svobodne menjave dela 
in ki je spotakljiv za kulturne delavce, vendar najbrž brez kriterijev, ki bodo 
povedali, kaj je kvalitetno na področju kulture in brez kriterijev, ki bodo po 
možnosti povedali, koliko kulture potrebujemo -—- to so že bolj utilitaristični 
družbeni in tudi umetniški kriteriji — najbrž tudi ekonomskih odnosov na 
področju kulture ni mogoče izpeljati. Tu se sklicujem na znanega kulturnega 
delavca, ki je tudi javno napisal, da so sprejemljivi in nujni kakršnikoli kri- 
teriji za uravnavanje družbenoekonomskih odnosov na področju kulture. 

To je povzetelk predlaganega sklepa, oblikovanega kot sem že rekla, na 
podlagi razprav v vseh delovnih telesih, zlasti naših, pa tudi drugih zborov 
in zlasti v delovnih telesih političnih organizacij. 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, za- 
ključujem razpravo in dajem sklep, ki ste ga žal dobili šele danes zjutraj na 
klop, na glasovanje. Sklep je dolg in ga ne bom brala. Ce ima kdo kakšen 
pomislek, prosim, da pove, preden preidemo na glasovanje. Prosim, tovariš 
Peter Toš. 

Peter Toš: Glede celotnega spleta družbenoekonomskih odnosov je 
dejansko najbolj odprto -vprašanje, ki je bilo predmet razprave tudi na 
družbenem Svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, kako v odnosih 
znotraj Jugoslavije, glede na nasprotovanja sedaj veljavnih zveznih predpisov, 
uveljaviti dohodek kot temeljni vir financiranja oziroma odnosov v svobod- 
ni menjavi dela na posameznih področjih družbenih dejavnosti. Na to vpraša- 
nje, moram reči, zaenkrat še nimamo odgovora. Tukaj se opredeljujemo za na- 
čelne rešitve v bodočem zakonu, katerih uresničevanje je še vedno, vsaj po 
dosedanjih razpravah in stališčih, ki so nam dostopna, vprašljivo. Zato bi bilo 
prav, da bi v zvezi s to problematiko danes ali kdaj koli kasneje, slišali kaj 
več o prizadevanjih, ki potelkajo v tej smeri, da se dohodek lahko uveljavi kot 
temeljni vir financiranja posameznega področja družbene dejavnosti, čeprav 
mislim, da bi ga bilo mogoče delno uveljaviti že danes brez bojazni za koli- 
zijo v zvezni zakonodaji. Kot temeljni vir pa najbrže ne, dokler ne bi v jugo- 
slovanskem prostoru dosegli ustreznega dogovora za spremembo te zakono- 
daje. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Toš! Želiš odgovor 
Izvršnega sveta takoj? (Da, če je mogoče.) Besedo ima tovariš Dušan Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Najprej bi rad poudaril, da nas kolizijski zakon, 
ki določa predvsem vire in način plačevanja oziroma pripadnost prispevkov 
na področju kulture, ne omejuje, ker ne zajema področja kulture. Tam gre 
samo za določena področja, kot so zdravstveno varstvo, otroško varstvo in 
izobraževanje. Tu smo torej popolnoma prosti in lahko to uredimo sami v 
republiki. Zavezuje pa nas zakon o združenem delu v tem smislu, da moramo 
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kolikor se določi dohodek temeljne organizacije združenega dela kot vir, z 
zakonom določiti, v katerih primerih je uporabljen dohodek temeljne orga- 
nizacije združenega dela. Mislim, da je pravilno tiikaj oblikovano stališče, da 
bi morali v zakonu določiti tako dejavnost kot tudi program, čeprav bo pro- 
gram zelo težko določiti. Po možnosti bi določili vsaj pomemben del programa, 
katerega financiranje bi zagotavljali iz dohodka. Pri tem so pomembni kriteri- 
ji, ki bi opredeljevali, kateri programi so pomembni. 

Kar pa zadeva kritiko, ki jo je tovariš Zlobec posebno naglasil v zvezi s 
tem, da se v zakonu izogibamo besedi »slovensfka, nacionalna-« in tako naprej, 
bi te kriterije morali določiti tako, da bi mogli opredeliti za slovensko kul- 
turo in narodno bit pomembne programe in da bi se v takšnem primeru upo- 
rabil tudi dohodek. V tem smislu je potrebno razmišljati pri dograjevanju za- 
kona. Hkrati moram reči, da je to eno najtežjih vprašanj, ki je na področju 
kulture specifično in pri katerem ne moremo uporabiti meril, kriterijev in 
tudi ne pristopov, kot pri nekaterih drugih družbenih dejavnostih. Brez dvoma 
je to ena najtežjih nalog, pred katero stojimo pri določitvi predloga zakona, 
zato bo v zvezi s tem vprašanjem potrebno v Sloveniji vložiti še veliko na- 
porov in znanja. 

Glede na zastavljeno vprašanje, pa moram tudi reči, da ima Zvezni svet 
za vprašanje družbene ureditve v programu razpravo o uresničevanju druž- 
benoekonomskih odnosov v družbenih dejavnostih, kjer je problem virov in 
osnov ali, rekel bi defiskalizacije odnosov v družbenih dejavnostih tudi osred- 
nje vprašanje. Posebna delovna skupina, ki je že pripravila gradivo za raz- 
pravo, postavlja v ospredje kot vir za zadovoljevanje skupnih potreb doho- 
dek temeljne organizacije združenega dela, tasko da bi to bilo v največji meri 
poenoteno v celotnem jugoslovanskem prostoru. Seveda pa ni toliko pomem- 
ben sam vir, ker navsezadnje zlasti kadar uporabljamo dohodek in kadar 
uporabljamo sedanji tako imenovani bruto osebni dohodek, je to vedno for- 
miranje sredstev iz dohodka temeljne organizacije združenega dela. Problem je 
predvsem v osnovah, za določeno prerazdelitev bremen, če tako rečem. Pov- 
g0^ drugače pa je, kadar se uporabi kot vir osebni dohodeik ali sklad skupne 
porabe. Tu bi se morali mnogo bolj nagibati k temu, da se odmaknemo od ta- 
ko imenovanih obveznih prispevkov in da pridemo do čim bolj neposrednih 
odnosov in neposrednih odločitev. V tem smislu je treba tudi razumeti dolo- 
čilo v zvezi s samoupravno organiziranostjo. Če bi se uveljavile enote temelj- 
ne skupnosti, bi bilo veliko več sproščenih odnosov in prav gotovo bi prišli 
mnogo bolj do izraza neposredni odnosi, do izraza pa bi prišli tudi najrazlič- 
nejši viri za zadovoljevanje teh potreb po programih, ki bi jih opredelili v 
enotah. 

Moje mnenje je, da moramo uporabiti dohodek v primerih, kadar gre za 
tisti del programov in za tiste dejavnosti na področju kulture, ki jih moramo 
uresničevati kot slovenska narodna in državna skupnost. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Sinigoj! Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep k osnutku zakona 
o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep k osnutku zako- 
na o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o naravni in kulturni dediščini. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno-pravna komi- 
sija in Komisija za narodnosti. 

Danes smo prejeli predloge in stališče Sveta za kulturo pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDiL Slovenije in predlog stališč, ki naj bi jih Druž- 
benopolitični zbor sprejel po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
19. člena poslovnika zbora. 

Predstavnik predlagatelja k osnutku tega zakona je tovariš Milan Bratec, 
svetovalec predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost, ki mu 
dajem besedo. Izvolite, tovariš Bratec! 

Milan Bratec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Tudi osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini ste v pristojnih zbo- 
rih obravnavali že lansko leto in takrat se je pokazalo, da je v zvezi z ureja- 
njem tega področja preveč odprtih vprašanj, ki jih tudi osnutek ni reševal 
zadovoljivo, zato se je bilo potrebno priprave zakonskega besedila lotiti znova. 

Osnutek, Iki je sedaj v obravnavi, zajema pojem naravne in kulturne 
dediščine, njeno varstvo, naloge posameznih subjektov pri tem, dejavnost, 
organiziranost in samoupravljanje v tistih kulturnih organizacijah združene- 
ga dela, ki se z varstvom še posebej ukvarjajo. Enotnost pojma naravne in 
kulturne dediščine, ki ima gotovo čvrsto vsebinsko utemeljitev, je v osnutku 
izpeljana dosledno, v naši družbeni praksi pa pomeni obogatitev in razširitev 
ene od kulturnih dejavnosti. 

Osnutek temelji na naslednjih načelih. Vsa tista narava in opredmeteno 
človekovo delo, ki ima kulturno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, pomem- 
bno za družbo, predstavlja naravno ali kulturno dediščino in zasluži posebno 
družbeno skrb. Sleherni delovni človek in občan ima enako pravico do uži- 
vanja omenjenih vrednot, vsakdo pa ima tudi dolžnost sodelovati pri njihovem 
varstvu. Varstvo ni namenjeno zgolj ohranjanju dediščine za prihodnost, tem- 
več tudi njenemu spoznavanju, razumevanju, vrednotenju in uživanju danes. 
Zato tudi subjekti varstva nikakor niso samo specializirane kulturne organi- 
zacije in organi družbenopolitičnih skupnosti, temveč se v varstvene dejav- 
nosti vključujejo občani tudi neposredno, po svojih društvih in družbenih or- 
ganizacijah, v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in seveda 
v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Z varstvom dediščine, posebej njenega izbranega dela — kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti — so zvezane pomembne 
družbene odločitve, zlasti razglašanje spomenikov in znamenitosti ter mnoge 
upravne naloge in med njimi odločitve, ki posegajo v imetnikovo razpolaga- 
nje s stvarmi in ga zaradi posebnega družbenega interesa pri tem razpolaganju 
omejujejo. 

Po osnutku pripada odločitev o lastnosti spomenika ali znamenitosti skup- 
ščini oziroma upravnemu organu družbenopolitične skupnosti, predvsem ob- 
čine, upravne zadeve, razen vodenja registra in popisa spomenikov oziroma 
znamenitosti, pa upravnim organom. Tako skupščine kot upravni organi pa so 
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v strokovnem pogledu vezani na predloge, utemeljitve in obrazložitve stro- 
kovnih organizacij. Te so razbremenjene neposrednega upravnega nastopa- 
nja, ne morejo pa biti razbremenjene strokovne soodgovornosti za odločitve 
občinskih in republiških upravnih organov. V zvezi s tem je treba povedati, 
da po mnenju predlagatelja osnutka, akt o zavarovanju sam po sebi še ne po- 
meni tudi finančnih obveznosti. Ta akt pomeni samo v pravni obliki izraženo 
družbeno spoznanje o pomenu stvari in povzroči, da velja za stvar in v zvezi 
z njo pravni režim, ki ga določa ta zakon. Odvisno od okoliščin pa utegne ime- 
ti razglasitev še druge posledice, tako pri ravnanju imetnika, kot strokovni 
organizaciji in drugih udeležencev pri varstvu. Ce gre za velike, nepremične 
spomenike ali znamenitosti bo razglasitev vplivala na njihovo obravnavo v 
postopku družbenega planiranja, gotovo pa tudi na kulturno-politične odlo- 
čitve v kulturnih skupnostih. S spomeniki in znamenitostmi v zasebni lasti 
morajo imetniki ravnati tako, kot to ustreza ne le njihovemu, temveč tudi 
širšemu družbenemu interesu. V prvi vrsti so dolžni sami in iz lastnega nagiba 
skrbeti za njihovo vzdrževanje in za ohranjanje njihovih spomeniških lastno- 
sti in jih le-te same po sebi še ne opravičujejo tudi do družbenih sredstev. 

Osnutek vsebuje težnjo, da bi spomeniki in znamenitosti, kadar je to ko- 
ristno, prehajali iz zasebne v družbeno lastnino, od upravljanja drugih orga- 
nizacij, v upravljanje strokovnih organizacij in da bi bilo njihovo medseboj- 
no izmenjavanje in prepuščanje med strokovnimi organizacijami lažje kot 
doslej. 

Družbenoekonomskih odnosov se osnutek loteva na več ravneh. Podrob- 
neje obravnava po materialni plati obveznosti in pravice imetnikov. To je 
občutljivo področje. Nevzdržno in nerealno bi bilo celotno breme vzdrževanja, 
obnavljanja, revitalizacije spomenikov in znamenitosti nalagati v vseh pri- 
merih in zgolj imenitku. Hkrati pa bi bilo najbrž zgrešeno, že v načelu od- 
stopati od stališča, da je'imetnik v prvi vrsti sam dolžan vzdrževati spome- 
nik, vsaj v mejah neposrednih in posrednih koristi, ki mu jih prinaša in ki 
ne morejo biti zgolj gmotne. Varstvo naravne in kulturne dediščine je v 
prvi vrsti kulturna dejavnost in zanjo velja torej bodoči zakon o svobodni 
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. Za vodenje registra oziroma 
popisa, pa so izvajalci upravičeni do proračunskih sredstev. 

Strokovne organizacije so kulturne organizacije združenega dela. Nji- 
hova dejavnost je kulturna dejavnost in je posebnega družbenega pomena. 
Svobodna menjava dela glede te dejavnosti poteka predvsem v kulturnih 
skupnostih. To pa ne pomeni, da so kulturne skupnosti edini prostor za ure- 
janje vseh družbenoekonomskih odnosov v zvezi z vsemi dejavnostmi in ak- 
cijami s področja varstva dediščine. Se posebej takrat, ko gre za vlaganje v 
predele ali objekte, ki imajo spomeniško vrednost ali pa so znamenitost, se 
morajo povezovati in usklajevati različni zasebni in družbeni, kulturni in go- 
spodarski, stanovanjski in drugi interesi in njihovi nosilci. Kulturni vidik je 
tu resda vsakokrat nepogrešljiv, a je le eden od mnogih in tudi ne more biti 
vselej gmotno podprt. 

Ker opravljajo strokovne organizacije dejavnost posebnega družbenega 
pomena, zagotavlja družba uveljavljanje svojega interesa s posebnimi pogoji 
za njihovo ustanavljanje in delovanje ter z udeležbo delegatov družbene skup- 
nosti v organih, ki odločajo o poglavitnih vprašanjih organizacije in dela. 
Strokovnost zasluži na tem področju primeren poudarek, saj je sama po sebi 
pomemben del jamstva, da ne bo nastajala na dediščini škoda zaradi napač- 
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nega ravnanja. To pa ne sme pomeniti, da je dejavna skrb za dediščino pre- 
puščena in zaupana zgolj strokovnim organizacijam kot so organizacije za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, muzeji, galerije, arhivi. Vsakdo, ki 
sodeluje v dejavnosti varstva dediščine, je upravičen in dolžan zahtevati po- 
moč strokovnih organizacij. Seveda pa je v skupnem interesu, da se razvija 
strokovnost te vrste tudi zunaj posebej pooblaščenih strokovnih organizacij. 
Poudarjanje strokovnosti torej nikakor ne bi smelo demobilizirati vseh tistih, 
ki naj varstvo in uporabo naravne in kulturne dediščine vključujejo v svojo 
dejavnost. Z drugo besedo, poudarjanje strokovnosti ne sme osamiti strokov- 
nih organizacij pri opravljanju dejavnosti varstva in pri skrbi zanj. 

Razprave o tem osnutku v odborih Skupščine SR Slovenije in Kulturne 
skupnosti Slovenije, v delovnih oblikah Socialistične zveze delovnega ljudstva 
in prva preverjanja v krogih strokovnjakov s teh področij kažejo, da je be- 
sedilo v temelju prav zastavljeno in da vsaj v glavnem zadovoljivo upošteva 
pripombe lanskoletnih obravnav. Opozorile pa go tudi na nekatere pomanj- 
kljivosti, ki jih bo v nadaljnjem zakonodajnem postopku treba odpraviti. To 
velja za razmerje med razglasitvenimi akti in družbenimi plani, za razmejitev 
pristojnosti med republiko in občinami, za nekatera pravila v razmerjih med 
zasebno lastnino spomenika in družbenim interesom zanj, za kriterije, ki opra- 
vičujejo razlastitveni postopek, za razmerja med strokovnimi in upravnimi 
varstvenimi nalogami, za preprečevanja prekupčevanja s kulturnimi dobri- 
nami na račun njihove posebne vrednosti, za še natančnejše urejanje poseb- 
nih vprašanj muzejev, saj postaja tudi to njihov matični zakon, kar pa bi 
veljalo z ustreznimi dopolnili urediti tudi za arhive in arhivsko dejavnost. 
Ocenjujemo, da v nobenem od teh primerov ne gre za nerazčiščena vprašanja 
in tudi ne za nasprotovanja rešitvam, kot jih zastavlja osnutek. Zato bo pred- 
lagatelj te predloge lahko vključil v besedilo. Pri tem se znanašamo tudi na 
sadove že napovedanih širokih javnih razprav v Socialistični zvezi ter v stro- 
kovnih društvih. Te razprave gotovo ne bodo v prid samo nastajanju zakona, 
temveč tudi.samemu varstvu naravne in kulturne dediščine. Krepile bodo druž- 
beno zavest o njegovem pomenu in družbeno razpoloženje zanj. Zato predla- 
gam, tovarišice in tovariši delegati, da ta osnutek zakona sprejmete. Hvala 
lepa! 

Predsednica Tina T o ml je : Hvala lepa! Poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomske odnose je tovariš Ciril Sitar. Boste morda dopolnili pismeno 
poročilo? (Ne.) Zeli kdo od predstavnikov komisij dopolniti pismena poročila? 

<Ne-> , . ' , Preden preidemo na razpravo, predlagam zboru, da imenujemo delovno 
skupino delegatov, ki bo po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve pred- 
loga stališč, ki smo jih pripravili v zvezi s tem osnutkom zakona, kajti pri tem 
zakonu bomo sprejeli tako imenovana obvezna stališča, ki usmerjajo vse tri 
zbore, Skupščino Kulturne skupnosti Slovenije, Zbor združenega dela in Zbor 
občin. V skupino predlagam naslednje delegate: Cirila Sitarja, Cirila Zlobca 
in Gezo Bačiča. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, potem bi dala nekaj pojasnil. 

Ko so o osnutku tega zakona razpravljali v delovnih telesih zborov, so se 
nekateri odbori zavzeli, da bi se tudi tokrat osnutek odložil. Eden od razlogov 
je bil, da je predlagatelj za nekaj dni zamudil rok ob sklicu, tako da osnutek 
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ni bil polne štiri tedne v javni razpravi, pač pa samo dobre tri tedne. To je 
bil en od razlogov, da so se začele pojavljati pobude, da bi se osnutek zakona 
ponovno odložil tako kot se je že enkrat. 

Drugi razlog pa je v tem, da se je ponovila situacija, kot pri prvi obrav- 
navi osnutka v Skupščini, ko so določene strokovne institucije premalo sodelo- 
vale s predlagateljem in so se- ponovno pojavljale s svojimi pobudami, kako 
urediti to materijo v delovnih telesih Skupščine. Ko smo analizirali vse pri- 
pombe delovnih teles, smo pravzaprav videli, da pobude in pripombe niso 
takšne, da predlagatelj ne bi mogel izdelati predloga, saj so dovolj jasne in 
ne odpirajo temeljnih vprašanj materije tega zakona. Zato smo glede tega 
sporočili, da Družbenopolitični zbor meni, da je v teh stališčih, pa tudi v sta- 
liščih, mnenjih in predlogih delovnih teles Skupščine in zborov dana ustrez- 
na usmeritev za pripravo predloga zakona. Zato naš zbor predlaga pristojnim 
zborom, da sprejmejo osnutek zakona. Čeravno tega nismo še nikoli naredili, 
smo kljub temu dodali še drugi odstavek in zapisali, da naj v primeru, če bo- 
do pristojni zbori oziroma predlagatelj ugotovili, da na podlagi pripomb, 
mnenj in predlogov iz dosedanje razprave k predloženemu osnutku zakona 
še ni mogoče pripraviti ustreznega predloga zakona, naj pristojni zbori osnu- 
tek zakona zavrnejo in naročijo predlagatelju, da pripravi novega. V glavnem 
je pobuda za zavrnitev osnutka prihajala iz ostalih dveh zborov, zato naj bi 
tudi oni prevzeli odgovornost za to. Po našem mnenju pa ni več odprtih toliko 
temeljnih vprašanj, da ne bi mogli sprejeti osnutek zakona. 

Tudi v Svetu za vprašanja kulture pri Predsedstvu Republiške konferen- 
ce SZDL se je pojavila ideja , da bi se morda podaljšala javna razprava. 
Najbrž bi bilo dobro videti, kako je s tem, kajti včerajšnji dogovori so po- 
kazali, da bi se lahko ustvarjalno vključili tudi še v zadnji fazi. 

Prosim, besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Ti 1 k a Blaha: Svet za vprašanja kulture ,se strinja s tem, da se osnu- 
tek zakona sprejme. Iz gradiva, ki je bilo predloženo pa ste lahko videli, da 
svet v mesecu septembru predvideva tako razpravo v medobčinskih svetih 
oziroma občinskih svetih za kulturo in v vseh strokovnih in družbenih orga- 
nizacijah, tako da bi vključili tudi vse strokovne dejavnike. Najbrž bo možno 
ta mnenja in stališča upoštevati tudi še pri pripravi predloga zakona. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Prosim tovariš Prosenc. 

Miloš Prosenc: Informiral bi vas samo, da je tudi Svet za varstvo 
okolja pri Predsedstvu Republiške konference SZDL obravnaval osnutek zako- 
na in meni, da je besedilo precej boljše in ustreznejše v primerjavi s prejš- 
šnjim, zato predlaga, da osnutek sprejmemo. Tu je sicer še vrsta pripomb, 
vendar v nadaljnjem dograjevanju in razpravi bo mogoče še veliko dopolniti 
in tako pripraviti dober predlog zakona. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Prosenc! Glede raz- 
prave obeh tovarišic iz Socialistične zveze, nisem povsem prepričana, ali naj 
dam na glasovanje stališča takšna kot so, ali pa bi v 3. točki morebiti drugi 
odstavek črtali. Bi morda o tem želel kdo razpravljati? Besedo ima tovariš 
Ciril Zlobec. 
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Ciril Zlobec: Tudi jaz sem bil na tem mestu, — ki je hkrati obrav- 
naval dva osnutka zakona. Reči moram, da je bila stopnja soglasja oziroma 
zadovoljstva nad to formulacijo neprimerno večja, kot pri zakonu o svobod- 
ni menjavi dela in da so vsi menili, da bo lažje pri samem osnutku, ko so ne- 
katere stvari zakonsko bolj dorečene. Zdi se mi, da je klavzula pri 3. točki 
nepotrebna, ker postavlja celoten predlog pod dvom, da je bil recimo rieskrb- 
no pripravljen, kar pa ni res in tudi v razpravi takšni dvomi niso bili izraženi. 
Zato mislim, da bi drugi odstavek črtali. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Predlagam zboru, da črtamo drugi odsta- 
vek 3. točke naših stališč k osnutku zakona o kulturni in naravni dediščini. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, potem 
dajem na glasovanje predlog stališč Družbenopolitičnega zbora k osnutku za- 
kona o naravni in kulturni dediščini. Kdor. je za predlagana stališča, naj pro- 
sim 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. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Osnu- 
tek zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno- 
pravna komisija in Komisija za narodnosti. 

Omenjeni osnutek zakona obravnaVamo kot zainteresirani zbor. Zato 
smo danes prejeli predlog stališč in predlogov, ki naj bi jih zbor sprejel na 
podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Prejeli smo tudi pismo 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti predsedniku Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Andrej Caserman, svetovalec pred- 
sednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost. Želite morda besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Andrej Caserman. 

Andrej Caserman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Predlagani osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umet- 
nosti ureja v okvirih, ki smo jih začrtali s predlogom za izdajo zakona, ključ- 
na vprašanja delovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot nacio- 
nalne znanstvene in umetnostne organizacije. Predlagatelj je pri oblikovanju 
osnutka zakona izhajal iz stališč, da je treba v zakonu zapisati predvsem jas- 
na načela in temeljne usmeritve, vse podrobnosti zlasti organizacijske narave 
pa prepustiti ureditvi v statutu akademije. 

V skladu s sklepom Skupščine, ki je obravnavala predlog za izdajo zako- 
na, so v osnutku zakona podrobneje in jasneje kot v tezah opredeljeni zlasti 
vloga, naloge in položaj akademije, vpliv družbenih dejavnikov na delovanje 
akademije ter financiranje akademije. Osrednja naloga akademije ostaja 
njeno aktivno vključevanje v vse procese, v katerih se oblikuje bodoči pro- 
gram, struktura in tudi raven celotnega sistema slovenske znanosti in umet- 
nosti. 

V tem okviru naj posebej opozorim na naloge akademije, da sodeluje pri 
idejni opredelitvi temeljnih vprašanj znanosti in umetnosti, da razvija mark- 
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sistično teorijo in metodologijo in povezuje znanstvenike in umetnike, ki s 
svojim teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami lahko vplivajo na ust- 
varjalno uporabo marksističnih znanj na posameznih področjih znanosti in 
umetnosti. 

Posebna naloga akademije je tudi skupno delo z akademijami znanosti in 
umetnosti v drugih socialističnih republikah in pokrajinah in njeno sodelo- 
vanje pri oblikovanju organizacij in izvajanju programov mednarodnega znan- 
stvenega in kulturnega sodelovanja. Osnutek zakona posebej opredeljuje tudi 
sodelovanje akademije s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za kulturo in 
raziskovalno dejavnost pri obravnavi vprašanj s področja znanosti in umet- 
nosti, pri oblikovanju politike in programov kulturne in raziskovalne dejav- 
nosti ter pri vrednotenju rezultatov raziskovalnega dela in umetniškega ust- 
varjanja. Tako opredeljene naloge omogočajo akademiji kontinuiteto tistih 
njenih funkcij, ki so pomembne za oblikovanje in krepitev nacionalne samo- 
bitnosti in kulturne identitete slovenskega naroda, hkrati pa širijo možnosti 
njenega delovanja na vseh področjih danes že močno razvejanega sistema 
znanosti in kulture. Osnutek zakona je zasnovan tako, da akademiji odpira 
široke možnosti, da se prek ustreznih samoupravnih delegatskih mehanizmov 
aktivno vključuje v vse procese družbenega razvoja in še posebej v obrav- 
navo nacionalnih, razrednih, kulturnih in znanstvenih vidikov tega razvoja. 

Dejavnost akademije je nedvomno posebnega družbenega pomena. Druž- 
beni vpliv na njeno delovanje zagotavlja osnutek zakona zlasti pri volitvah 
članov akademije, pri volitvah predsednika in drugih funkcionarjev akade- 
mije ter s tem, da Skupščina SR Slovenije potrjuje statut akademije. 

Krog predlagateljev za člane akademije je v predlaganem osnutku za- 
kona razširjen. Zagotovljena je možnost, da se vsi predlagatelji in družbeno- 
politične organizacije v postopku predlaganja članov akademije izjavijo o 
vseh kandidatih. Statut akademije bo to še podrobneje opredelil. Podobno za- 
gotavlja osnutek zakona najširši družbeni vpliv tudi na izvolitev predsednika 
in drugih funkcionarjev akademije. Izvolitvi predsednika akademije pa daje 
še poseben poudarek s tem, ko določa, da njegovo izvolitev svečano razglasi 
Skupščina SR Slovenije. 

Predlagani osnutek zakona še nadalje uveljavlja delovno vlogo akademi- 
kov, ki lahko s posredovanjem bogatih izkušenj in znanja pomembno vplivajo 
na nadaljnji razvoj znanosti in umetnosti. Vrhunski znanstveniki in umetniki, 
ki so bili na podlagi izpričanih znanstvenih in umetniških sposobnosti in na 
podlagi rezultatov svojega praktičnega znanstvenega in umetniškega delova- 
nja izvoljeni za člane akademije, morajo imeti vse možnosti in pravice za na- 
daljnje ustvarjalno delovanje, tako v akademiji znanosti in umetnosti, kot v 
sredinah, iz katerih so izšli in katerim še naprej posredujejo svoje delovne, 
znanstvene in umetniške izkušnje. Z zakonom jim tudi zagotavljamo ures- 
ničevanje pravice do objave oziroma predstavitve njihovih znanstvenih in 
umetniških del. 

Največ razprav so doslej vzbudile določbe o kriterijih za izvolitev članov 
akademije, pri čemer je bila dana podpora variantni rešitvi v 15. členu osnutka, 
ki predvideva, da je za rednega ali dopisnega člana akademije lahko izvoljen 
znanstvenik ali umetnik, ki živi v SR Sloveniji, lahko pa tudi znanstvenik 
ali umetnik slovenskega rodu, ki ne živi v Sloveniji, je pa dejavno povezan z 
domovino in je ustvaril pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti. 
Zakon torej glede članstva odpravlja sedanje ločevanje med znanstveniki in' 
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umetniki, ki živijo v Sloveniji ter znanstveniki in umetniki slovenskega rodu, 
ki živijo izven Slovenije. 

S predlaganim zakonom tudi postavljamo dosedanje znanstvene inštitute, 
ki so delovne enote akademije znanosti in umetnosti, v enak položaj kot vse 
druge raziskovalne organizacije. Ta usmeritev izhaja iz temeljne opredelitve 
vloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki zahteva aktivno, organi- 
zirano in dolgoročno zasnovano sodelovanje z vsemi raziskovalnimi in visoko- 
šolskimi organizacijami, hkrati pa je seveda smotrno, da tudi za uresničeva- 
nje določenih nalog akademija sama ustanovi posebno raziskovalno organiza- 
cijo. 

Končno osnutek zakona v skladu s sklepi zborov Skupščine ureja tudi 
financiranje akademije, in sicer tako, da sredstva za redno dejavnost akade- 
mije zagotavlja proračun SR Slovenije, sredstva za raziskovalno in umetniško 
dejavnost pa zagotavlja akademija tudi s svobodno menjavo dela v neposred- 
nih odnosih ter ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih. 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj tesno sodeloval tudi z drugi- 
mi družbenimi dejavniki in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Upo- 
števal je vse konkretne pripombe iz razprave o predlogu za izdajo zakona ozi- 
roma o tezah za osnutek zakona. Dosedanja razprava o osnutku zakona je po- 
kazala popolno enotnost glede temeljnih zakonskih rešitev, dala pa je tudi še 
nekaj koristnih izboljšav predlaganih zakonskih norm. Predlagatelj jih bo 
lahko skupaj s pripombami z današnje razprave upošteval pri oblikovanju 
zakonskega predloga. 

V imenu Izvršnega sveta zato predlagamo, da osnutek zakona o slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Predstavnik Odbora za družbenopolitični 
sistem je tovariš Klanjšček. Ali boste dopolnili pismeno poročilo? (Ne.) Pred- 
stavniki komisij, Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za narodnosti, 
tudi ne bodo dopolnjevali poročil? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče besedo, 
zaključujem razpravo in predlagam, da glasujemo o predlogu stališč in pred- 
logov, ki jih bomo posredovali ostalima dvema zboroma. Dobili ste jih zjutraj 
na klop. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
in predlogov k osnutku zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Ob tej točki dnevnega reda obveščam zbor, da je Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti 24. junija letos ob izteku štiriletnega mandata razrešila 
dosedanje predsedstvo in izvolila za nadaljnja štiri leta novo predsedstvo. Po 
določbi 35. člena veljavnega zakona o Slovenski akademiji znanosti in umet- 
nosti je izvolitev predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti ve- 
ljavna, če ji Skupščina SR Slovenije v enem mesecu od dneva izvolitve ne 
ugovarja. 

Predlagam, da glede na obvestilo predsednika Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti ugotovimo, da je bil postopek izvolitve skladen z določbami 
zakona ter samoupravnih splošnih aktov akademije ter da je izvolitev pred- 

• sednika Sloveriske akademije znanosti in umetnosti, akademika prof. dr. Ja- 
neza Milčinskega veljavna. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to so volitve in imeno- 
vanja. 

Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za fi- 
nance in o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega sekretarja za no- 
tranje zadeve, ki smo ga prejeli, je pripravljen na predlog predsednika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

K predlogu odloka smo danes prejeli tudi mnenje Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Želi kdo razpravljati o odloku? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
finance in o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. Kdor je za predlog odloka, 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 odloka o imenovanju na- 
mestnika republiškega (sekretarja za' finance in o razrešitvi in imenovanju 
namestnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. S tem je Tomaž Ertl 
v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolžnosti namestnika republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve, imenuje pa se magister Stanko Debeljak za 
namestnika republiškega sekretarja za finance in Ivan Vinkler za namestnika 
republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Z zadnje seje nimamo zastavljenih delegatskih vprašanj, niti pobud. Želi 
danes kdo postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Ne želi nihče postaviti delegat- 
skega vprašanja, niti dati kake pobude? (Ne.) 

S tem je dnevni red 37. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan in zaklju- 
čujem sejo. Hvala. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 11.50.) 

37« 



38. seja 

(30. julija 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 38. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost s seje so opravičili naslednji delegati: Vlado Beznife, Ivan 
Godec, Teodora Krpan, Majda Naglost, Zoran Polič, Miran Potrč, Miloš Pro- 
senc in Štefanija Zagmaister. 

Prisotnih je 27 delegatov. Z dopisom z dne 3. 7. 1980 sem razširila dnevni 
red s predlogom odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje od 1981—1985 leta, s predlogom odloka o 
prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov 
v SR Sloveniji, s predlogom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pri- 
pravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 1986. do 
1995. leta oziroma za določena področja tudi do leta 2000, osnutki dogovorov 
o oblikovanju republiških družbenih svetov za mednarodne odnose, za vpra- 
šanja družbene ureditve, za vzgojo, izobraževanje in za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko in s predlogom dogovora republik in avtonomnih pokrajin 
o prevzemanju obveznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni 
pogoji in spodbujane organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela 
in sredstev, da bi se pospešil razvoj Socialistične avtonomne pokrajine Ko- 
sovo. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnikov 36. in 37. seje zbora; 
2. poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju druž- 

benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in prva ocena 
možnosti razvoja v letu 1981; 
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3. predlog sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980; 

4. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega pla- 
na Jugoslavije v dobi od leta 1976 do leta 1979, s prvo oceno razvoja v letu 
1980 in možnostmi razvoja v letu 1981, z osnovnimi ismermi ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti v letu 1980; 

5. predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985; 

6. predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih 
priprav prostorskih planov v SR Sloveniji; 

7. predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 
oziroma za določena področja tudi do leta 2000; 

8. osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985; 

9. osnutek dogovorov o oblikovanju republiških družbenih svetov za 
mednarodne odnose, za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraže- 
vanje in za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko; 

10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, z osnutkom zakona; 

11. predlog dogovora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju 
obveznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spod- 
bujane organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sredstev, 
da bi se pospešil razvoj Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo; 

12. volitve in imenovanja; 
13. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje stališče po 72. členu poslovnika Skupščine 

SR Slovenije in 19. členu poslovnika zbora k 3., 5., 6., 7., 8. in k 10. točki dnev- 
nega reda te seje zbora. Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnev- 
nega reda? (Nihče.) 

Ker nihče ne predlaga nobene spremembe ali dopolnitve dnevnega reda, 
ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Obveščam delegate, da sta me predsednik Zbora združenega dela in pred- 
sednica Zbora občin z dopisi z dne 16. in 17. 7. 1980 obvestila, da sta zbora 
obravnavala osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini in ga sprejela 
v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. V skladu z 22. členom poslovnika 
zbora predlagam naslednji sklep, s katerim zbor ugotavlja, da sta Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin sprejela osnutek zakona o naravni in kulturni dedi- 
ščini v skladu s stališči, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika zbora na 
svoji 37. seji dne 16. julija 1980. leta. 

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 zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 36. in 37. seje zbora. 

Zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek, dopolnitev ali spre- 
membo zapisnikov? (Nihče.) Ker nihče ne predlaga popravkov ali dopolnitev 
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zapisnikov, dajem na glasovanje odobritev zapisnikov 36. in 37. seje zbora. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel in odobril za- 
pisnika. 36. in 37. seje zbora. 

Obveščam delegate, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali ekspoze podpred- 
sednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, tovariša Vlada Klemenčiča, 
k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in prvo oceno možnosti 
razvoja v letu 1981, k predlogu sprememb in dopolnitev resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za Obdobje 1976—1980 v letu 1980 
in k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985. Hkrati bomo na skupnem zasedanju poslušali tudi uvodno obraz- 
ložitev k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
speševanju skladnejšega, regionalnega razvoja SR Slovenije, z osnutkom za- 
kona, ki jo bo podal Franc Razdevšek, republiški svetovalec v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

Prosim delegate, da se udeležijo skupnega zasedanja zborov v veliki dvo- 
rani Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.12 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Tina Tomi je: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in prva 
ocena možnosti razvoja v letu 1981. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Poročilo je ob- 
ravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose. Prejeli smo tudi predlog ugo- 
tovitev in sklepov, ki naj bi jih sprejel zbor. Ekspoze podpredsednika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR'Slovenije, tovariša Vlada Klemenčiča, smo pravkar 
poslušali na skupnem zasedanju. Seji zbora prisostvuje predstavnik predla- 
gatelja, tovariš Zdravko Praznik, direktor SR Slovenije za družbeno planira- 
nje. Želite morda besedo k tej točki dnevnega reda? (Ne želi.) Poročevalka 
Odbora za družbenoekonomske odnose, tovarišica Angelca Vrbnjak, ali želite 
dopolniti poročilo odbora? (Da.) Besedo ima tovarišica Angelca Vrbnjak. 

Angelca Vrbnjak: V odboru smo o poročilu Izvršnega svota pre- 
cej razpravljali in v zvezi s tem poročilom, ki ste ga že prejeli, naj še posebej 
poudarim dvoje, in sicer, da investiranje ni kratkoročnega značaja in da nam 
prav to poročilo Izvršnega sveta dokazuje, da na investicijskem področju 
ni mogoče v prihodnje sprejemati kratkoročnih administrativnih ukrepov. V 
tej zvezi gre torej za usmeritev v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Poleg tega je bilo v odboru posebej poudarjeno, da vendarle kaže prou- 
čiti, ali so v gospodarstvu ustvarjeni pogoji za temeljito spremembo struktu- 
re izvoza. Kolikor nismo, potem je treba upoštevati, da prva leta ne bo tako 
visok porast izvoza kot je bil v zadnjih letih sedanjega srednjeročnega ob- 
dobja.   
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Posebej je bilo obravnavano vprašanje odvisnosti od uvoza, toda ne v 
zvezi z reprodukcijskim materialom, kar je itak že navedeno v tem poročilu 
ampak v zvezi z rezervnimi deli za opremo, ki smo jo v zadnjih letih precej 
uvozili in to celo s tujimi krediti. Kaže posebej proučiti, kako bi predvsem 
usposobili drobno gospodarstvo, da bi nadomestili uvoz rezervnih delov z do- 
mačo proizvodnjo, kar bi tudi vključili v okvir prestrukturiranja gospodar- 
stva. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovarišica Vrbnjakova. Pre- 
den preidemo na razpravo, predlagam, da bi oblikovali delovno skupino de- 
legatov, ki bi na podlagi morebitnih pripomb predlagala dopolnitve predlaga- 
nega akta zbora k tej točki dnevnega reda, ki se imenuje ugotovitve in skle- 
pi k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o realizaciji družbenega 
plana za naslednje srednjeročno obdobje, zlasti za to leto in o možnostih raz- 
voja za 1981 leto. Za člane te skupine predlagam tovarišico Angelco Vrbnjak, 
tovariša Jožeta Globačnika in tovariša Toneta Krašovca. Se strinjate s tako 
sestavo delovne skupine delegatov, ki bi spremljala razpravo? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o poročilu Izvršnega sveta? 
(Da.) Besedo ima tovariš Štefan Strok. 

Štefan Strok: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Menim, da lahko ugotovimo, da poročilo Izvršnega sveta dovolj obširno 
prikazuje celotno problematiko glede izvajanja tekočega srednjeročnega pla- 
na s poudarkom na izvajanju resolucije'v tem letu. 

Kljub temu se mi zdi škoda, da poročilo ne omenja, kako smo v praksi 
uresničevali in se obnašali do sklepov, priporočil in predlogov, ki so bili spre- 
jeti po širokih razpravah ob sprejemu resolucije kot tudi pozneje med nje- 
nim izvajanjem. Ker z resolucijo za to leto zaključujemo tekoče plansko ob- 
dobje, bi bilo normalno, da opozorimo na tiste ključne in neizvršene naloge, 
ki jih bomo nujno prenesli v naslednje plansko obdobje. Hkrati- menim, da je 
treba opozoriti tudi na naše lastne slabosti, ki so bile negativni spremljevalec 
izvajanja plana, da tudi teh ne bi prenesli v naslednje plansko obdobje. 

Resolucijo za to leto obravnavamo v času zaostrenih gospodarskih razmer, 
ki terjajo od vseh nas veliko odrekanja, varčevanja, boljšega dela, predvsem 
pa večjo disciplino in odgovornost na vseh področjih. V tem času se moramo 
resno vprašati, kako izvajamo ustavnost in zakonitost ter spremljajoče samo- 
upravne norme, ki temeljijo na kongresnih dokumentih. Gre predvsem za 
utrjevanje osebne odgovornosti posameznika na vseh področjih našega dela. 

Nekateri negativni pojavi v zadnjem času, ki so imeli za posledico tudi 
odstavitev poslovodnih organov in ukrepe varstva samoupravnih pravic de- 
lavcev in varstva družbene lastnine, so pravzapra^- posledica ukrepov družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja ter Službe družbenega knjigovodstva. 
V nobenem primeru pa nismo zasledili dejavnosti organov samoupravne de- 
lavske kontrole, disciplinskih komisij ali pa družbenopolitičnih organizacij 
glede uveljavitve moralne in materialne odgovornosti posameznika. Kot je 
znano, družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije ugotavlja, da 
iz nobene delovne organizacije ni prišla zahteva, da bi se uvedel disciplinski 
postopek zoper odgovorne in strokovne delavce, medtem ko so na primer 
družbeni pravobranilci sami v prejšnjem letu v 20 primerih predlagali raz- 
rešitev poslovodnih in odgovornih delavcev. Dali so tudi predloge za disciplin- 
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ski postopek proti tem ljudem, vendar pristojni organi v delovnih organiza- 
cijah postopka niso izvedli. Menim, da nam je dovolj jasno, pod kakšnim 
vodstvom in vplivom delujejo samoupravni organi pa tudi družbenopolitične 
organizacije v takih razmerah. 

Inšpekcijske službe so v nekaterih občinah v zadnjem času izredno dobro 
zastavile svojo dejavnost, medtem ko ugotavljamo marsikje praznino na tem 
področju ali pa delovanje teh služb pod različnimi vplivi, ki bolj škodujejo 
kot pa koristijo inšpekcijskim službam in celotnemu našemu sistemu. Dobra 
tretjina občin nima inšpekcijskih organov in to na najbolj občutljivih področ- 
jih naše dejavnosti. Ob različnih analizah in razpravah o delovanju teh orga- 
nov se vse preveč zadovoljujemo z ugotovitvijo, da ni primernih prostorov, 
da ni primernih kadrov in podobno. Taki primeri so lahko le trenutnega zna- 
čaja, nikakor pa se ne moremo kar naprej zadovoljevati s takimi ugotovitvami. 

Navedel sem le nekatera vprašanja glede izvajanja ustavnosti in zakonito- 
sti. Vem, da to področje posebej obravnavamo,- vendar je to področje tako 
tesno povezano z našimi stabilizacijskimi prizadevanji, da ne kaže prezreti 
obravnave teh vprašanj. Nimam konkretnega predloga v zvezi s stališči zbora, 
ki jih bomo sprejeli danes, vendar menim, da nikakor ne bi smeli prezreti 
obravnave tega področja. 

Se nekaj besed glede nagrajevanja. Iz podatkov je razvidno, da smo z 
višino osebnih dohodkov v okvirih resolucije, medtem ko ugotavljamo, da 
realni dohodki zaostajajo v primerjavi s prejšnjim letom. Menim, da taka 
usmeritev ogroža življenjski standard naših ljudi, medtem ko se hkrati po- 
stavlja vprašanje realizacije nalog iz resolucije. Prepričan sem, da linearno 
omejevanje osebnih dohodkov utegne škodovati stabilizacijskim prizadeva- 
njem, kar pa ni v našem interesu. Nujno je izhajati iz družbene usmeritve, da 
je za boljše delo ter boljše gospodarjenje treba tudi ustrezno nagrajevati. Mi- 
slim, da je prav, da opozorim na pomembnost družbenega dogovora o osnovah 
in merilih za razporejanje dohodka in osebnih dohodkov na trajnih osnovah, 
ki smo ga dolžni sprejeti v tem letu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ima 
nalogo, da se ta dogovor sprejme v tem letu, medtem ko smo v sindikatu tik 
pred začetkom široke javne razprave o tem pomembnem aktu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa tovariš Strok. Kdo še želi 
prosim besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem raz- 
pravo. Tovariš Strok ni predlagal nobene spremembe k predlaganim ugotovit- 
vam in sklepom našega zbora, ki se nanašajo na to točko dnevnega reda. Ali 
lahko dam na glasovanje predlog ugotovitev in sklepov k poročilu Izvršnega 
sveta? (Da.) 

Dajem na glasovanje ugotovitve in sklepe k poročilu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana za naslednje srednjeročno 
obdobje. Kdor je za ugotovitve in sklepe, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predložene ugo- 
tovitve in sklepe. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje od 1976—1980 v letu 1980. 
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Predlog sprememb in dopolnitev resolucije je predložil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Obravnavala sta jih Odbor za družbenoekonomske odnose 
in Zakonodajno-pravna komisija. Tudi za to točko dnevnega reda smo prejeli 
predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika zbora. Danes 
pa smo prejeli še prečiščeno besedilo sprememb resolucije, ki jih je poslal 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ekspoze podpredsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Tudi za to točko dnevnega reda je predstavnik predlagatelja tovariš Zdrav- 
ko Praznik. Želite morda besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Zdravko Praznik. 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Ker je imel podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
tovariš Vlado Klemenčič, obrazložitev k temu predlogu, predlagam le popra- 
vek tega besedila, ker ugotavljam, da besedilo kot je bilo včeraj sprejeto na 
seji Izvršnega sveta, ni točno. Gre za zadnji odstavek na 2. strani pod točko 
10, ki se glasi: »Organizacije združenega dela morajo proučiti samoupravne 
sporazume o udeležbi v skupnem prihodku, dohodku in dolgoročnem poslov- 
nem sodelovanju.« Manjka še naslednje besedilo: »ter spremeniti oziroma do- 
polniti tiste sporazume, ki pomenijo le povečanje cen«. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa. Poročevalka Odbora za druž- 
benoekonomske odnose, tovarišica Angelca Vrbnjak, ali želite dopolniti pis- 
meno poročilo odbora? (Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne 
želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o spremembi in dopolnitvi re- 
solucije za letošnje leto? Zeli kdo predlagati spremembe ali dopolnitve pred- 
laganih stališč k predlogu spremenjene in dopolnjene resolucije? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje predlog stališč, ki naj 
bi jih Družbenopolitični zbor sprejel po 72. členu poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. V skladu z določbami 
poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta stališča poslala pristojni- 
ma zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo Zvez- . 
nega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije v dobi 
od leta 1976 do leta 1979, s prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi raz- 
voja v letu 1981, z osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je treba sprejeti v letu 
1980. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije poslala Skupščina SFR Jugoslavije. 
Poročilo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose. Prejeli smo 
predlog ugotovitev in stališč, ki naj bi jih sprejel zbor. Najprej vprašujem 
predstavnika Izvršnega sveta, tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje, ali želi besedo v zvezi s to točko? (Ne 
želi.) Poročevalka Odbora za družbenoekonomske odnose, tovarišica Angelca 
Vrbnjak, želite dopolniti poročilo? (Ne.) 
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Tudi za to točko dnevnega reda predlagam skupino delegatov v sestavu: 
Angelca Vrbnjak, Jože Globačnik in Tone Krašovec, ki bo spremljala morebit- 
no razpravo in predlagala popravke v predlaganih ugotovitvah in sklepih. 
Se strinjate s tako sestavo skupine delegatov? (Da.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog o oblikovanju te skupine. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš- dr. Rudi 

Kropivnik. 

Dr. Rudi Kropivnik : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! To pravzaprav ni razprava k tej točki dnevnega reda in ne vem, če 
v celoti sodi k njej. Morda bi deloma bolj sodila k 1. točki. Gre pa za to, da 
bi rad v imenu delegacije dal kratko obvestilo o poteku usklajevanja v zvezi 
s sprejemom plačilne bilance. 

Kot veste, je delegacija Skupščine SR Slovenije obvestila, da plačilno bi- 
lanco v letošnjem letu ne bo možno uskladiti in da bodo v zvezi s tem sprejeti 
izredni ukrepi. Po zadnjem poročilu, ki ismo ga dali v zvezi s tem, so nastopile 
določene spremembe, zato vam posredujem naslednje dodatno obvestilo. 

Delegacija meni, da lahko uporabi pooblastilo za dajanje soglasja k spre- 
jemu plačilne in devizne bilance za leto 1980, in sicer zato, ker je Zvezni izvršni 
svet sprejel tri pogoje, ki smo jih postavili v postopku usklajevanja. 

Prvič, da usklajen predlog plačilne bilance, ki zelo zaostruje položaj Slove- 
nije tako glede velikih obveznosti pri izvozu in zmanjšanju uvoznih pravic ozi- 
roma presežka v plačilno-bilančnem položaju Slovenije, ne bo podlaga za pla- 
čilno bilanco v letu 1981, kot tudi ne v srednjeročnem načrtu za obdobje 1981 
do 1985; 

Drugič, da bo Zvezni izvršni svet ob koncu septembra letošnjega leta, po 
ponovni proučitvi možnosti kreditiranja deficita, realnosti predvidenega izvoza 
v socialističnih republikah in v socialističnih avtonomnih pokrajinah in real- 
nosti ocene neblagovnega preliva deviz, predložil dodatne ukrepe v cilju iz- 
boljšanja plačilno-bilančnih položajev socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin za izvajanje ukrepov stabilizacije. 

In tretjič, da bo vse načelne pripombe, zahteve ter spobude delegacij skup- 
ščin socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, torej tudi 
naše delegacije, upošteval pri pripravi osnutka plačilne in devizne bilance za 
leto 1981, ki bo pravočasno predložena. 

Pri tem želimo poudariti, da je Predsedstvo SFR Jugoslavije na dveh 
sejah, ki sta bili pretekli in ta teden, ocenilo, da je potrebno storiti v Zboru 
republik in pokrajin vse potrebno, da se plačilna bilanca za letošnje leto sprej- 
me v Skupščini SFR Jugoslavije, kar pomeni, da se ne uveljavi z izrednimi 
ukrepi. Delegacija meni, da je treba sprejeti to pobudo Predsedstva SFR Ju- 
goslavije, kar pomeni, da bo delegacija na jutrišnji seji Zbora republik in 
pokrajin dala soglasje k plačilni in devizni bilanci Jugoslavije, pri tem pa na 
seji zbora še enkrat izjavila, da so obveznosti za slovensko gospodarstvo v 
drugem polletju letošnjega leta realno skoraj neizvršljive. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa tovariš Kropivnik. Zeli še kdo 
razpravljati o poročilu Zveznega izvršnega sveta? (Nihče.) Verjetno ste uteg- 
nili pogledati precej obsežno besedilo sklepa in ugotovitve k tej točki dnev- 
nega reda, ki pomenijo temelj za delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin. ■ 
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Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje ugotovitve in sklepe k 
poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugo- 
slavije za dobo od leta 1976 do leta 1979, s prvo oceno razvoja v letu 1980, 
in možnostmi razvoja v letu 1980, z osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je po- 
trebno sprejeti v letu 1980. Kdor je za tak predlog ugotovitev m sklepov, 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 ugo- 
tovitev in sklepov k poročilu Zveznega izvršnega sveta o realizaciji gospodar- 
ske politike. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981. do 1985., 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija. Tudi za to točko dnevnega reda smo prejeli predlog stališč, ki naj jih 
Družbenopolitični zbor sprejme po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije in 19 členu poslovnika zbora. Predstavnik Izvršnega sveta je tudi za to 
točko dnevnega reda tovariš Zdravko Praznik, direktor Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje. Želite morda besedo? (Ne.) 

Poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose je tovariš Štefan Strok. 
Želite morda dopolniti poročilo odbora? (Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisije tudi ne želi dopolnjevati poročila komisije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Globačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
lagati! Ne bom dolgo zadrževal vaše pozornosti. Rad bi le opozoril na vpra- 
šanje, ki je prisotno v delegatski skupščini, po tem ko so bile že opravljene 
razprave v delovnih telesih o osnutku dogovora o temeljih plana. Gre namreč 
za ugotovitev, da po tem ko so se sestale temeljne delegacije in ko so posamez- 
ni nosilci samoupravnega planiranja pregledali ta akt, je pri njih očitno vzbu- 
dil izredno pozornost. Sedaj bi težko kaj povedal o tem, koliko je intervencij, 
koliko je predlogov in koliko je zahtev glede tega, kaj vse je treba konkretno 
še vnesti v osnutek dogovora o temeljih plana. To seveda, po mojem mnenju, 
za nas ni najpomembnejše. Pomembnejše je to, da je prisoten tako velik in- 
teres za obravnavo tega akta, da so dani predlogi za nadaljnjo konkretizacijo 
tega akta in da je v naslednjih fazah sprejemanja dogovora o temeljih plana 
pred nami vsemi naloga, da se ob številnih željah, zahtevah in predlogih na 
koncu vendar dogovorimo v okviru razpoložljive družbene akumulacije, in 
sicer, kaj je tisto, kar je skupnega pomena, kaj je tisto, kar je treba uskla- 
jevati in uskladiti v dogovoru o temeljih plana SR Slovenije, kaj je treba 
usklajevati na ravni preostalih nosilcev planiranja, v samoupravnih interesnih 
skupnosti, občinah, sestavljenih organizacijah združenega dela, v plansko- 
poslovnih skupnostih, bankah in tako naprej. Skratka, menim, da je že sedanji 
obseg teh predlogov tak, da bi bilo seveda popolnoma nemogoče m tudi v 
nasprotju s temeljnimi načeli samoupravne demokracije, če bi kdorkoli sku- 
šal enostavno zavračati te predloge in jih razglašati za nesprejemljive. Po mo- 
jem mnenju gre za to, da se v naslednji fazi priprav dogovora o temeljih pla- 
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na tako organiziramo, da bomo sposobni z demokratičnimi sredstvi, na demo- 
kratičen način in seveda z ekonomsko strokovnimi argumenti, po domače re- 
čeno, parirati vsemu tistemu, kar je sicer normalno prisotno, ob tem ko nasta- 
ja tak akt za naslednjih pet let. Prav zaradi tega menim, da bi morda prav 
naš zbor bil vendar pristojen za to, da seznani s konkretno vsebino vseh teh 
številnih, že doslej v Skupščini SR Slovenije prispelih predlogov vse družbe- 
nopolitične organizacije, tako da zvedo, za kakšne predloge gre in da se na 
podlagi tega pravzaprav ustvari osnova za dogovor, kako družbeno reagirati 
v skladu z našim samoupravnim sistemom na številne interese in pa ustvarijo 
pogoji za demokratično usklajevanje vseh številnih interesov. Hvala lepa. 

Predsednica Tina To ml je : Hvala lepa tovariš Globačnik. Tvojo raz- 
pravo bomo šteli kot razpravo k 8. točki dnevnega reda, ker sedaj obravnava- 
mo predlog odloka. Zeli še kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu 
odloka. Kdor je za predlog stališč, 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 stališč 
k predlogu odloka. V skladu s poslovnikom bom stališča poslala pristojnima 
zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov 
v SR Sloveniji. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obravna- 
vala. sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Tudi k temu aktu bo zbor sprejel stališča po 72. členu poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije in 19. členu poslovnika zbora. Tudi pri tej točki je pred- 
stavnik Izvršnega sveta tovariš Zdravko Praznik. Želite morda besedo? (Ne.) 
Poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, tovariš Štefan Strok že- 
lite dopolniti poročilo odbora? (Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komi- 
sije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati dajem na glasovanje predlog stališč k pred- 

logu odloka o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav pro- 
storskih planov v SR Sloveniji. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu odloka 
o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov 
v SR Sloveniji. V skladu z določbo 20. člena poslovnika zbora bom poslala 
stališča pristojnima zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1086. do leta 1995 oziroma za določena pod- 
ročja tudi do leta 2000. 

Tudi predlog tega odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodaj- 
no-pravna komisija. Tudi v zvezi s tem predlogom odloka bo zbor sprejel sta- 
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lišča po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika 
zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Zdravko Praznik. Tovariš Praznik, 
ali ne bi morda bilo koristno vse tri predloge odlokov obrazložiti vsaj na krat- 
ko? (Ni potrebno.) 

Tovariš Štefan Strok, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, 
ali boste dopolnili poročilo odbora? (Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisije tudi ne bo dopolnil poročila komisije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasova- 

nje predlog stališč k predlogu odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o 
pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986. 
do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000. Kdor je za pred- 
log stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagana stališča in jih bom 
v skladu z določbami poslovnika zbora posredovala pristojnima zboroma in 
predlagatelju. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Osnutek dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ob- 
ravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija. Posebej vas opozarjam na pismeni pregled gradiv, ki smo vam ga 
posredovali, iz katerega je razvidno, da ste prejeli tudi stališče Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije do vprašanj, ki 
so vsebovana v osnutku dogovora o temeljih družbenega plana. Tudi k tej 
točki dnevnega reda bo zbor sprejel predlog stališč, ki ste ga prejeli. 

Pravkar smo poslušali ekspoze podpredsednika Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije. Predstavnik Izvršnega sveta za to točko je tovariš Zdravko 
Praznik. Poročevalka Odbora za družbenoekonomske odnose je tovarišica An- 
gelca Vrbnjak. Želite dopolniti poročilo odbora? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Angelca Vrbnjak. 

Angelca Vrbnjak: Ne bom dopolnjevala poročila odbora, ki je krat- 
ko in jasno. Vendar bi k temu poudarila še dvoje. Predvsem izhaja iz celotnega 
osnutka tega dogovora jasen cilj prestrukturirati gospodarstvo. Pri tem pa 
mora biti v tem osnutku tudi jat,en dogovor in v okviru kriterijev naj bo to 
dejansko prikazano, da ni namen prestrukturirati gospodarstvo le z novimi 
investicijskimi naložbami, ki terjajo dodatna sredstva, ampak, da je namen 
predvsem boljše izkoriščanje obstoječih kapacitet, za katere zelo dobro vemo, 
da niso dovolj izkoriščene in za katere še odplačujemo kredite. To je vpra- 
šanje, o katerem smo v odboru največ razpravljali. 

Drugo vprašanje pa je predvsem to, naj bi bil ta dogovor nekaj drugega, 
kot so bile dosedanje resolucije. To pomeni, da bi bilo treba izhajati iz sta- 
lišča, da ne more biti dogovor seštevek želja, kot se že nakazuje v nekaterih 
razpravah, ampak naj bi imel ta dogovor dejansko osnovo v ustvarjanju do- 
hodka. To pa pomeni, da mora biti pred tem vzporedna samoupravna uskladi- 
tev v temeljnih bankah za vse predvidene kredite na podlagi teh želja in da 
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bodo hkrati zagotovljeni tudi enotni in dolgoročnejši kriteriji kreditiranja za 
naslednje srednjeročno obdobje. 

To sta dve vprašanji, na katera smo se osredotočili v razpravi v Odboru 
za družbenoekonomske odnoise. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je : Hvala lepa tovarišica Vrbnjakova. Pred- 
stavnik Zakonodajno-pravne komisije ne želi dopolniti poročila komisije. 

Pričenjam razpravo. Preden začnemo razpravljati, predlagam, da obliku- 
jemo skupino delegatov v sestavi: tovarišica Angelca Vrbnjak, tovariš Jože 
Globačnik in tovariš Tone Krašovec, ki naj bi po opravljeni razpravi predla- 
gala morebitne dopolnitve in spremembe predlaganih stališč k tej točki dnev- 
nega reda. Se zbor strinja s tako oblikovano skupino delegatov? (Da.) Priče- 
njam z razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši- delegati! 
Čeprav ste za to točko dnevnega reda prejeli številna gradiva Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovnije, bi vendar želela v 
razpravi opozoriti na nekaj temeljnih problemov oziroma predvsem nalog, za 
katere se je zavezala Socialistična zveza v nadaljnjem delu pri pripravi plan- 
skih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. 

Gradiva, iki ste jih prejeli za današnjo sejo zbora, je Republiška konferen- 
ca SZDL Slovenije sestavila na podlagi obravnave osnutka dogovora o teme- 
ljih družbenega plana za naslednje srednjeročno obdobje na svoji seji dne 
15. 7. 1980. Priprave za to sejo so bile zelo temeljite in obširne, saj je o tem 
aktu razpravljala večina občinskih konferenc Socialistične zveze, pa tudi skoraj 
vsi organi, to je sveti in odbori pri Republiški konferenci Socialistične zveze 
ter družbenopolitične organizacije. Tako so v bogati, vsestranski in zavzeti 
razpravi v republiški konferenci delegati nastopali s predlogi, mnenji in sta- 
lišči širše delegatske baze. V razpravah na sejah svetov Republiške konferen- 
ce pa so bila prisotna tudi stališča in problematika iz organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenih organizacij in društev. 

, Tako lahko rečemo, da so v pripravah na konferenco in na konferenci sami 
prišla do izraza najpomembnejša vprašanja, interesi in stališča ter da smo jih 
v široki, demokratični obravnavi medsebojno soočali in poskušali usklajevati 
s temeljnimi usmeritvami in globalnimi družbenimi interesi. Široka javna 
razprava v okviru Socialistične zveze pa je prispevala tud k temu, da so se s 
tem aktom temeljiteje seznanili vsi nosilci planiranja, delegati družbenopoli- 
tičnih skupnosti in samoupravnih interesnih sikupnosti ter širok krog aktivistov 
Socialistične zveze. To je bil tudi temeljni namen naše razprave, to je pred- 
vsem usmeriti in pospešiti nadaljnji tok priprav planskih dokumentov v or- 
ganizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, občinah, samoupravnih 
interesnih Skupnostih ter dati tem razpravam politična izhodišča za u-sklajevanje 

. interesov pri vseh nosilcih planiranja. 
Na konferenci torej nismo zaključevali razprave o teh dokumentih niti se 

konkretno opredeljevali do posameznih predlogov in stališč. Konferenca je 
predvsem potrdila temeljni, globalni pristop k družbenemu planu, to je njego- 
vo stabilizacijsko naravnanost, uskladitve vseh vrst porabe v okviru dejan- 
sko ustvarjenega dohodka oziroma možnosti ter zagotovitev pogojev za višjo 
družbeno produktivnost dela. Na tej osnovi je konferenca sprejela skupno 
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frontno usmeritev za nadaljnje usklajevanje in konkretizacijo planov na vseh 
ravneh in v celotni družbeni reprodukciji. 

Zlasti pozorno smo v Republiški konferenci Socialistične zveze ocenjevali, 
če je oisnutek grajen na realnih dohodkovnih možnostih, če izhaja iz samo- 
upravnih sporazumov organizacij združenega dela oziroma njihovih ekonom- 
skih možnosti. Pri tem smo ugotovili, da osnutek še vedno premalo upošteva 
sprejeto politiko ekonomske stabilizacije, da še ni dovolj usklajen oziroma, 
da so nekatera predvidevanja in nakazane prioritete izven realnih možnosti, 
da skratka še ne temelji dovolj na samoupravnih sporazumih in družbenih do- 
govorih. Konferenca je zato poudarila, da je sedanji osnutek kot delovno gra- 
divo predvsem podlaga za to, da se v nadaljnjem postopku dograjevanja in 
usklajevanje pripravi dopolnjeni predlog, ki bo bolj upošteval zaostrene pogoje 
gospodarjenja ter pripombe iz javne razprave. 

Kot obvezna priloga dogovora pa mora biti pripravljena tudi družbena 
bilanca dohodka o temeljnih namenih porabe, ker sicer ni mogoče oceniti, v 
kakšnih razmerjih naj se gibljejo posamezna področja porabe in proizvodnje. 
Zato bi morali v naslednjih mesecih do končne priprave predloga intenzivirati 
delo na pripravah vseh planskih dokumentov, zlasti v organizacijah združene- 
ga dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih. 

O predlogu dogovora o temeljih plana pa bomo ponovno razpravljali na 
seji Republiške konference in ga primerjali s sedanjim osnutkom oziroma 
ocenili, koliko so v predlogu upoštevane naše temeljne pripombe in stališča, 
ki smo jih sprejeli na konferenci in ki ste jih delegati prejeli z gradivom za 
sejo zDora, posredovali pa smo jih tudi vsem občinskim konferencam SZDL 
Slovenije in drugim družbenopolitičnim organizacijam. 

Ker v predlaganih stališčih in pripombah nismo obširneje povzeli celotne 
razprave v Republiški konferenci Socialistične zveze, naj opozorim le na ne- 
katera vprašanja, ki so bila v razpravi na konferenci močno prisotna. 

Konferenca je zelo podprla usmeritve glede prestrukturiranja gospodar- 
stva in predložene kriterije investiranja, pri tem pa je opozorila, tako kot tudi 
na to opozarja stališče Odbora za družbenoekonomske odnose, na potrebo po 
uporabi teh kriterijev tudi pri modernizaciji obstoječih zmogljivosti ter ob tem 
tudi pri uveljavljanju ustrezne politike zaposlovanja. To še zlasti velja za 
problematiko zaposlovanja mladih, ki prihajajo iz šol, za zaposlovanje inva- 
lidov in možnosti širšega zaposlovanja pri hitrejšem razvoju drobnega gospo- 
darstva. 

Nadalje je konferenca močno zaostrila odgovornost, da pri racionalnem 
izboru pomembnejših razvojnih programov vztrajamo na bolj trdnih obvez- 
nostih širšega usklajevanja, še posebej v tistih dejavnostih, kjer je to najbolj 
pomembno kot je na primer avtomobilska industrija, petrokemija in računal- 
ništvo. 

Nadalje je bila izpostavljena nujnost dolgoročnega povezovanja organiza- 
cij združenega dela in-vlaganja na dohodkovni osnovi z organizacijami zdru- 
ženega dela v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, še posebej na pod- 
ročju proizvodnje hrane, surovin in energetike. 

Veliko je bilo govora o tem, da je treba zagotoviti obdelovanje razpolož- 
ljive kmetijske zemlje ter s hitrejšim uveljavljanjem ustreznejših družbenoeko- 
nomskih odnosov in položaja kmetijstva tudi, bolj kot doslej, na tej osnovi 
reševati socialne potrebe kmečkega prebivalstva. 
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Glede družbenih dejavnosti se je konferenca zavzela za bolj konkretno 
uveljavitev selektivnega pristopa in jasnejšo opredelitev prioritetnih nalog. 
Opozorila je na številne pritiske za širjenje investicij, ki se skušajo uveljaviti 
s pridobivanjem različnih političnih podpor. Odločno se je uprla politiziranju 
teh programov in zahtevala, da svoje mesto najdejo neposredno v okviru pla- 
niranja v združenem delu. Tudi uveljavljanje socialnih pravic znotraj mate- 
rialnih možnosti mora, bolj kot doslej, utrjevati temeljno razmerje do dela 
in načelo delitve po delu ter tako spodbujali boljše delo. Odločanje o teh pra- 
vicah naj se čimbolj prenese v neposredno okolje, v krajevne skupnosti in 
soseske, v okviru reševanja drugih skupnih problemov. 

Konferenca je poudarila, da bo Socialistična zveza še naprej usklajevala 
družbenopolitično aktivnost pri pripravi družbenih planov, da bodo le-ti spre- 
jeti v predvidenih rokih. Socialistična zveza bo še nadalje prevzemala poli- 
tično odgovornost za mobilizacijo delovnih ljudi in drugih družbenih dejav- 
nikov, ki se vključujejo vanjo ter odgovornost za družbenopolitične aktivno- 
sti, ki naj prispevajo k uresničevanju opredeljenih nalog. 

Ker predlagana stališča vključujejo to temeljno usmeritev, nimam pri- 
pomb k predlaganim stališčem k tej točki, dnevnega reda. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa tovarišica Blahova. Kdo še 
želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Lojzka Cotar. 

Lojzka Cotar: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da po- 
sredujem nekaj povzetkov razprav k osnutku dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, v katerih so sodelovali Predsedstvo 
Obalne konference SZDL Slovenije, Predsedstvo Kraško-obalnega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije kot tudi Skupščina obalne skupnosti, ki je hkrati obrav- 
navala tudi osnutek dogovora o temeljih družbenega plana obale za obdobje 
1981—1985. 

K osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 so bila sprejeta naslednja stališča in pripombe. 

1. V celoti podpiramo temeljne razvojne naloge v osnutku dogovora, ki 
zagotavljajo prestrukturiranje gospodarstva v smeri razvojno-tehnološke in- 
tenzivnosti in izvozne usmerjenosti na področju proizvodnje in storitev, kar 
bo prispevalo k usklajevanju deviznega odliva s plačilno-bilančnimi možno- 
stmi. V načelu še posebej podpiramo kriterije za prestrukturiranje gospodar- 
stva, ki naj omogočajo in zagotavljajo poenoteno in enakopravno obravnavo 
investicijskih programov tudi pri uveljavljanju restriktivnega in selektivnega 
pristopa glede na realne dohodkovne možnosti v okviru izbranih prioritet. 
Pri tem pa menimo, da je treba kriterije še preveriti in oceniti predvsem 
glede razlik v pogojih razvoja med kapitalno intenzivno bazno proizvodnjo in 
preostalo proizvodnjo. 

2. Uporaba primerjalnih prednosti obalnega območja, ki je vključeno kot 
temeljni razvojni kriterij v smernice za pripravo družbenih planov obalnega 
območja za obdobje 1981-—1985, lahko pomembno prispeva k uresničitvi nave- 
dene razvojne usmeritve SR Slovenije oziroma ima pogoje, da se vanjo uspe- 
šno vključi. Glede tega je združeno delo z obalnega področja ponudilo več 
projektov in programov, v zvezi s katerimi ugotavljamo, da so v glavnem na- 
šli ustrezno mesto oziroma poudarek v osnutku dogovora o temeljih družbe- 
nega plana republike, ker so glede temeljnih razvojnih usmeritev skupnega 
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pomena za celotno SR Slovenijo. Ti projekti, ki jih bo seveda potrebno še 
soočiti s kriteriji prestrukturiranja oziroma zanje zagotoviti s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov udeležencev dogovora materialno osnovo in do- 
hodkovno pokritost, se nanašajo predvsem na razvoj luke in pomorstva in pa 
seveda na programe bazne kemije ter na energetske objekte v energetsko- 
industrijski coni v Kopru, na razvoj agroživilstva na obali z ribolovom, prede- 
lavo rib in solinarstvom ter na razvoj obmorskega turizma. 

3. Načrtovanje na obalnem območju tako pomembnih nalog za skladen 
razvoj in prestrukturiranje slovenskega gospodarstva pa nujno terja tudi za- 
gotovitev ustreznih, najosnovnejših infrastrukturnih pogojev. Ti pogoji se na- 
našajo predvsem na odpravo že sedaj kritičnih ozkih grl v prometnih poveza- 
vah, upoštevajoč zlasti razvoj luke in turizma ter dejstvo, da je obala tudi 
tranzitno območje za turistično pomembne predele sosednje SR Hrvatske in 
Istre ter na dovajanje prepotrebnih količin vode, (ker je obala vodno deficitarno 
območje in bo sicer že v naslednjih letih voda postala omejitveni faktor sle- 
hernega nadaljnjega razvoja. 

Pogoji in možnosti za reševanje teh dveh, za prihodnji razvoj obale te- 
meljnih vprašanj, pa v osnutku republiškega dogovora niso ustrezno oprede- 
ljene. Zato predlagamo nekatere konkretne dopolnitve oziroma spremembe, ki 

1 bodo seveda predmet razprav v preostalih dveh zborih. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovarišica Cotarjeva. Naprej 
prosim! Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Vida Mikuž. 

Vida Mikuž: Tovarišice in tovariši! Zveza socialistične mladine Slo- 
venije se aktivno vključuje v pripravo planskih dokumentov za naslednje 
srednjeročno obdobje. Aktivnost je bila še posebej usmerjena v osnovna sa- 
moupravna okolja, kar smo sproti spremljali ter tudi usmerjali v skladu z 
dogovorjenimi opredelitvami. Predsedstvo Republiške konference Zveze so- 
cialistične mladine Slovenije je na svoji 25. seji ocenilo dosedanjo aktivnost 
mladih na področju priprav planskih dokumentov. Hkrati je predsedstvo ob- 
ravnavalo tudi osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 s spremljajočimi gradivi. Menimo, da je treba posebno 
pozornost posvetiti samoupravnemu sporazumevanju med temeljnimi nosilci 
planiranja. S pospešeno družbenopolitično aktivnostjo vseh subjektivnih sil 
moramo zagotoviti takšne pogoje, da bodo plani, ne glede na trenutno zamu- 
janje, pripravljeni v predvidenem roku in se bodo začeli izvajati z začetkom 
1981. leta. 

Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 sprejemamo kot primerno osnovo za nadaljnje dograjevanje, uskla- 
jevanje in opredelitev skupnih interesov in konkretnih nalog posameznih no- 
silcev globalnega razvoja SR Slovenije v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Zavedamo se, da mora sporazumevanje in dokončno oblikovanje samouprav- 
nih sporazumov pri temeljnih nosilcih planiranja spremljati tudi sočasno dogo- 
varjanje o ključnih nalogah v okviru republike v naslednjem srednjeročnem 
obdobju, kar bo, ob upoštevanju širših družbenih interesov v sedanjem gospo- 
darskem položaju ter na podlagi bilanc realnih razvojnih možnosti, moralo za- 
gotoviti sestavo takšnega akta, Iki ga bo moč uresničiti in bo pomenil realno 
rast našega gospodarstva v prihodnje. 
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Podpiramo osnovne usmeritve, ki so zajete v osnutku, saj pomenijo bi- 
stvene kvalitetne premike in so usmerjene v smeri preseganja sedanjih sla- 
bosti in gospodarske nestabilnosti. Hkrati pa opozarjamo na nekatere pomanj- 
kljivosti in nejasnosti, ki jih bo moralo nadaljnje dogovarjanje in usklajeva- 
nje razčistiti in vsebinsko dopolniti. 

Osnutek dogovora v nekaterih postavkah ne upošteva v celoti usmeritev, 
ki so bile sprejete v smernicah v juliju 1979. leta. Prav tako je sam pristop 
k izdelavi osnutka dokaj različen, saj v nekaterih poglavjih in členih zahaja v 
podrobnosti, medtem ko je razvoj nekaterih pbdročij prikazan presplošno. 
Menimo, da vse, kar je zajeto v osnutku, ob sedanjih pogojih in materialnih 
možnostih združenega dela ni mogoče uresničiti v praksi. 

Pri predvidenih investicijah se še vedno kaže velika usmeritev na bančna 
sredstva. Da bi lažje in realneje potekalo nadaljnje dogovarjanje in usklaje- 
vanje, bi kot spremljajoče gradivo osnutku morali dodati tudi bilance realnih 
možnosti našega nadaljnjega razvoja. 

Kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva pomenijo sicer dobro osnovo, 
vendar jih bo treba še dodelati, razčleniti in konkretizirati. Kriterije bo treba 
pripraviti tako, da bodo bolj elastični, saj jih bo treba prilagoditi specifično- 
stim posameznih področij in panog. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino bi morali vložiti največ napo- 
rov za povečanje izvoza v neuvrščene države in v države v razvoju, saj na tem 
področju zaostajamo za sprejetimi usmeritvami. Posebno pa bo treba paziti, 
da kljub ugodnim učinkom izvoza, ne bomo za vsako ceno in vse izvažali, saj 
bi takšno obnašanje in ocenjevanje uspešnosti gospodarjenja le prek doblje- 
nih deviznih sredstev lahko pripeljalo do zmanjšanja ponudbe nekaterih po- 
membnih artiklov na določenem trgu. To bi se negativno izrazilo tudi prek 
različnih pritiskov na politiko cen. 

Iz usmeritve v III. poglavju, ki opredeljuje naloge na področju ustvarja- 
nja in razporejanja dohodka, je razvidno, da zožujemo manevrski prostor za 
stimulativnejšo delitev sredstev za osebne dohodke na osnovi vloženega dela. 
V celoti se vsekakor zavzemamo za hitrejšo rast osebnih dohodkov, vendar ne 
tako restriktivno, da bi destimulativno vplivala na produktivnost delavca ozi- 
roma družbe kot celote. 

Vprašanja produktivnega zaposlovanja so vsekakor eden izmed bistvenih 
elementov, ki vplivajo na stabilnejši gospodarski razvoj. Izhajajoč iz tega, je 
letna rast zaposlenosti za dva odstotka ugodna, vendar pa menimo, da bi morali 
glede na sedanjo strukturo zaposlenosti in letno število diplomantov povečati 
delež kadrov z visoko, višjo ter srednjo izobrazbo v razmerju do deleža kadrov 
s poklici ozkega profila. Takšnim usmeritvam bi morali slediti v naslednjem 
obdobju tudi v okviru naporov na prestrukturiranje gospodarstva. 

Iz poglavja o energetiki ni razvidno, kakšne bodo spremembe primarnih 
virov energije. Prav tako niso razvidna prizadevanja za iskanje in izkorišča- 
nje novih in predvsem cenejših virov energije. Predvideti bi morali tudi izko- 
riščanje sončne energije, manjših vodotokov, termalne vode in tako dalje. 

Glede na strateški pomen pridobivanja hrane, je področje kmetijstva v 
osnutku nezadovoljivo opredeljeno. Se vedno so izredno malo poudarjene dol- 
goročne rešitve na podlagi dohodkovnih povezav in sovlaganj. Se naprej se 
zadržuje predvsem financiranje iz bančnih sredstev. Vemo pa, da to ne bo 
rešilo te panoge iz dokaj negotovega in nezadovoljivega ekonomskega polo- 
žaja. 
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V 66. členu so izredno načelno in absolutno premalo opredeljena naša 
prizadevanja pri nadaljnjem razvoju individualne kmetijske proizvodnje. 
Takšna opredelitev ni zagotovilo za opredelitve mladih, da bodo ostajali na 
kmetijah. Jasneje bo treba nakazati in zagotavljati razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov na vasi, kjer bo mlad kmečki proizvajalec v okviru oblik združe- 
vanja zemlje, sredstev in dela imel zagotovljene enaike pravice, kot jih imajo 
delavci v združenem delu. V teh prizadevanjih bo treba učinkoviteje reševati 
tudi položaj mlade kmečke proizvajalke. Opredelitve, kot jih sedaj na primer 
predvideva 105. člen, so destimulativne ža mlade. Konkretneje pa bo treba 
opredeliti tudi naloge vseh subjektov pri zaščiti kmetijskih zemljišč tako, da 
bodo jasno opredeljene konkretne odgovornosti in naloge slehernega pri za- 
ščiti obdelovalnih površin, kot tudi za pridobivanje novih obdelovalnih po- 
vršin kot tudi za pridobivanje novih obdelovalnih površin in s pomočjo agro- 
tehničnih ukrepov. 

V XI. poglavju, ki opredeljuje turizem, je močno izražena usmeritev v 
nadaljnji razvoj tujskega turizma. Menimo, da je takšna usmeritev na tem 
področju pravilna, hkrati pa bo nujno v okviru turističnega gospodarstva 
opredeliti tudi mesto organiziranega množičnega mladinskega turizma, ki bo 
v težjih gospodarskih pogojih omogočal mladim potovanja in letovanja v do- 
movini. V ta n'amen bomo morali tudi v prihodnje zagotoviti namenska sred- 
stva za regresiranje skupinskih potovanj mladine in otrok. V poglavju, ki 
opredeljuje turizem, je vprašljivo postavljena usmeritev davčne politike pri 
prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač tujim gostom. Menimo, da takšen 
predlog v praksi ni mogoče primerno izvajati. 

Usmeritve razvoja družbenih dejavnosti so prikazane predvsem skozi šte- 
vilkej manjkajo pa celovite vsebinske opredelitve. Takšna predstavitev na- 
daljnjega razvoja družbenih dejavnosti le-te prikazuje vse preveč zgolj kot 
potrošnike sredstev. V Zvezi socialistične mladine Slovenje smo mnenja, da 
moramo tudi družbene dejavnosti obravnavati kot ustvarjalne dejavnike za 
dvig produktivnosti in dohodka. Pri tem imajo še poseben pomen izobraževa- 
nje, znanost, zdravstvo in otroško varstvo. V okviru družbenih dejavnosti bo 
treba še posebej opredeliti vlogo znanosti, znotraj te pa tudi prizadevanja na 
področju množične inventivne dejavnosti. 

V naslednjem srednejročnem obdobju bo na področju osnovnega šolstva 
kot osrednjo nalogo treba opredeliti prizadevanja za hitrejši in enakomernejši 
razvoj celodnevne šole v SR Sloveniji, seveda v skladu z realnimi možnostmi. 
Zlasti bo treba zagotoviti materialne in kadrovske pogoje. Da bomo nemoteno 
uresničevali učno-vzgojne programe v okviru usmerjenega izobraževanja, bo 
potrebna načrtna in koordinirana akcija za organizirano preskrbo z učbeniki, 
delovnimi zvezki, priročniki in raznimi didaktičnimi kompleti. Zagotoviti bo 
treba predvsem racionalno izdajanje učbenikov ter zagotoviti pogoje za brez- 
plačne učbenike v osnovnih šolah. 

Opredelitev nalog na področju kulture ne ustreza našim potrebam in us- 
meritvam. V 101. členu so tako prikazane le nekatere naloge na področju te 
dejavnosti in še te dokaj splošno, saj tudi na primer iz 1. alinee in obrazložitve 
ni razvidna usmeritev založniške dejavnosti. Menimo, da bi morale biti na- 
loge na področju kulture širše opredeljene in ne le kot delni izbor nalog iz 
srednjeročnega plana Kulturne skupnosti Slovenije. 

Kljub temu, da je obrazložitev nekoliko širša, ne moremo soglašati z vse- 
bino 112. člena, ki opredeljuje naloge in usmeritve v delu Telesnokulturne 
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skupnosti Slovenije. Opredelitev nalog v tem členu ne upošteva širših druž- 
benih opredelitev nadaljnjega razvoja na tem področju kot so portoroški skle- 
pi in sklepi problemske konference Republiške konference Zveze socialistične 
mladine Slovenije in Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Podpiramo 
prizadevanja na področju vrhunskega športa. Prav tako se zavedamo, da je 
družba kot celota odgovorna za dobro zastopanost in pripravljenost naših šport- 
nikov na zimskih Olimpijskih igrah v Sarajevu. Vendar bo to treba financirati 
na tak način, da ne bo trpela vsa preostala široka in skupno dogovorjena de- 
javnost. 

V osnutku dogovora so prikazane vse pomembnejše negospodarske inve- 
sticije za naslednje srednjeročno obdobje. Ob upoštevanju sedanjih težav, bo 
seveda težko predvideno v celoti uresničiti. Kljub temu pa moramo opozoriti 
na dolgoletna prizadevanja Republiške konference socialistične mladine Slo- 
venije, da dogradi in adaptira Izobraževalni center Zveze socialistične mladine 
Slovenije v Bohinju. Predlagamo, da se Izobraževalni center Zveze Socialistič- 
ne mladine Slovenije v Bohinju uvrsti v program negospodarskih investicij in 
se enakovredno obravnava z drugimi investicijami. Opozoriti moramo, da o 
upravičenosti in potrebnosti navedenega centra govorimo že dalj časa. Briga- 
dirji s prostovoljnim delom gradijo kanalizacijo, vodovod in PTT omrežje, 
izdeluje se projektna dokumentacija, ustanovljen je gradbeni odbor. Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije je Izobraževalni center Zveze socialistične 
mladine Slovenije Bohinj že vključila v dopolnilni program gradenj za 1980. 
leto. Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije sodi, da je 
adaptacija in novogradnja omenjenega izobraževalnega centra nujna. Sloven- 
ska mladina namreč ne razpolaga s primernim objektom, ki bi omogočil sistema- 
tično in kontinuirano usposabljanje tako mladinskih aktivistov kot tudi ka- 
drov iz družbenih organizacij in društev. Prav tako bi se domskih kapacitet 
lahko posluževale tudi preostale družbenopolitične organizacije. V primeru, 
da ne bo mogoče zagotoviti sredstev v višini okoli 80 milijonov dinarjev, bo 
Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, upoštevajoč za- 
hteve sanitarne in drugih inšpekcij, morala dom zapreti. 

Mladinske delovne akcije so se v sedanjem srednjeročnem obdobju po- 
kazale kot eden izmed pomembnih elementov pri zagotavljanju skladnejšega 
regionalnega razvoja SR Slovenije. Usmeritev mladinskih delovnih akcij v 
Sloveniji na manj razvita območja in na manj razvita obmejna območja je po 
zanjem obdobju precej prispevala k hitrejšemu razvoju infrastrukture na teh 
območjih. Menimo, da je treba to upoštevati tudi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju in v tem smislu opredeliti v XVI. poglavju 125. člena. Prav tako bi ob 
tej opredelitvi Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 
morala postati sopodpisnik XVI. poglavja dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa tovarišica Mikuževa. Besedo 
ima tovariš Aleksander Varga. 

Aleksander Varga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V pomurski regiji je bil osnutek dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 široko obravnavan. V tej obravna- 
vi je bilo ugotovljeno, da osnutek predstavlja dobro osnovo za nadaljnjo ob- 
ravnavo oziroma v končni fazi tudi za pripravo dokončnega predloga. V ob- 
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ravnavi so bile dane določene pripombe k posameznim členom in to k 54. čle- 
nu, k 6il. členu, k 62. do 71. člena, k 105. in k 114. členu. Te prijpombe smo pri- 
pravili v pismeni obliki. Ne bom jih prebral, ker so številne, sestavljalec konč- 
nega predloga pa naj jih upošteva. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Varga. Besedo ima 
to'varišica Angelca Vrbnjaikova. 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! O zelo pomembnem aktu, to je o osnutku dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od 1981—1985, smo razpravljali tudi v 
okviru koroške regije v občinah Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroš- 
kem in Radlje ob Dravi. V razpravi, ki v teh mesecih vsekakor še ni dosegla 
potrebne širine in ni zajela slehernega delavca, sta bila vendar zaznana večja 
skrb in večja resnost v pristopu k realnemu planiranju prihodnjega srednje- 
ročnega razvoja. 

Ugotavljamo, da pomeni osnutek dogovora napredek v primerjavi z do- 
sedanjimi delovnimi osnutki, zlasti glede uvedbe razvojnih kriterijev. Kljub 
temu pa še ni usklajen z dejanskimi reprodukcijsikimi možnostmi gospodar- 
stva. To velja predvsem za naložbe v prestrukturiranje gospodarstva, kot tudi 
za naložbe v infrastrukturo. Oboje v željenem, velikem obsegu ne bo realno 
izvedljivo. 

Tudi negospodarsko področje je v osnutku dogovora premalo obdelano in 
ni zavezano k zmanjševanju družbene porabe. V koroški regiji se bojimo, da 
bi vendarle bil tudi ta dogovor za naslednje srednjeročno obdobje preambi- 
ciozen, kot smo ugotavljali; v prejšnjem poročilu o izvršitvi plana za srednje- 
ročno obdobje od 1976 do 1980. leta. 

Konkretno dajemo h kriterijem prestrukturiranja gospodarstva v koroški 
regiji nekatere pripombe, ki naj se upoštevajo v predlogu dogovora, ali pa po- 
sebej utemeljijo. Hkrati naj povem, da smo tako v odboru kot tudi v okviru 
razprav v koroški regiji vsi skupaj ugotavljali, da so morda take konkretne 
pripombe v tem trenutku še neumestne in morda jih ni mogoče tako kon- 
kretno realizirati v dogovoru. Vendar, ker je predloženi osnutek na nekaterih 
področjih konkreten, kot smo že danes ugotavljali v razpravi, je seveda pri- 
šlo tudi do konkretnih pripomb posameznih subjektov, ki živijo v tej regiji. 
Zato mi oprostite, če bom nelkatere izmed konkretnih pripomb tudi navedla, 
nekatere pa so v pismeni obliki poslane neposredno Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje. 

Glede manj razvitega območja. Gre za pripombo ravenskega območja, ki 
ga zadnje čase bolj poznamo tudi v tem zboru. Zelo ostri kriteriji prestruk- 
turiranja gospodarstva bodo onemogočali v pretežni meri investicije na manj 
razvitih območjih. Po dosedanji praksi so investitorji planirali za manj razvi- 
ta območja manj zahtevne programe in sicer zaradi slabše kadrovske struk- 
ture na teh območjih. Prav tako so na nerazvitih območjih v večini primerov 
ustanavljali temeljne organizacije združenega dela, zelo redko pa delovne or- 
ganizacije s strokovnimi službami. Zaradi tega je tudi v prihodnje zelo malo 
verjetno, da bi se nerazvita območja vključila v tako zahtevne programe, da bi 
kadrovska zasedba v temeljnih organizacijah združenega dela ustrezala po- 
stavljenim kriterijem. Zato predlagamo postopen prehod na uporabo kriterijev 
pri investiranju na manj razvitem območju. 
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Predstavniki Železarne Ravne menijo, da so razvojni kriteriji za bazično 
in črno metalurgijo nesprejemljivi in jih je treba ponovno in posebej prou- 
čiti. Mislim, da smo tudi o tem danes nekaj slišali v ekspozeju. 

Predstavniki Rudnika svinca in Topilnice Mežica so dali več pripomb h 
kriterijem ter menijo, da so bili njihovi predlogi izpuščeni iz tega osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana. 

V 3. členu naj se 3. toSka dopolni tako, da se meri poraba le tiste energi- 
je, ki je namenjena za proizvodnjo izdelka. Obrazložitev bi bila v tem, da se 
pri proizvodnji končnih izdelkov, to je akumulatorjev, ki jih proizvaja Rud- 
nik Mežica, — verjetno pa gre pri tem tudi za nekatere druge izdelke, — pri- 
bližno 50 odstotkov celotne energija porabi ža polnjenje akumulatorjev. Za 
energijo,, ki se porabi za oblikovanje izdelka, ne bi bilo umestno, da se meri 
s porabo energije glede na celotno proizvodnjo. Gre sicer za podrobnost, ven- 
dar je pomembno, da se že sedaj ve zanjo, da se jo potem tudi primerno vklju- 
či v temelje plana. 

Na koncu 4. člena naj se doda: »-in pridobivanja rud barvnih kovin z 
jamskim kopom«. 4. točka, bi se torej glasila: »Đa bomo bolje razumeli nenor- 
malne zahteve in omejitve iz prejšnjega člena, se v celoti uporabljajo pri 
vrednotenju investicijskih proizvodnih programov nad 50 milijonov dinarjev 
v industriji in rudarstvu, razen v panogah elektrogospodarstva, pridobiva- 
nja premoga in proizvodnje naftnih izdelkov, derivatov,« nakar sledi: »in 
pridobivanja rud barvnih ikovin z jamskim kopom«. Dajem to v premislek 
in v ponovno obravnavo. 

Prav tako v Rudniku Mežica ugotavljajo, naj se na koncu 53. člena, ki je že 
zelo konkretiziran po nosilcih, tudi konkretno omeni Rudnik Mežica, in sicer: 
»Rudnik svinca in Topilnica Mežica bo moderniziral proizvodnjo in oplemeni- 
tenje svinčeve in cinkove rude. Na podlagi lastnih primarnih surovin ter pre- 
delave sekundarnih surovin bo povečal proizvodnjo rafiniranega svinca, in 
sicer od sedanjih 24 tisoč ton na 30 tisoč ton. Na podlagi lastnih surovin bo 
povečal proizvodnjo specialnih in industrij sikih akmulatorjev, ki so namenjeni 
racionalni porabi energije. Predvidena finančna sredstva bodo znašala 970 
milijonov dinarjev. Organizacija združenega dela bo zagotovila 20 odstotkov, 
porabniki proizvodov pa 10 odstotkov.« Gre za zelo konkretno in natančno 
opredeljeno pripombo. 

Tudi lesna industrija na tem območju ima konkretne pripombe k razvoj- 
nim kriterijem, v zvezi s katerimi zlasti izključujejo možnosti večjega izvoza 
in doseganja čim večjega dohodka na delavca in čim večje predelave lastne 
surovine. Predlogi so dani v pismeni obliki neposredno Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje in vas ne bi s tem danes obremenjevala. 

V koroški regiji pa tudi podpiramo stališča in pripombe, ki jih je posre- 
dovala Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, zlasti stališča, da je treba ustrezneje opredeliti tudi hitrejši razvoj manj 
razvitih in obmejnih območij. Hvala lepa in oprostite, če sem bila preveč 
podrobna. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Na nekaj bi opozorila raz- 
pravljalce. Nekoliko bi se morali opredeljevati tudi do predloga stališč, pred- 
vsem kolikor so razprave o konkretizaciji osnutka dogovora v nasprotju s 
predlaganimi stališči k temu aktu. Zlasti pa menim, da se bomo morali opre- 
deliti tudi do ekspozeja podpredsednika Izvršnega sveta, ki je glede nekaterih 
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vprašanj dal drugačne razlage, kot so bile v besedilu, iki smo ga obravnavali v 
delovnih telesih. 

Nadaljujem razpravo. Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši! Glede na to, da iz vseh gradiv, 
ki smo jih prejeli za današnjo sejo, izhaja, da so v njih bolj ali manj enaka 
splošna mnenja in splošne pripombe k osnutku dogovora o temeljih družbene- 
ga plana, teh splošnih ugotovitev in splošnih ocen ne bi ponavljal. Rad pa bi 
vašo pozornost usmeril na nekatera vprašanja, ki so bila izpostavljena v raz- 
pravi v organih Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, predvsem pa 
na seji predsedstva 23. julija 1980. leta, ki pa so že posredovana Zavodu SR 
Slovenije za družbeno planiranje in so deloma našla tudi ustrezno mesto v 
ekspozeju podpredsednika Izvršnega sveta, tovariša Vlada Klemenčiča. 

Zato bi se uvodoma opredelil tudi do tega ekspozeja. Mislim, da je ekspo- 
ze v veliki meri rezultat vseh dosedanjih razprav in da v bistvu bogati vsa 
temeljna gradiva, ki so nam bila v dosedanji fazi razprav na razpolago. Po- 
leg tega pa menim, da je tovariš iKlemenčič že dal nekatere odgovore na pri- 
pombe, ki so se oblikovale v dosedanjih razpravah tako glede usklajenosti s 
smernicami, ki so bile sprejete v prejšnjem letu zlasti za nekatera področja, 
predvsem za gospodarsko infrastrukturo, kjer se pravzaprav srečujemo z naj- 
večjo stopnjo neusklajenosti med smernicami in samim osnutkom dogovora, 
kot tudi glede realnosti predvidenih nalog v osnutku dogovora glede na mož- 
nosti, pri čemer je bilo izrecno opozorjeno, da je pravzaprav dogovor nastal 
na podlagi smernic, ki so nastale v bistveno drugačnih gospodarskih razme- 
rah. Dejansko tak, kot je dogovor sedaj, bi lahko te naloge uresničili v sedmih 
do osmih letih. Seveda, pa je treba najprej celoten, predlog dogovora graditi 
na bistveno zmanjšani stopnji rasti družbenega proizvoda, ikar pomeni, da bo 
moral osnutek dogovora doživeti bistvene spremembe. 

Menim, da je bilo v uvodnem ekspozeju tudi dovolj poudarjeno to, da 
pravzaprav niso v celoti upoštevane stabilizacijske usmeritve, tako glede sa- 
me prve faze ukrepov Zveznega izvršnega sveta kot tudi ni upoštevan paket 
ukrepov, ki je pravkar v razpravi in ki naj bi bil predvidoma v tem mesecu 
sprejet, kar pa je' očitno sedaj vprašljivo. 

Mislim, da smo dobili tudi ustrezna pojasnila glede usklajenosti in glede 
selektivnosti. Skratka, menim, da se kaže opredeliti, če je to potrebno, tudi 
do tega ekspozeja, in sicer, da ga hkrati sprejemamo kot sestavni del razpra- 
ve o osnutku tega dogovora. 

Zdi se mi potrebno, da bi glede stališč Zveze sindikatov Slovenije ven- 
darle omenil nekatera bistvena vprašanja, ki pa po moji oceni niso našla 
ustreznega prostora v vseh dosedanjih stališčih. 

Prvo se nanaša na razvojne kriterije. V naših razpravah smo poudarjali, 
da pomenijo ti kriteriji za investicijske in proizvodne programe, skupaj z mi- 
nimalnimi zahtevami in s predlaganim sistemom njihovega vrednotenja, po- 
memben prispevek k večji konkretnosti samega akta in da je pravzaprav nji- 
hov namen uravnavanje in usmerjevanje tokov družbene reprodukcije v repu- 
bliki v smeri dolgoročnega doseganja višjega dohodka v razmerju do delav- 
ca in do vloženih sredstev in s tem za večjo reprodukcijsko sposobnost gospo- 
darstva. Kar smo v naših razpravah ugotavljali v zvezi s tem in, kar naj po- 
sebej poudarim, je to, da kaže te investicijske kriterije bolj povezati z obsto- 
ječimi ekonomskimi kriteriji za investicije, kar je bilo deloma ugotovljeno 
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tudi v ekspozeju, da pa vendarle kaže izpostaviti to, da ti kriteriji ne bi sme- 
li pomeniti preveč toge okvire, ker bi to onemogočalo cilje prestrukturiranja 
gospodarstva v skladu s smernicami. 

Hkrati bi rad omenil še tole, da sicer predlagani investicijski kriteriji 
vključujejo tudi kriterije združevanja dela in.sredstev. Zlasti je to razvidno 
iz 6., 47. in 48. člena. Mislim pa, da bi moral biti kriterij združevanja dela in 
sredstev vključen v osnutek dogovora kot eden izmed temeljnih kriterijev, kar 
naj bi pospeševali popolnejše usklajevanje razvojnih interesov in potreb te- 
meljnih organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter reprodukcijskih celot in zagotavljali čim racionalnejšo družbe- 
no delitev dela. Skratka, v naših razpravah smo izpostavili kriterij združeva- 
nja dela in sredstev kot enega izmed pomembnih kriterijev na področju in- 
vestiranja. 

Druga naša pripomba pa je, da bi morali do sprejetja družbenega plana 
pospešeno reševati problem tako imenovanega združevanja sredstev za neka- 
tere prednostne naloge. Ta problem je povezan s problematiko gospodarske 
infrastrukture, za katero vemo, kakšne so njene ambicije. V naših razpravah 
se nismo toliko spuščali v to, ali je 42 odstotkov na primer realno ali ne. Gre 
za to, da moramo temeljito analizirati. V tem primeru govorim predvsem o 
tem, kako zagotavljati sredstva za te naložbe. Menim, da bi morali pospešeno 
sistemsko urediti ta problem. Namreč, glede na takšno stanje, kot je sedaj, ko 
v bistvu združujemo sredstva, pa si na določen način ne upamo na glas pove- 
dati, ali gre za povratna ali nepovratna sredstva. Skratka, mislim, da bi bilo 
treba pospešeno in sistemsko rešiti ta problem, predvsem zaradi tega, da bi 
združeno delo pri nastajanju novih srednjeročnih planov lahko upoštevalo 
svoje obveznosti v prihodnjem petletnem obdobju. V tej smeri gre tudi pri- 
pomba predvsem Zakonodajno-pravne komisije. Nenazadnje celo nekateri, ki 
sploh še niso ustanovljeni, nekatere samoupravne interesne skupnosti za pod- 
ročje materialne proizvodnje, že upoštevajo velik delež sredstev, tako imeno- 
vana nepovratno združena sredstva. 

Naslednje vprašanje je v zvezi z osebnimi dohodki. Tovariš Klemenčič je 
na to opozoril, vendar menim, da kaže nekoliko podrobneje povedati, v čem 
je naše stališče. Izhajajoč iz sklepov prve konference Zveze sindikatov Slove- 
nije, s katerimi smo v bistvu podprli usmeritev, ki naj bi našla svoje mesto v 
družbenih planih, to je, da hitrejše naraščajo sredstva za razširitev material- 
ne podlage sredstev za osebno, skupno in splošno porabo, se nam je vendarle 
glede na tako stališče postavilo vprašanje, da ga kaže še proučiti. 

Gre namreč za naslednje. Glede na 2% rast zaposlovanja in 3% rast druž- 
benega proizvoda, predvideno v 37. in posebej v 38. členu, lahko sklepamo, da 
obstaja dokajšnja verjetnost, da bo dohodek naraščal počasneje od celotnega 
prihodka, kljub predvideni počasnejši rasti porabljenih sredstev in brez pred- 
pisane amortizacije ob rasti celotnega prihodka. Verjetno bo relativno zožen 
maneverski prostor za stimulativno delitev sredstev osebnega dohodka po 
delu kot materialne spodbude za kvalitetnejše gospodarjenje. Zato menimo, da 
bi kazalo zmanjšati predvideno 10-odstotno zaostajanje, kljub temu da je bilo to 
podlaga za izdelavo nekaterih bilanc, ali pa bi kazalo v okviru tega zaostajanja 
natančno določiti medsebojna razmerja rasti sredstev za posamezne vrste porabe. 
O tem ne bi podrobneje govoril. Gre za to, da bi verjetno tako zaostajanje 
morali doseči, vendar na račun zmanjševanja nekaterih drugih oblik porabe 
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in da bi tudi prek takega mehanizma vendarle zagotovili potrebno rast sred- 
stev za razširitev materialne podlage dela. 

Glede zaposlovanja menimo, da 2% stopnja rasti v bistvu pomeni nada- 
ljevanje dosedanjega ekstenzivnegž zaposlovanja in s tem ohranjanje neu- 
strezne kvalifikacijske strukture zaposlenih. S tem, ko ni dana obveznost or- 
ganizacij, da zaposluje svoje štipendiste oziroma tiste, Iki prihajajo iz drugih 
oblik usmerjenega izobraževanja, tudi ni pričakovati hitrejše doseganje kvali- 
tetnejše sestave zaposlenih. Potrebno bi bilo izpostaviti nekatere kriterije pri 
pripravi kadrovskih planov v temeljnih organizacijah, na prvem mestu pa 
predvideti obveznost do štipendistov in zaposlovanja delavcev, ki se vračajo 
iz začasnega dela iz tujine ter zaposlovanja delovno usposobljenih invalidov. 

Po naši oceni predvidena 2% stopnja rasti zaposlovanja presega zmoglji- 
vosti zaposlovanja iz naravnega prirastka in predvideva zaposlovanje delav- 
cev iz drugih republik in avtonomnih pokrajin v enakem obsegu kot v pre- 
teklem obdobju. Kolikor še naprej upoštevamo tak priliv delavcev iz drugih 
republik, menim, da je sama stopnja zaposlovanja v bistvu na določen način 
v nasprotju z vsebino smernic in s cilji prestrukturiranja gospodarstva. Ven- 
dar kolikor upoštevamo stopnjo, potem bi morali bolj zaostriti vprašanje ure- 
sničevanja obveznosti iz družbenega dogovora o minimalnih standardih pri 
zaposlovanju delavcev. 

V tej razpravi bi opozoril še na en problem, na katerega nas predvsem 
opozarjajo planerji v organizacijah združenega dela in tudi sindikalni delavci. 
Gre namreč za tako imenovano vprašanje rokov. 

Menim, da gre preprosto za tole. Dejstvo je, da združeno delo — in to 
smo v eni izmed razprav v tem zboru že ugotovili, — dejansko ne pozna v ce- 
loti pogojev za pridobivanje dohodka v 1980. letu. Pravzaprav je samo pri- 
dobivanje dohodka najtesneje povezano s planiranjem, zlasti če želimo, naj bi 
se planiranje dohodka uveljavilo kot temeljna vsebina planov na vseh ravneh. 
Vemo, da bodo v osnovi pogoji pridobivanja dohodka zaostreni. Vendar me- 
nim, da v tem trenutku združenemu delu manjkajo konkretnejše opredelitve 
za hitrejše nastajanje planskih dokumentov, predvsem pa tudi za njihovo 
usklajevanje. Se enkrat poudarjam. Ne gre za to, da ne bi bila temeljna usme- 
ritev in zaostritev pogojev pridobivanja dohodka jasna. Menim, da vendarle 
nekateri ukrepi, za katere že zdaj vemo, v kakšni smeri bodo šli, na primer 
sprememba predpisane amortizacije, področje kreditno-monetarnega sistema 
itd., znajo pripeljati organizacije združenega dela v bistveno drugačne pogoje 
pridobivanja dohodka. Organizacije pa so v tem trenutku pred dejstvom, da je 
proces usklajevanja osnutkov samoupravnih sporazumov že v zamudi. 

Gre tudi za to, da je bilo preprosto postavljeno vprašanje, ali so roki real- 
ni. Menim, da ne gre za to, da bi se sedaj zavzemali za pobudo za spreminja- 
nje postavljenih rokov. Morda bi morali bolj izpostaviti tudi v predlogu stališč 
obveznost prav zaradi tega, da vsi nosilci planiranja, vključno tudi tisti orga- 
ni, iki so pristojni za sprejemanje ukrepov, pospešijo sprejemanje takih ukre- 
pov, da bi lahko združeno delo pravočasno razpolagalo z vsaj določenim delom 
ukrepov, ki bodo bistveno vplivali na pogoje pridobivanja dohodka in da bi 
lahko seveda na tej podlagi nastali hitrejši usklajeni in realni plani. 

Gre le za nekaj bistvenih ugotovitev. Hotel sem navesti še nekatere druge, 
ampak menim, da niso toliko pomembne. Sicer pa z njimi že razpolaga pred- 
lagatelj, tako da jih lahko upoštevajo. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomlj e : Hvala lepa tovariš Šuštar. Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Sitar. 

Ciril Sitar : Kolikor upoštevamo potek razprave, v kateri nismo ob- 
ravnavali konkretnih predlogov, bom pismeno gradivo, ki je bilo rezultat raz- 
prave v okviru Skupščine občine Kranj in družbenopolitičnih struktur, posre- 
doval Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje, da ga upošteva v nadalj- 
njih postopkih. Druga vprašanja sem že navedel v razpravi v Odboru za 
družbenoekonomske odnose. So pa konkretnega pomena in jih je treba kon- 
kretneje proučiti. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlj e: Hvala lepa tovariš Sitar. Želi še kdo 
razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Tudi sam ne bi razpravljal o pripombah k posameznim 
členom osnutka dogovora, ker se mi zdi, da s tako razpravo pravzaprav ne bi 
ničesar bistvenega prispevali kot delavci v organizacijah združenega dela, kot 
krajani v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skupnostih, da 
bi tako naredili kvaliteten korak naprej pri usklajevanju in konfrontaciji na- 
ših objektivnih možnosti, naših interesov. Namreč, očitno je, da kljub temu, 
da velika večina, vključno z menoj, kritiziramo posamezne določbe osnutka 
dogovora, vendarle številne razprave in usmeritve potekajo tako, da se ta do- 
govor še bolj izpopolni in dopolni s konkretnimi predlogi, interesi, hkrati, ko 
kritiziramo predloge, ki so že zapisani in ko so nekateri predlogi izpuščeni iz 
besedila osnutka dogovora. Zato bi razpravljal le o predlogu stališč, ker me- 
nim, da današnja skupščinska razprava odpira temeljito, poglobljeno, resno, 
predvsem pa angažirano družbenopolitično razpravo o našem nadaljnjem 
razvoju. Predlagam, če je to mogoče oziroma, če to že izhaja iz predloženega 
gradiva, da vendarle opredelimo da je osnutek tega dogovora dejansko de- 
lovna zasnova oziroma drugače povedano, da so to teze, o katerih bomo za- 
čeli razpravljati šele v združenem delu in v krajevnih skupnostih in v druž- 
benopolitičnih skupnostih, da pa to niso posamezne usmeritve, ki jih bomo bo- 
disi spremenili bodisi dodali nove, saj menim, da so številna temeljna vpraša- 
nja v zvezi s tem še v celoti odprta. Toliko bolj je upravičeno, da to dejansko 
opredelimo kot delovne teze. Tudi že razprava v tem zboru in najbrž razpra- 
va v Zboru združenega dela in Zboru občin, ki je bila še veliko bolj neposred- 
na in interesno opredeljena, glede posameznih vprašanj je v zvezi z osnutkom 
tega dogovora pokazala, da bi morali dati pravo kvalifikacijo tega gradiva iz 

, dveh razlogov, in sicer, kot sem že rekel iz razloga, da ga ne bi le dopolnjevali 
in iz razloga, da ne bi dovoljevali tega, kar se je v družbeni praksi dogajalo, da 
nekatere inštitucije ta dogovor jemljejo že kot sklenjena dejstva in da jim je 
to. temeljna usmeritev pri oblikovanju njihove poslovne politike in njihovega 
nadaljnjega dela. Sicer bomo prišli v položaj, da bo imela vsaka temeljna or- 
ganizacija združenega dela svoj samoupravni sporazum, ki ga bo vsiljevala 
drugi temelji organizaciji združenega dela, kot temeljno vprašanje našega 
realnega razvoja. Predlagam tudi, kolikor je to možno, in soglašam s predlo- 
gom tovariša Emila Šuštarja, da vendarle nekaj rečemo o ekspozeju podpred- 
sednika Izvršnega sveta, tovariša Klemenčiča, za katerega menim, da je šel 
korak dlje od naših razmišljanj oziroma, ki je sintetiziral razprave v družbe- 
nopolitičnih organizacijah, temeljnih organizacijah združenega dela in dal 
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kvalitetnejšo platformo, kot jo morda daje sam osnutek dogovora glede po- 
sameznih segmentov družbene reprodukcije. Zato menim, da bi kazalo v okvi- 
ru prve točke predloga stališč zbora vključiti besedilo, da podpiramo ekspoze 
Izvršnega sveta, ker je to ekspoze Izvršnega sveta, kot je bilo rečeno, ne pa 
njegovega podpredsednika, ki daje nadaljnjo osnovo za temeljne usmeritve 
tega dogovora. 

Nadalje bi rad rekel, da v predlogu ni napisano, iz ekspozeja Izvršnega 
sveta pa se vendar da med vrsticami prebrati, da bo Izvršni svet nekoliko bolj 
prisoten v celotnem družbenem in gospodarskem dogajanju pri oblikovanju 
posameznih elementov tega dogovora, kot je to bil do danes. Do danes niti 
ni jasno, čigavo je predloženo gradivo, ali je to gradivo Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje ali je to gradivo Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, ali je to gradivo delovnih skupin. Ne glede na to, čigavo je to gradivo, 
osebno mislim, da bi Izvršni svet moral biti veliko aktiven pri usmerjanju 
in ustvarjanju pogojev za samoupravna sporazumevanja, ne zmanjšujoč druž- 
bene odgovornosti in funkcije Gospodarske zbornice Slovenije in preostalih 
združenj, družbenopolitičnih organizacij in seveda ne zmanjšujoč sporazume- 
vanja in dogovarjanja znotraj združenega dela. 

Na tej podlagi naj omenim tudi probleme, ki dejansko nastajajo v organi- 
zacijah združenega dela v zvezi z roki. Na zadnji seji Republiške konference 
SZDL Slovenije, če se prav spominjam, je bil naveden podatek, da se je le 
petina organizacij združenega dela držala v Skupščini SR Slovenije dogovor- 
jenih rokov. To pomeni, če bomo hoteli zaostriti odgovornost, da se je treba 
držati rokov, bo najmanj tri četrtine ali pa polovica organizacij združenega 
dela spet na hitro sprejele planske dokumente, kar pa ne bo dejanski izraz 
možnosti in pa potreb posameznih organizacij združenega dela. Menim, da 
je treba upoštevati delo, ki je že opravljeno in da je v času, ki nam je skopo 
odmerjen, možno kvalitetno rešiti to vprašanje, s tem da bomo dejansko us- 
merjali ves potek dogovarjanja in sporazumevanja, predvsem zato, ker je 
treba odpreti neka temeljna vprašanja glede samoupravnega sporazumeva- 
nja in združevanja dela in sredstev. Namreč, v dosedanjih razpravah in v or- 
ganizacijah združenega dela pogostokrat poudarjamo, da bo lahko v ta dogo- 
vor vključena le tista konkretna opredeljena naloga, ki bo dohodkovno in s 
samoupravnimi sporazumi pokrita. Upam si trditi, glede na poznavanje raz- 
mer v našem slovenskem združenem delu in glede na njegovo veliko razdrob- 
ljenost, da nismo sposobni niti ene investicije oziroma niti enega investicij- 
skega vlaganja v celoti pokriti s samoupravnimi sporazumi, predvsem zato, ker 
je 75 % — to je podatek, ki je bil posredovan v tem letu — akumulacije v 
slovenskem združenem delu že angažirano za tako imenovane prioritetne in- 
vesticije infrastrukture in za nerazvita območja, kar pomeni, da tista slaba 
četrtina akumulacije, ki ostaja v organizacijah združenega dela, še naprej niti 
ni osnova za kakršnokoli povečevanje stopnje samofinanciranja razširjene re- 
produkcije. To bi bila pravzaprav ena izmed temeljnih opredelitev našega na- 
daljnjega družbenega in gospodarskega razvoja, kar pomeni, da se bo treba 
glede nekaterih usmeritev samoupravno in demokratično dogovoriti in potem 
zbrati dejansko sredstva akumulacije za bolj ali manj prioritetne in dogovor- 
jene naloge, da ne rečem skupno ^spoznane naloge, kar v bistvu ne spreminja 
celotnega problema. 

No, in na koncu, čeprav sem hotel s tem začeti. Poslušal sem že tri ekspo- 
zeje Izvršnega sveta, ker sem delegat v republiški Skupščini in vsak se zač- 
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ne s tem in tudi današnji, da smo najmanj naredili pri utrjevanju našega 
družbenoekonomskega sistema, in sicer v zvezi s poročilom o uresničevanju 
letne resolucije ali poročilom o uresničevanju srednejročnega plana. Tudi sam 
se pridružujem tej oceni, vendarle menim, da dokaj malo naredimo v dejanski 
vsakodnevni aktivnosti za utrjevanje družbenoekonomskih odnosov v okviru 
našega družbenega sistema. Prepričan sem bil, da je utrjevanje družbeno- 
ekonomskih odnosov in utrjevanje ekonomskega in političnega sistema tudi 
v okviru področja dela in aktivnosti, ki bi moralo biti materializirano in 
konkretizirano v tem dogovoru. Kljub temu v letnih resolucijah in v druž- 
benih planih SR Slovenije navedemo nekaj temeljnih ugotovitev, da je treba 
še naprej utrjevati družbenoekonomski sistem in samoupravne družbenoeko- 
nomske odnose in se takoj ustavimo pri številkah, investicijah, projektih in 
posameznih segmentih razvoja Slovenije ali Jugoslavije, pri tem pa menimo, 
da je pravzaprav utrjevanje družbenoekonomskih odnosov nemogoče konkre- 
tizirati. Vsaj iz teh navedb bi ise dalo razumeti, da pomeni utrjevanje družbe- 
noekonomsikih odnosov, splošne politične naloge, ki se jih s konkretnimi 
nalogami in opredelitvami v praksi ne da izpeljati in da je to področje dela 
družbenopolitičnih organizacij. Ce prebiramo ta dogovor, vsaj sam imam to 
pripombo, lahko ugotovimo, da smo, najmanj naredili na tem področju druž- 
benih odnosov, kar je končno temelj naše celotne družbene produkcije. Naved- 
be v posameznih poglavjih, ko se opredeljujemo do nekaterih temeljnih vpra- 
šanj, dajejo slutiti, da gre tudi za opredelitev nekaterih konkretnejših nalog 
pri utrjevanju družbenoekonomskih odnosov. 

No, če rezimiram, da ne bom kot Špartanci pozabil na koncu, kaj sem re- 
kel na začetku, se zavzemam le za to, da jasno1 povemo v predlogu stališč zbo- 
ra, da je osnutek dogovora dejansko delovna zasnova oziroma pomeni le de- 
lovne teze, kar bi pomenilo, da ne bi po istem kopitu potekala naša razprava, 
kaj naj vključimo v člen in kaj izpustimo iz člena osnutka dogovora in da se 
opredelimo do ekspozeja Izvršnega sveta, ki pomeni tudi pri razpravljalcih, 
ki so o njem razpravljali, vendar kvaliteten predlog, ki sintetizira dosedanje 
razprave, in da skušamo vključiti v predlog stališč zbora kolikor je to v druž- 
beni funkciji Izvršnega sveta, sem pa globoko prepričan, da je aktivnejši v 
procesu ustvarjanja pogojev za samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje pri oblikovanju predloga tega dogovora, seveda z ustrezno aktiv- 
nostjo vseh preostalih družbenih institucij, in sicer Gospodarske zbornice, sin- 
dikatov in drugih družbenopolitičnih organizacij. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Uršič. Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo k tej točki dnevnega 
reda, s tem da bi odredila 30-minutni odmor, da bi skupina delegatov prou- 
čila dane predloge in predlagala popravke stališč zbora, potem bi pa nadalje- 
vali z razpravo še o preostalih točkah dnevnega reda. 

Ker je večina delegatov zoper odreditev odmora, nadaljujemo sejo zbora, 
skupino pa prosim, da se sestane in pripravi popravke predloga stališč zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutke dogovo- 
rov o oblikovanju republiških družbenih svetov za mednarodne odnose, za 
vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko. 
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Osnutke dogovorov je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ob- 
ravnavali so jih Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija Skupščine SR 
Slovenije za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Predstav- 
nik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je dr. Lojze Ude, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega ikomiteja za zakonodajo. Zeli besedo? (Da.) 
Besedo ima -tovariš dr. Lojze Ude. 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bom na široko pojasnjeval vsebine teh družbenih dogovorov. Želel bi se 
s strani predlagatelja le opredeliti do nekaterih pripomb, ki so se doslej izob- 
likovale v razpravi v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, v delegatski 
bazi oziroma pri drugih subjektih zakonodajnega postopka. Veste, da sistem- 
ski zaikoni predvidevajo za ustanovitev posameznih družbenih svetov spre- 
jemanje posebnih zakonov, ki pa morajo temeljiti na poprejšnjem dogovoru 
udeležencev v svetu. V dosedanji razpravi so se oblikovale pripombe pred- 
vsem glede treh glavnih vprašanj. 

Prvo vprašanje se nanaša na sestavo svetov oziroma bolje rečeno na se- 
stavo njihovih koordinacijskih odborov, drugo vprašanje se nanaša na potrebo 
po konkretnejši opredelitvi nalog družbenih svetov in tretje vprašanje oziro- 
ma razmišljanja, pa se nanašajo na specifiko delegatskih razmerij pri delu 
družbenih svetov. 

Glede prvega vprašanja je predsedstvo Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije mnenja, naj Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza 
Socialistične mladine Slovenije presodita, ali ne bi kazalo, naj bi s svojimi de- 
legati sodelovali v vseh štirih družbenih svetih in predvsem v njihovih ko- 
ordinacijskih odborih, ker sta obe članici družbenih svetov. Zveza združenj 
borcev NOV Slovenije je bila mnenja, naj bi sodelovala tudi v koordinacij- 
skem odboru družbenega sveta za vprašajna družbene ureditve, Gospodarska 
zbornica Slovenije pa naj bi imela člana tudi v koordinacijskem odboru druž- 
benega isveta za vzgojo in izobraževanje. Pri tem je treba poudariti, da se 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, kot predlagatelj teh dogovorov in kot 
eden izmed njihovih udeležencev, strinja z vlključitvijo teh subjektov, kolikor 
se bodo s tem strinjali tudi vsi preostali subjekti družbenega dogovora v ok- 
viru koordinacije, ki jo bomo pač izpeljali pri sestavi predlogov dogovorov. 

Drugo vprašanje se nanaša na konkretnejšo opredelitev nalog družbenih 
svetov. Ena izmed pripomb je šla tudi v to smer, naj bi se v dogovorih in kas- 
neje v posebnih zakonih posebej opredelilo, da družbeni sveti sprejemajo 
stališča tudi o konkretnih vprašanjih in ne le načelnih sistemskih vprašanjih, 
zlasti ne samo o tistih, ki se nanašajo na načelna vprašanja zakonodajnih 
postopkov. To sicer že omogočata oba sistemska zakona tako zvezni -kot tudi 
republiški. Presodili pa bomo, ali ne bi mogli vendarle konkretneje opredeliti 
naloge družbenih svetov tudi v teh dogovorih in v kasnejših posebnih zakonih. 

Končno naj omenim še vprašanje posebnosti delegatskih razmerij v sve- 
tih. Predlagatelj oziroma pobudnik za sestavo vseh teh dogovorov se zaveda, 
da so delegatska razmerja v svetih specifična. To se nanaša tako na delegiranje 
zlasti pa tudi na oblikovanje stališč pri posameznih udeležencih družbenih 
svetov, na primer na oblikovanje stališč v Skupščini SR Slovenije, ki je eden 
izmed udeležencev družbenih svetov. Vendar je glede na sistemsko ureditev, 
delegiranje in oblikovanje stališč vprašanje, ki ga morajo rešiti sami udele- 
ženci družbenih svetov v ustreznih internih aktih bodisi v poslovniku ali sta- 



606 Družbenopolitični zbor 

tatu tako, da tega ne bo mogoče opredeliti niti v družbenih dogovorih niti v 
posebnih zakonih. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Ude. Želi še kdo raz- 
pravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Stane Repar. 

Stane Repar: Dal bom eno samo pripombo. Tovariš Ude je omenil, 
da je Zveza združenj borcev NOV Slovenije zainteresirana za sodelovanje v 
koordinacijskem odboru Republiškega komiteja za vprašanja družbene ure- 
ditve. Moram pa reči, da smo poslali tudi predlog, da bi sodelovali v koordi- 
nacijskem odboru Republiškega družbenega sveta za mednarodne odnose, kajti 
Zveza združenj borcev NOV Slovenije ima zelo razvito mednarodno sodelova- 
nje z borčevskimi organizacijami in menimo, da bi bilo primerno, da sodeluje 
tudi v tem koordinacijskem odboru. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Repar. Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne bo nihče več razpravljal, predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep. v 

1. Skupščina SR Slovenije sklene dogovore o ustanovitvi družbenih sve- 
tov za mednarodne odnose, za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izo- 
braževanje in za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

2. Skupščina SR Slovenije kot udeleženec družbenega dogovora delegira v 
koordinacijski odbor Družbenega sveta za mednarodne odnose tovariša Bojana 
Lubeja, Družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve tovariša Ludvika 
Goloba, Družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje tovariša Marka Bulca 
in Družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko tovariša 
Jožeta Globačnika. 

3. Dogovore o oblikovanju omenjenih družbenih svetov podpiše v imenu 
Skupščine SR Slovenije tovariš Milan Kučan, predsednik Skupščine SR Slo- 
venije. 

Dajem predlog tega sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog tega skle- 
pa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Na podlagi drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
je Izvršni svet predlagal, da se prva in druga faza združita, tako da se hkrati 
obravnava predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. Soglašate s predlo- 
gom Izvršnega sveta, da združimo obe fazi osnutka? To so predlagali v delov- 
nih telesih. Kdor je za združitev faz, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se Družbenopolitični zbor strinja s predlogom Izvršnega 
sveta, da se v zvezi s tem zakonom združita prva in druga faza. 
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Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli smo predlog stališč, ki naj 
bi jih ta zbor sprejel po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije in po 
19. členu poslovnika zbora. 

Uvodno obrazložitev tovariša Franca Razdevška smo poslušali na skup- 
nem zasedanju, ki sodeluje tudi v razpravi v tem zboru. Zeli poročevalka 
odbora, tovarišica Angelca Vrbnjak dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) Tudi 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije ne želi dopolniti poročila komisije. 

Prehajamo na razpravo. Predno bi začeli razpravljati, predlagam, da pri- 
pravi akt za oblikovanje stališč k osnutku tega zakona delovna skupina de- 
legatov v sestavi tovarišice Majde Gaspari, Aleksandra Varge in Cirila Sitar- 
ja, ki bi po morebitni razpravi oblikovala potrebne spremembe in dopolnitve 
stališč. Soglašate z oblikovanjem take delovne skupine? (Da.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s tako sestavo delovne skupine delega- 
tov. Začenjamo z razpravo. Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Mene je v celoti zadovolji- 
la razprava v Odboru za družbenoekonomske odnose in na podlagi tega tudi 
predlog stališč in sklepov, ki je pripravljen zato, da bi ga sprejeli na današnji 
seji zbora. Nekoliko pa me je Vznemiril ekspoze, ki se glede nekaterih vpra- 
šanj približuje tem stališčem, glede nekaterih vprašanj pa od njih oddaljuje 
oziroma daje decidiran odgovor, da verjetno predlagatelj ne bo mogel upošte- 
vati stališč, ki so opredeljena predvsem v 3. toČkf stališč. V zvezi s tem bi že- 
lel v razpravi podkrepiti sprejem teh stališč v 3. točki in morda predlaga- 
telja le usmeriti v nadaljnji razpravi v to-, da bi ta stališča v celoti upošteval 
pri oblikovanju besedila tega zakona. Gre predvsem za vprašanje manj raz- 
vitih območij, kot je bilo nakazano v ekspozeju, da bi po obstoječih merilih 
Obkolpsko, Brkini in pa Suha krajina izpadli iz možnosti pospeševanja hitrej- 
šega razvoja, in sicer zaradi tega, ker so ta območja pač teritorialno v obči- 
nah, ki se ne uvrščajo po teh merilih v manj razvita območja. 

Predlagatelj je šel korak naprej, da bi vendar za ta območja upoštevali 
določeno splošno načelo manj razvitosti in da bi se zanje vendar ponovno upo- 
števala določena splošna merila , ki bi se opredelila s stopnjo 75 %, če sem 
to prav razumel. Seveda pa ni jasno, ali naj bi se znotraj teh območij vred- 
notila posamezna območja, ali krajevne skupnosti znotraj teh območij glede 
na občino, v katero so vključene in glede na merila razvitosti te občine. To mi 
ni jasno. 

Drugič. Ali se pri vseh občinah, v katere so vključena ta območja, sešte- 
vajo te vrednosti in nato ocenjuje ali izpolnjujejo taka območja pogoje za po- 
speševanje hitrejšega razvoja? Menim, da bi bilo vsako seštevanje oddaljeva- 
nje od temeljnih smotrov, za katere smo se odločili in da bi bilo družbeno 
vprašljivo vsako opredeljevanje teh območij po segmentih meril in bi vsako 
različno ocenjevanje bilo družbeno vprašljivo. Tudi sam menim, da to ne bi 
bilo sprejemljivo. To pa pomeni, da bi moral predlagatelj vendarle bolj upošte- 
vati specifiko danih faktorjev možnosti razvoja na teh območjih. 

Zakaj pravim to? Prejeli smo za tri občine v Suhi krajini povzetek po- 
datkov o stanju razvoja na tem območju. Moram reči, da je to majhno območ- 
je organizirano skupaj z vsemi občinami Hrvaške in občinami v naši republi- 
ki ter območje Suhe krajine s 13. krajevnimi skupnostmi v posebno skupnost 
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krajevnih skupnosti, katere ustanovitelja so, poleg subjektov znotraj teh kra- 
jevnih skupnosti, tudi občine in drugi, ki so pristopili k dogovoru o njeni usta- 
novitvi in da so že nekaj let intenzivni napori in iskanja samih ljudi ter vseh 
teh subjektov za pospeševanje razvoja teh območij. Menim, da so se maksi- 
malno družbeno angažirale vse sile zato, da z lastnimi napori in z lastnimi si- 
lami pospešijo hitrejši razvoj teh območij. 

Vendar pa gre za nekatera specifična vprašanja. Opozorim naj le na eno, 
verjetno pa jih je več. 

V Suhi krajini, ki jo bolj poznam, ne gre le za ekonomsko emigracijo in 
težje življenjske pogoje na teh območjih, ampak je zanjo posebno značilno, da 
se je naenkrat odselilo 12 000 Koče var j ev, da je ogromno obdelovalne zemlje 
danes zaraščene in neobdelane in da so številna naselja sploh zapuščena. Po- 
leg tega je bila na tem območju ekonomska emigracija po vojni zelo intenziv- 
na. Tako je število prebivalcev glede na površino tega območja ter glede upo- 
števanja vseh meril zelo majhno. Primerjati merila za to prebivalstvo ni pri- 
merno. Povprečje oziroma splošno merilo ni primerno in ga je treba dejansko 
primerjati s specifiko na tem območju in s tem, kaj je možno tudi upoštevati 
kot merilo, da bi lažje ovrednotili pogoje za možnosti hitrejšega razvoja tega 
območja 

To je le eno izmed vprašanj. Zaradi tega bi vendar v 3. točki, — menim, 
da gre za napako, kjer je navedeno, da gre za dejansko razvitost cestnega 
območja, prav je celotnega območja — dopolnil stavek tako, da bi rekli: »ker 
bo le na ta način mogoče realno ocenjevati merila oziroma produkcijske 
pogoje razvoja teh območij«. Predlagatelj verjetno ni bil še v celoti seznanjen 
s temi stališči in sklepi, zato pač podpiram tako stališče. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Besedo ima tovariš Franc Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Najbrž tovariš Golob ni pravilno razumel moje 
uvodne besede. Prav tako sem se opredelil do tega kot on. Povedal sem, da 
so geografska območja celota in da jih ne moremo deliti po občinah tako, da 
na primer v Brkinih ena občina doseže merilo, preostali dve občini pa tega ne 
dosežeta, ali pa v Suhi krajini dosežeta merilo dve občini, to sta Grosuplje in 
Trebnje, ne dosežeta pa ga občini Kočevje in Novo mesto. Zato sem se v eks- 
pozeju jasno opredelil do tega, da je treba geografsko manj razvito območje 
upoštevati kot celoto. Se enkrat bi prebral obrazložitev v ekspozeju: »Omenjena 
območja imajo tipične znake manj razvitosti. Problematika razvoja je enaka ali 
podobna, ampak ne na celotnem območju Brkinov, Suhe krajine in Obkolpja, pa 
čeprav posamezni deli teh geografskih območij ležijo v občinah, ki ne izpol- 
njujejo zahtevanih pogojev.« 

Na nujnost rešitve tega problema je pokazala tudi razprava v odborih zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije. Zato Izvršni svet meni, da bi bila možna rešitev 
v tem, da se v zakonu določi načelo pretežnosti, kar pomeni, da je geografsko 
območje opredeljeno kot manj razvito pod pogojem, da več kot polovica takega 
območja leži v občinah, ki izpolnjujejo z zakonom predvidene pogoje. To smo 
proučili in bi po takem načelu lahko postala vsa ta tri območja, o katerih go- 
vorim, kot celota manj razvita geografska območja. Tako sem že v uvodni besedi 
pozitivno odgovoril na vprašanja, ki so bila postavljena v odborih zborov in v 
komisijah Skupščine SR Slovenije. 
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Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Tovariš Ludvik Golob je predlagal dopolnitev, ki smiselno dopolnjuje be- 
sedilo 3. točke. Menim, da ni treba sklicevati delovne skupine in da bi lahko 
sprejeli to besedilo: »Le na ta način bo mogoče realno ocenjevati produkcijske 
faktorje razvoja.« Ce se zbor strinja, bi se najprej opredelili do spremembe, ki 
jo je predlagal tovariš Ludvik Golob k 3. točki, s tem, da se odpravi tiskovna 
napaka v 3. točki in pravilno reče »razvitost celotnega območja«, stavek pa do- 
polni z besedilom »le na ta način bo mogoče realno ocenjevati produkcijske 
faktorje razvoja«. Kolikor gre za slovnične napake, bo to popravljeno v redak- 
ciji, smisel pa je tak. Kolikor se zbor strinjia s to dopolnitvijo, tega ne bi dajala 
na glasovanje. Ugotavljam, da temu nihče ne ugovarja. 

Zato dajem na glasovanje skupaj s to dopolnitvijo predlog stališč k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zalkona o pospeševanju Skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Sloveniji. 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 stališča k osnut- 
ku zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 
V skladu z določbami poslovnika bom ta stališča poslala pristojnima zboroma in 
predlagatelju. 

Prehajamo na 11. to č k o dnevnega reda, to je na predlog dogovora 
republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obveznosti in sprejemanju 
ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spodbujane organizacije zdru- 
ženega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti, da gradijo go- 
spodarske objefkte z združevanjem dela in sredstev, da bi se, pospešil razvoj 
Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo. 

Predlog dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija. K tej točki dnevnega reda smo prejeli predlog odloka o soglasju in 
o pristopu k sklenitvi dogovora, ki naj bi ga sprej.el zbor. V preambuli pred- 
loga odloka pomotoma ni naveden tudi Družbenopolitični zbor, ki enako- 
pravno sprejema predlog odloka z Zborom združenega dela in Zborom občin. 
Kot predstavnik Izvršnega sveta za to točko dnevnega reda je naveden tovariš 
Zdravko Praznik, vendar trenutno ni navzoč na seji. Vprašati bi ga bilo treba, 
če želi uvodoma kaj povedati. Zeli morda kdo drug od predstavnikov Izvrš- 
nega sveta besedo? (Ne.) Ali predstavnik Odbora za družbenoekonomske odnose 
meni, da je treba čakati predstavnika predlagatelja? (Ni treba.) Predstavnik 
predlagatelja torej ne želi besede. Zelil morda poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose, tovariš Ciril Sitar oziroma ali želi dopolniti poročilo od- 
bora? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije tudi ne bo do- 
polnil poročila komisije. 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogovora republik in avtonomnih pokrajin o pre- 
vzemanju obveznosti in sprejemanju ukrepovr s katerimi bodo ustvarjeni po- 
goji in spodbujane organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in 
sredstev, da bi se pospešil razvoj Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo. 
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Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. 
Ker je Skupščina SR Slovenije podpisnik tega dogovora, predlagam, da 

zbor sprejme še tale sklep: 
Skupščina SR Slovenije pooblašča Antona Slapernika, člana Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega sekretarja za finance, da v nje- 
nem imenu podpiše dogovor republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju 
obveznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in spod- 
bujane organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sredstev, da 
bi se pospešil razvoj Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo. Kdor je za 
tak 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 12. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi člana Komisije Skupščine SR 
Slovenije za pravosodje je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. Pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi 
in izvolitvi predsednika Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
in o razrešitvi člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Kdor je 
za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi in iz- 
volitvi predsednika Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in 
o razrešitvi člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje. S tem sta 
bila v Družbenopolitičnem zboru razrešena dr. Lojze Ude dolžnosti predsed- 
nika Zaikonodajno-pravne komisije, mgr. Milan Gaspari pa dolžnosti člana 
Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Za predsednika Zakonodaj- 
no-pravne komisije Skupščine SR Slovenije je bil v Družbenopolitičnem zboru 
izvoljen mgr. Milan Gaspari, delegat v Zboru občin Skupščine SR Slovenije. 

Z delom dr. Lojzeta Udeta smo bili v tem zboru zadovoljni in mu želimo 
še nadaljnjih uspehov na novi delovni dolžnosti. 

Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani je tudi 
predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. Želi 
kdo besedo? (Nihče.) Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Višjega sodišča v Ljubljani. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvig- 
ne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodni- 
kov Višjega sodišča v Ljubljani. S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru za 
sodnike Višjega sodišča v ljubljani izvoljeni: Sonja Ogrin-Rape, samostojna 
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strokovna sodelavka Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Dušan Ogrizek, sodnik 
Temeljnega sodišča v Kranju, enote v Skofji Loki in Anton Pavliha, vodja 
enote Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Ljubljani. 

Predlog odloka o izvolitvi dveh sodnic za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani. . 

Tudi predlog tega odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se strinja s predlogom odloka. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o izvolitvi dveh sodnic za prekrške Republiškega senata 
za prekrške v Ljubljani. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi dveh sodnic za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljub- 
ljani. S tem sta bili v Družbenopolitičnem zboru ponovno izvoljeni Maja 
Pruša za sodnico za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani 
in Alojzija Strašek-Kocijan, za sodnico za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se 
strinja s predlogom odloka. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v 
Ljubljani. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnice 
Višjega sodišča v Ljubljani. S tem je bila v Družbenopolitičnem zboru razre- 
šena Anica Rajič dolžnosti sodnice Višjega sodišča v Ljubljani s 1. septembrom 
1980. leta. 

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

Ima kdo kakšno delegatsko vprašanje? (Nima.) Ce nihče, potem je ta točka 
dnevnega reda izčrpana. 

Ponovno prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Predstavnik Iz- 
vršnega sveta, tovariš Zdravko Praznik, me je opozoril, da sem prehitro za- 
ključila razpravo k tej točki dnevnega reda in bi želela v zvezi z njo posredo- 
vati nekaj informacij. Besedo ima tovariš Zdravko Praznik. 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Najprej se zahvaljujem za to, da mi je dana priložnost, da dam k 
8. točki dnevnega reda še nekaj ocen in pa informacij, ki so povezane s tema- 
tiko srednjeročnega plana. 

Prvič bi želel ugotoviti, da predlagatelj podpira ugotovitve in ocene, ki 
sledijo iz poročila. Imel sem tudi priložnost sodelovati pri oblikovanju tega 
poročila in menim, da daje odgovor na določena vprašanja, ki so bila postav- 

• ljena tudi med današnjo razpravo in ki sledijo tudi iz vprašanj, ki se postav- 
ljajo izven tega zbora. Po drugi strani pa menim, da pomenijo pomembno 
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platformo za nadaljnje delo pri pripravi dogovora o temeljih družbenega 
plana in samoupravnih sporazumov, ki jih je treba, kot je znano, dokončno 
sestaviti v septembru oziroma v oktobru tega leta. Čeprav je predlagatelj 
vse pripombe, ki so bile dane tudi danes, z vso odgovornostjo proučil, pa 
vendarle želim poudariti, da so te v dokajšnji meri naslovljene tudi na pred- 
lagatelje, ne le dogovorov o temeljih družbenih planov, ampak tudi drugih 
planskih dokumentov. Pri tem zlasti opozarjam na osnutek srednjeročnega 
družbenega plana za obdobje 1981—1985, ki naj bi bil pripravljen prav tako 
septembra tega leta v svoji prvi zasnovi. 

Predlagatelj prav tako podpira akcijsko naravnanost in poudarke, ki so 
bili danes dani, zlasti v razpravi tovariša Globačnika, s tem da bi želel pouda- 
riti, da je predlagatelj soočen s številnimi težavami, :ki bi jih v nekaj besedah 
zelo težko predstavil. Želel pa bi vseeno nekaj reči. 

Namreč prvo, kar velja poudariti je to, da so materialni okviri razvoja v 
primerjavi s tistim, s katerimi se je računalo, tudi v tem osnutku akta zože- 
ni, in drugič, ugotoviti je treba, da bo treba zaradi določenih političnih in 
tudi ekonomskih argumentov, sprejeti planske dokumente že v decembru te- 
ga leta, kar pa pomeni veliko nalogo spričo tega, ker je vprašanje, koliko bo- 
mo lahko izpolnili minimalne, sistemske in druge pogoje — zlasti tiste, o kate- 
rih je govoril tovariš Šuštar — zato, da bi sprejeli predvidene roke, kolikor 
bi seveda aktivnost na tem področju potekala s sedanjim tempom in kolikor 
ta ne bo postala odgovornost ne le neposrednih nosilcev planiranja, ampak 
tudi vseh tistih, ki na kakršenkoli način lahko vplivajo na intenzivirano delo 
na tem področju. Ponovno poudarjam, da je to izredno težavna naloga in če ne 
bo to postala odgovornost vseh zavestnih sil, potem je vprašanje, če bomo lah- 
ko izpolnili tudi minimalne, sistemske in druge pogoje, ki so potrebni za spre- 
jetje srednjeročnega plana. 

Ce se povrnem k vprašanju materialnih okvirov, bi hotel ugotoviti, da 
nam zadnji izvedbeni ukrepi in ocene, ki so bile opravljene na podlagi tega, 
povzročajo, da bo treba določene naloge financirati za okoli štiri mesece dalj- 

' šem časovnem obdobju, kot smo to računali s prejšnjimi ukrepi. To pomeni, 
da ti ukrepi povzročajo okoli štiri mesečni odlog financiranja. Gre za ključno 
omejitev prihodnjega srednjeročnega razvoja, ki ima svoje osnove že v tem 
gospodarskem letu — to je drugo polletje tega leta in prvo polletje prihodnjega 
leta — kar pomeni, da imamo že v tem gospodarskem letu opravka s tako 
imenovanim neto odlivom domače akumulacije v tujino in se bo ta proces na- 
daljeval še naslednjih pet let, medtem ko smo imeli med izvrševanjem seda- 
njega srednjeročnega plana opravka z neto prilivom tuje akumulacije v našo 
republiko. 

Se bolj zaostren položaj na tem področju je v celotni Jugoslaviji. Gre za 
dva vzroka, ki bosta vplivala oziroma že vplivata na neto odliv naše akumu- 
lacije v tujino. Prvič je vzrok ta, da s krediti, ki jih nameravamo v tem obdob- 
ju še najeti v tujini, ne bomo mogli pokriti vseh anuitet, ampak, da bodo anui- 
tete za te kredite iz preteklosti celo prekoračevale možno najemanje kreditov 
v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Drugič. Republika Slovenija mora zaradi svojih elementarnih interesov 
povečati vlaganja v tuja tržišča. Pri tem gre zlasti za kredite za opremo, za 
zagotavljanje plasmaja na tujih tržiščih, za pridobivanje surovin in reproduk- 
cijskega materiala, iki nam je potreben. To sta dva problema, ki bosta vpli- 
vala na to, da bo moral biti družbeni proizvod v tem srednejročnem obdobju 
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po obsegu večji, kot pa bodo znašala skupna sredstva za vse oblike porabe. 
Medtem pa smo imeli v sedanjem srednjeročnem obdobju opravka s tem, da 
je bil družbeni proizvod po svojem obsegu manjši, kot so znašala skupna 
sredstva, ki smo jih v tem času porabili. To tudi terja, da bo stopnja investi- 
ranja v prihodnjem obdobju celo nižja od rasti družbenega proizvoda in da bo 
poraba kljub problemom, ki so evidentni in o katerih je govoril tovariš Šuštar, 
morala biti počasnejša v primerjavi z gibanjem družbenega proizvoda. 

Posredoval vam bom tudi informacije glede infrastrukture gospodarstva, 
ki je bilo prav talko v ospredju pozornosti v sedanjih razpravah o dogovoru o 
temeljih družbenega plana. Informirati bi vas želel, da se je Republiški komite 
za družbeno planiranje na včerajšnji seji načelno opredelil do vprašanja go- 
spodarske infrastrukture in da s to načelno opredelitvijo tudi daje podlago za 
ugotavljanje pogojev dela v organizacijah združenega dela, in sicer tistega 
pogoja dela, ki je povezan z ugotavljanjem in delitvijo dohodka. 

Republiški komite za družbeno planiranje je sprejel stališče, da programi, 
ki so vsebovani v osnutku tega dogovora, niso sprejemljivi, da jih je treba z 
vso odgovornostjo še enkrat preveriti, čeprav meni, da je težišče odgovor- 
nosti v samoupravnih interesnih skupnostih, kot tudi, da je močno poudarjena 
odgovornost tudi pristojnih republiških komitejev, gospodarskih zbornic in 
bank, — o tem je prej razpravljal tovariš Uršič — pri čemer so dolžni tudi 
ti organi dati svoj prispevek, zlasti pri usklajevanju na tem področju. Menim 
tudi, da je treba te programe preveriti zlasti z vidika njihove usklajenosti, s 
tem da se upošteva nižja stopnja rasti družbenega proizvoda v primerjavi s 
tisto, ki je bila upoštevana po pripravi teh programov. Ugotoviti je treba, da 
je bilo storjenih še premalo naporov na področju varčevanja, zlasti energije 
in da bi bilo treba tudi konkretneje ugotoviti, katere investicije je treba izvr- 
šiti v naslednjem srednjeročnem obdobju, da ne bi prišlo do podobnih poja- 
vov kot v obdobju tega srednjeročnega plana, v katerem so že planske inve- 
sticije inflatorno vplivale na gospodarske procese v tem srednjeročnem obdobju. 

Drugo, na kar je republiški komite opozoril je to, da je treba v okviru 
teh reprogramiranih ukrepov na področju gospodarske infrastrukture nare- 
diti napor v smeri prispevanja k hitrejšemu urejanju družbenoekonomskih 
odnosov na tem področju. V zvezi s tem že deluje tudi posebna delovna sku- 
pina, vendar je mnenje, da bi se že v tem času napredek dal doseči predvsem 
s tem, da se iščejo načini, kako okrepiti materialno osnovo gospodarske in- 
frastrukture, s tem da se omogoči vsaj enostavna reprodukcija, in drugič, da 
se v strukturi virov sredstev odločno zahteva usmeritev v korist tistih virov, 
ki so bodisi lastna sredstva organizacij združenega dela, ki pa so tudi — 
moram reči — posledica določenih sprememb v cenah oziroma so posledica več- 
jega interesnega združevanja sredstev. Omenjeni komite je ocenil, da te mož- 
nosti so in da ni nujno, da se vse investicije znotraj te infrastrukture iščejo 
prek povprečnih stopenj združevanja sredstev. 

To je eno vprašanje, ki je bilo poudarjeno, drugo, ki pa pomeni po mojem 
tudi določeno informacijo organizacijam združenega dela glede njihovih po- 
gojev za oblikovanje delitve dohodka, pa je to, da je dana opredelitev za li- 
mitiranje določenih sredstev, to je tistih, ki bi jih v primeru, če ne bi bila 
samoupravno urejena, bilo treba urediti z zakonom. Limitirana so zlasti sred- 
stva, ki se nanašajo na tako imenovano združevanje sredstev po enotnih os- 
novah in enotnih virih. Dana je bila opredelitev, da bi bilo treba ta sredstva 
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združevati največ v tisti višini, ki je bila ugotovljena v tem srednjeročnem 
obdobju, to je okoli 4,75 % od dohodka in da so nujne omejitve bančnih sred- 
stev. Dan je bil tudi orientacijski limit, do kod bi bilo še možno angažirati 
bančna sredstva in dani so tudi limiti glede možnosti za zadolževanje v tujini. 

Tako menimo, da bi ob teh stališčih, ki jih je sprejel ta komite, bili dani 
pogoji za to, da bi se na področju infrastrukture lahko začeli hitreje usklaje- 
vati, kar pa seveda terjajo roki. 

Ob predvidenih rokih, se postavljata predvsem dve vprašanji, in sicer, v 
katero smer iti pri oblikovanju dogovorov o temeljih družbenih planov in kaj 
poudariti. Menimo, da bi bilo treba v nadaljnjem delu zlasti težiti k temu, da 
se dopolni prvo in drugo poglavje osnutka dogovora. Gre zlasti za merila in 
pa tisti del, ki se nanaša na ustvarjanje in delitve dohodka. 

Čeprav je bilo o merilih ogromno razprav, so pa v načelu vendarle bila 
sprejeta, bi želel povedati, da pri tem niso možne kakšne idealne rešitve, kar 
onemogočajo tudi sami roki. Pri tem je treba vendarle vedeti, da ta merila ve- 
činoma niso izločitvenega pomena, ampak pomenijo le rangiranje posameznih 
investicij, medtem ko so pa izločitvena le v tistih primerih, ko gre za prostor- 
ske danosti, ki pa so same po sebi nefleksibilne in fiksne. Menimo, da bi se 
vendarle kazalo v zvezi z merili potruditi predvsem v treh smereh. To je: 
prvič, da postanejo fleksibilnejša, da se zagotovi, da se prek njih bolj spod- 
buja združevanje dela in sredstev in pa da se prek njih bolj spodbuja aktivi- 
ranje obstoječih materialnih sredstev, kar je bilo tudi v tem zboru močno 
poudarejno. To je en vidik, kateremu bi verjetne? moral veljati poseben napor. 

Glede drugih poglavij pa bo moralo biti težišče usmerjeno v ostro selekcijo 
vseh zahtev, ki so postavljene, s tem da bo treba verjetno v zvezi s petim po- 
glavjem, ki navaja strukturiranje, vsaj v tej fazi, kolikor ne bo moč izvesti do- 
ločenih ukrepov in se o njih dogovoriti, imeti vsaj osnutke, če že ne predloge 
samoupravnih sporazumov. Verjetno bo treba pri tem bolj uporabljati sama 
merila in se zadovoljiti s tem, da bo proces samoupravnega sporazumevanja in 
dogovarjanja vendarle še moral preiti neko določeno dobo, kar bi potem se- 
veda v procesu kontinuiranega planiranja terjalo ali pa tudi ne, določene do- 
polnitve samega dogovora o temeljih družbenega plana oziroma spremembe 
samega družbenega plana. 

Glede celotnega sklopa investicij, posredujem informacijo, da se Izvršni 
svet zaveda vse te odgovornosti. V zvezi s tem že deluje skupina, ki jo vodi 
podpredsednik Izvršnega sveta, ki pripravlja gradivo v zvezi z investicijami. 
To gradivo bo zboru predloženo v septembru tega leta. Eden izmed velikih 
problemov pa je: v tem, da imamo le 21 % celotnih investicij pokritih z ustrez- 
nimi, »investicijskimi dokumentacijami«, in da postaja pravzaprav dobra in- 
vesticijska dokumentacija ena najbolj ozkih grl celotnega investiranja. 

Glede zaposlovanja soglašam s tem, da bo treba še preveriti predvidene 
projekcije v smislu prejšnje razprave. Moram pa ugotoviti, da sam naravni 
prirast v Sloveniji terja okoli 1,7 % stopnjo rasti zaposlovanja, drugič, da ta 
naravni prirast s svojo strukturo izobrazbe ne pokriva povpraševanja po 
tej strukturi še vedno tudi zaradi neustrezne strukture, kakršna je in da pre- 
strukturiranje gospodarstva, sicer vedno manj, vendar v teh letih še terja dolo- 
čen priliv delavcev iz drugih republik, zlasti na področju gradbeništva in na 
področju komunalne dejavnosti. Tako bi manjša stopnja rasti od 2% prav- 
zaprav preprečevala zaposlovanje našega naravnega prirasta. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Praznik. Zeli kdo 
kaj dodati k razpravi tovariša Praznika? (Nihče.) 

Prosim poročevalca delovne skupine delegatov, da poroča o spremembah 
in dopolnitvah predloga stališč. Besedo ima tovariš Tone Krašovec. 

Tone Krašovec: Skupina je pri obravnavi predlogov iz razprave 
ugotovila, da je razprava vendarle v bistvu podprla temeljne usmeritve pred- 
loženih stališč in jih tudi seveda obogatila z nekaterimi dopolnitvami, ki jih 
predlaga skupina. Tudi vsi konkretni predlogi, ki so bili daniš, so po mnenju 
skupine vredni temeljite proučitve in jih je treba posredovati tako predlaga- 
telju osnutka tega dogovora kot tudi vsem drugim zainteresiranim udeležen- 
cem planiranja. Ob tem pa skupina posebej poudarja, da moramo upoštevati, 
da dogovor o temeljih družbenega plana republike ne more vsebovati vseh 
razvojnih rešitev in zamisli za celotno SR Slovenijo, ampak le tiste, ki po- 
menijo skupno spoznanje kot ključne naloge skupnega pomena za vso repu- 
bliko in za njeno vključevanje v dogovor o temeljih družbenega plana SFR 
Jugoslavije. Druge morajo najti mesto predvsem v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih planov. 

Na podlagi tega skupina predlaga naslednje spremembe predloga stališč 
zbora. 

V 1. točki se v tretji vrsti črtata besedi: »za pripravo« in nadomestita z 
besedilom, ki se glasi: »oziroma delovno osnovo za širšo razpravo«. 

Naj to konkretno pojasnim. Skupina ni mogla sprejeti, če je bila sploh 
tako mišljena, konkretne pobude, da se uporabi beseda: »teze«. Drugič. Sku- 
pina je ugotovila, da je to, kar je že zapisano v stališčih, v skladu s plansko 
terminologijo po zakonu. Skušala je pa to besedilo razširiti oziroma bolj opre- 
deliti v smislu razprave s formulacijo: »delovna osnova za širšo razpravo«. 
Skupina predlaga, da se v 1. točki za sedanjim odstavkom doda nov odstavek, 
ki se glasi: »Družbenopolitični zbor sprejme usmeritve, ugotovitve in ocene 
iz ekspozeja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki bodo s svojimi vse- 
binskimi dopolnitvami in razčlenitvami opora vsem nosilcem planiranja pri 
usklajevanju njihove aktivnosti v pripravi planskih dokumentov za nasled- 
nje srednjeročno obdobje«. S tem smo skušali upoštevati pripombo o podpori 
ekspozeju. 

V drugem stavku dodatnega drugega odstavka 1. točke pa bi se še na- 
vedlo: »Družbenopolitični zbor meni, naj se Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije in pristojni upravni organi še aktivneje vključijo v usmerjanje in 
ustvarjanje pogojev za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovar- 
janje v procesu samoupravnega družbenega planiranja.« S tem smo hoteli v 
besedilo predloga stališč zbora vključiti pripombo o potrebi po še večji aktiv- 
nosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Preostalo besedilo do 4. točke 
bi ostalo nespremenjeno. 

V 4. točki bi se na koncu predzadnjega stavka črtala pika in dodalo bese- 
dilo, ki se glasi: »...in to predvsem s konkretnimi opredelitvami nalog ter 
odgovornosti dejavnikov, kot so gospodarske zbornice, splosna združenja, sa- 
moupravne interesne skupnosti in drugi.« Na koncu 4. točke se pika nadome- 
sti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ki mora biti usklajen z realnimi ma- 
terialnimi možnostmi«. To so bistvene dopolnitve. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Krašovec. Slišali ste 
spremembe in dopolnitve predlaganih stališč. 

Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati o spremembah in dopolnitvah predlaganih 

stališč k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—.1985 dajem na glasovanje spremembe in dopolnitve, kot jih je 
predlagal tovariš Krašovec, in sicer 1. in 4. točki. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel dopolnitve in spremembe 1. in 4. 
točke predlaganih stališč. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog stališč zbora, skupaj s spremembami 
in dopolnitvami. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985. 

V skladu z določbami poslovnika ga bom poslala predlagatelju, pristojnima 
zboroma in udeležencem v družbenem dogovarjanju. 

S tem je zaključena seja zbora. Zaključili smo tudi z delom v prvem pol- 
letju 1980. leta. Vsem, ki odhajate na dopust, želim prijetne počitnice. Hkrati 
se vam najtopleje zahvaljujem za vaše sodelovanje na sejah zbora. Hvala! 

(Seja zbora je bila končana ob 14. uri.) 



jjjppno zasedanje 

ip>ra združenega dela, 

Hnra občin 

■Idružberiopolitičnega zbora 

25. junija 1980 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo poslušali uvodno obrazložitev 
k osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, k osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, k predlogu za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih, k osnutku zakona o urejanju prostora in k predlogu za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanj sikih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki jo bo podala tovarišica 
Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Prosim tovarišico Vičarjevo, da prevzame besedo. 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši delegati! Pri 
pripravi osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu je Izvršni svet upošte- 
val bogato razpravo o stališčih, sklepih in priporočilih za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva in sam dokument ter upošteval stališča, pripombe in predloge delovnih 
teles in zborov Skupščine SR Slovenije ob razpravi o predlogu za izdajo zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu, dne 7. novembra 1979 in jih v pretežni meri 
tudi vgradil v predloženi osnutek. 

Izvršni svet se je pri pripravi osnutka zakona oziroma pri konkretni raz- 
delavi načelnih rešitev, sprejetih v predlogu za izdajo zakona in v stališčih, 
sklepih in priporočilih, soočil z nekaterimi vprašanji, glede katerih je sprejel 
mnenja in stališča tudi Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. Med 
temi vprašanji so najpomembnejša vprašanja, ki se nanašajo na vzajemnost 
in solidarnost pri razreševanju stanovanjskih vprašanj delavcev, občanov in 
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njihovih družin. Pri vsebinskem oblikovanju osnutka zalkona je predlagatelj iz- 
hajal iz stališča, da naj bo težišče vzajemnega in solidarnega razreševanja sta- 
novanjskih vprašanj v temeljni organizaciji združenega dela in v okviru de- 
lovne organizacije. To terja, da postane reševanje stanovanjskih problemov 
neobhodna sestavina planskih aktov razvoja sleherne temeljne organizacije 
združenega dela in delovne organizacije, odvisno od njene produktivnosti in 
ustvarjenega dohodka. 

Na osnovi samoupravno dogovorjenih kriterijev in ugotovljenih potreb 
naj bi torej v bodoče urejali vzajemno gradnjo stanovanj prvenstveno v okviru 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, lahko 
pa tudi v samoupravni stanovanjski skupnosti oziroma v okviru družbenopoli- 
tične skupnosti. Na ta način je poudarjena odgovornost delavcev v združenem 
delu za urejanje njihovih stanovanjskih razmer in za planiranje teh potreb, 
hkrati s tem pa je poudarjena tudi nujnost njihovega vzajemnega povezovanja 
znotraj proizvodno in dohodkovno povezanih celot združenega dela. To seveda 
ne pomeni, da ni potrebe po širšem vzajemnem združevanju sredstev za raz- 
reševanje stanovanjskih potreb tistih delavcev v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki začasno ne ustvarjajo toliko čistega dohodka, da bi lahko v 
sklade skupne porabe odvajali sredstva za stanovanjsko graditev. 

Pri teh in drugih opredelitvah je Izvršni svet izhajal iz stališč in sklepov o 
uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike v SR Sloveniji. Ob 
upoštevanju le-teh je treba pospeševati procese in prizadevanja, da se čim 
več družbenoekonomskih odnosov ureja s samoupravnimi sporazumi, družbe- 
nimi dogovori in drugimi samoupravnimi splošnimi akti. Zakon naj torej daje 
predvsem podlago in okvir za samoupravno sporazumevanje in družbeno do- 
govarjanje ter uveljavljanje pravic delovnih ljudi in občanov, ne pa da te 
odnose in pravice v celoti in podrobno ureja. To je še posebej pomembno na 
področju stanovanjskega gospodarstva, kjer so pristojnosti normativnega ure- 
janja razdeljene med republiko in občino. Iz teh razlogov tudi ni postavljena 
zakonska obveznost za vzajemno združevanje sredstev in ni predvidena mož- 
nost, da bi občinska skupščina predpisala minimalni del za vzajemno združe- 
vanje sredstev. Pri tem osnutek zaikona tudi ne določa obveznosti in pogojev 
za' združevanje sredstev za stanovanjsko graditev, kajti te odnose bodo de- 
lovni ljudje in občani sami urejali in določali s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih plana v organizaciji združenega, dela in samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih. V okviru takega načina zagotavljanja in združevanja sredstev za 
vzajemnost ni zakonske prepreke, da se ta sredstva na organiziran način in 
na podlagi samoupravnih sporazumov uporabijo tudi za vzajemno reševanje 
stanovanjskih vprašanj na nivoju občine oziroma republike. Upoštevaje te 
možnosti in pa dejstvo, da je samoupravna stanovanjska skupnost mesto, kjer 
se delovni ljudje in občani dogovarjajo o združevanju sredstev, določajo poli- 
tiko in planirajo stanovanjsko graditev, se na ta način v njej zagotavlja vza- 
jemno reševanje stanovanjskih vprašanj na podlagi samoupravno sprejetih 
planskih aktov v občini oziroma prek Zveze stanovanjskih skupnosti, pa tudi v 
republiki. 

Tudi vprašanje družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu je bilo ob 
pripravi osnutka zakona deležno širokih in temeljitih razprav. Pri opredelitvi 
družbene pomoči je Izvršni svet izhajal iz stališča, da naj bi s solidarno zdru- 
ženimi sredstvi iz dohodka organizacij združenega dela reševali predvsem sta- 
novanjska vprašanja invalidov, borcev, starejših občanov, za delo nesposobnih 
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ljudi, občanov in družin z nizkimi dohodki, to je tistih, ki ne morejo rešiti 
svojega stanovanjskega vprašanja v temeljnih organizacijah združenega dela 
oziroma ga ne morejo rešiti z lastnimi sredstvi. 

Vsi drugi delavci pa naj bi reševali stanovanjska vprašanja po načelih vza- 
jemnosti in solidarnosti v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
— o tem sem že govorila — pri čemer naj bi v pravilnikih in drugih samo- 
upravnih aktih, ki urejajo to problematiko, dajali prednost pri reševanju sta- 
novanjskih vprašanj delavcem z nižjimi dohodki, invalidom, borcem narodno- 
osvobodilne vojne, mladim družinam in drugim socialnim kategorijam. V os- 
nutku zakona je kot vir sredstev za te namene opredeljen sklad skupne porabe, 
kar je v skladu z določbami zakona o združenem delu, ki tudi ta sredstva 
namenja predvsem za pokrivanje solidarnostnih potreb. Družbenopolitična 
skupnost ima skladno z določbami zakona o sistemu družbenega planiranja in 
z zakonom v osnovah svobodne menjave dela možnost, da v primerih, ko del 
udeležencev ne sklene oziroma ne pristopi k samoupravnemu sporazumu ozi- 
roma dogovoru in ko gre za neizpolnjevanje s planskimi akti sprejetih obvez- 
nosti, da sprejme intervencijske predpise za obvezno združevanje sredstev za 
izvajanje nekaterih skupnih nalog oziroma za financiranje nujnih potreb 
družbene reprodukcije; Iz teh razlogov določbe o intervencijah družbenopolitič- 
ne skupnosti niso vgrajene v osnutek tega zakona, saj bi šlo za ponavljanje že 
sprejetih zakonskih določb. 

Pri predlaganih rešitvah v osnutku zakona je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije izhajal iz opredelitve, da bi smeli iz dohodka zajemati le nujni del 
sredstev za solidarnost oziroma za družbeno pomoč in preseči sedanjo prakso 
in sistem, ki je dovoljeval znatno večje zajemanje sredstev iz dohodka in s tem 
tudi v določeni meri zajemati in uporabljati še neustvarjena sredstva oziroma 
vzpostavljati neke vrste obdavčenja na podlagi odlokov občinskih skupščin. 

V Sklopu te problematike je bilo posebej izpostavljeno vprašanje zagotav- 
ljanja sredstev za zidavo domov za učence in študente. Tu se srečujemo z mno- 
gimi vprašanji, ki so tudi sistemske narave: ali ne bi bilo bolj smotrno zago- 
tavljati sredstva za gradnjo domov za učence in študente na področju vzgoje 
in izobraževanja, ali lahko obravnavamo izgradnjo domov za učence in študente 
kot solidarnostno stanovanjsko gradnjo glede na to, da ti domovi niso oprede- 
ljeni kot stanovanja in ali je za to gradnjo lahko kot vir sredstev dohodek te- 
meljnih in drugih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti? Izvršni 
svet je v skladu z mnenji in stališči Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve predvidel dve možnosti: ali Sprejeti gradnjo domov za učence in štu- 
dente v sklop solidarnostnega reševanja stanovanjskih vprašanj iz dohodka in 
drugo, da se v osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu določi le pre- 
hodno obdobje, v katerem bi zadržali obstoječi sistem, to je da zagotavljamo 
sredstva za te namene iz sredstev za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo- 
darstvu. Slednja rešitev je iz sistemskega vidika bolj sprejemljiva, ker terja, da 
se bodo v bodoče morala vprašanja gradnje domov za učence in študente re- 
ševati skladno z razvojem usmerjenega izobraževanja. V prehodnem obdobju, 
ki bi ga morali realno določiti, pa bi se zagotovila kontinuiteta pri graditvi teh 
domov v okviru obstoječega sistema. 

V ta sklop vprašanj sodi tudi obvezna lastna udeležba za pridobitev druž- 
benega najemnega stanovanja in vprašanje solastništva na družbenem stano- 
vanju. Predlagatelj je v celoti prevzel stališče iz predhodne razprave in v osnut- 
ku zakona proučil varianto o vračljivi lastni udeležbi. Ce se bodo zbori Skup- 
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ščine SR Slovenije odločili za varianto, ki se je v sedanji razpravi pogosto 
slišala, in sicer, da naj bi lastna udeležba ostala trajen prispevek slehernega, 
ki pridobi v uporabo novo ali večje oziroma več vredno družbeno stanovanje 
in da se mu vrne le ob preselitvi iz družbenega v zasebno stanovanje ali sta- 
novanjsko hišo, bo predlagatelj proučil tudi to varianto in jo po možnosti 
tudi vgradil v predlog zakona. Glede predloga, da bi z zakonom uredili mož- 
nost, da se na posameznem družbenem stanovanju vzpostavi solastništvo, ka- 
dar stanovalec s svojim deležem odkupi najmanj 25 odstotkov vrednosti sta- 
novanja, menimo, da bi kazalo sprejeti pomisleke, ki so bili izraženi v razpravi 
o tej varianti in to varianto opustiti. 

Nadalje, v osnutku zakona ni predvidena možnost, da bi sredstva družbene 
pomoči uporabili za premiranje namenskega stanovanjskega varčevanja in za 
znanstveno raziskovalno delo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da 
moramo premiranje namenskega stanovanjskega varčevanja obravnavati kot 
ekonomsko kategorijo, in sicer kot ekonomsko stimulacijo v okviru bančno- 
kreditnega sistema za večje angažiranje lastnih sredstev občanov pri reševanju 
stanovanjskih vprašanj. Skladno s stališčem in mnenjem Republiškega sveta za 
vprašanja družbene ureditve pa se je Izvršni svet odločil, da tudi ne kaže sred- 
stev za znanstveno raziskovalno delo na področju stanovanjskega gospodarstva 
oblikovati na podlagi solidarnostnega združevanja sredstev iz dohodka, temveč 
kot sestavino normalnega gospodarjenja na tem področju. V ta namen bi na 
podlagi programov raziskovanja in v skladu s samoupravnimi sporazumi o te- 
meljih planov organizacij združenega dela in drugih samoupravnih skupnosti 
združevali sredstva v okviru samoupravnih stanovanjskih skupnosti oziroma 
njihove zveze. 

Tovarišice in tovariši! 2e ob razpravi o predlogu za izdajo zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu, prav tako pa ob razpravi o osnutku zakona so delegati 
v skupščinskih odborih zastavili vprašanje, kako bo nov sistem zagotavljanja 
in združevanja sredstev vplival na dinamiko stanovanjske graditve v nasled- 
njem obdobju. Da bi dobili odgovore na zastavljena vprašanja, je bila že v 
okviru priprav planskih aktov na področju stanovanjskega gospodarstva za 
obdobje 1981—1985 izdelana posebna raziskovalna naloga v okviru Zveze sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije. Iz teh podatkov in iz opredelitev v osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 iz- 
haja, da predvidevamo izgradnjo najmanj 65 000 stanovanj, in sicer od tega 
60% družbenih in 40% zasebnih stanovanj. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora pa je v sode- 
lovanju z Zvezo stanovanjskih skupnosti in Zvezo komunalnih skupnosti iz- 
delal posebno anketo, z namenom, da bi ugotovil, če so nosilci planiranja v 
svojih ocenah razvojnih možnosti upoštevali vse elemente za kontinuirano in 
uspešno stanovanjsko graditev, hkrati pa je želel ugotoviti, kako se v občinah 
oblikuje politika in planira nadaljnji razvoj in obseg stanovanjske graditve. 
Iz navedene ankete pa izhajajo še bolj optimistične napovedi bodočega obsega 
stanovanjske gradnje v obdobju 1981—1985, in sicer predvidevajo izgradnjo 
76 600 stanovanj, od tega 63,5 % družbenih in 36,5% zasebnih stanovanj. Ne- 
koliko manj optimistični pa so pri oceni razpoložljivih sredstev, saj bi ta za- 
doščala le za izgradnjo 59 604 stanovanj. Podatki iz ankete kažejo tudi, da bo 
v obdobju 1981—1985 na voljo urbanistična dokumentacija, po kateri bi bilo 
možno zgraditi 94 500 stanovanjskih enot in da bo na voljo pridobljeno in ko- 
munalno opremljeno zemljišče za izgradnjo 81 500 stanovanjskih enot, kar je 
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v obeh primerih več kot je potrebno za planirano število stanovanj. Bodoči 
obseg stanovanjske gradnje pa ne bo odvisen samo od sistema združevanja sred- 
stev na področju stanovanjskega gospodarstva, temveč tudi od skladnega plani- 
ranja tako na področju stanovanjskega gospodarstva kot tudi na področju ko- 
munalnega gospodarstva in zemljiške politike. V ta namen je tudi v osnutku 
zakona predvideno za zagotovitev izgradnje celovitih stanovanjskih naselij 
poleg drugih planskih aktov, tudi sprejetje samoupravnega sporazuma o uskla- 
jevanju pl^na pomembnejših interesnih skupnosti, ki so udeležene pri izgrad- 
nji kompleksnih stanovanjskih naselij. 

V dosedanjih razpravah je bila posebna pozornost namenjena samoupravni 
organiziranosti in urejanju družbeno lastninskih odnosov na področju stano- 
vanjskega gospodarstva. Na tem področju je na novo opredeljen družbeni sub- 
jekt upravljanja in gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, 
hkrati pa so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti med vlagatelji 
sredstev in upravljalci stanovanj. Skladno z ustavnim načelom, da upravljajo 
delavci z družbenimi sredstvi, ki na njih združujejo svoje delo v družbeno 
delo, je v osnutku zakona določeno, da se upravljanje s stanovanji-in stano- 
vanjskimi hišami prenese v upravljanje stanovalcem, ki v njih stanujejo. Sta- 
novalci, združeni v skupnost stanovalcev, upravljajo s stanovanji in stanovanj- 
skimi hišami prek zbora stanovalcev in hišnega sveta v skladu s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih opredelijo v samoupravnem sporazumu o 
ustanovitvi stanovanjske skupnosti in v posebnem aktu o prenosu stanovanjske 
hiše v gospodarjenje skupnosti stanovalcev. 

Stanovalci torej upravljajo s stanovanjsimi hišami na osnovi samouprav- 
no dogovorjenih pogojev, ki jih določijo vsi subjekti, ki sodelujejo pri skupnem 
gospodarjenju. V osnutku zakona so tudi podrobno opredeljene naloge vseh 
subjektov pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, pravice in dolžnosti sta- 
novalcev pri upravljanju in gospodarjenju ter način oblikovanja stanarine in 
njena funkcija. Iz osnutka jasno izhaja opredelitev, da je skupnost stanovalcev 
s svojimi samoupravnimi organi nosilec planiranja, ki se vključuje v samo- 
upravno stanovanjsko skupnost tudi s tem, ko sprejema planske akte s pod- 
ročja gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in samoupravni sporazum o teme- 
ljih plana stanovanjske skupnosti. S tem aktom pa se določijo tudi obveznosti 
in dolžnosti glede politike stanarin, meril za gospodarjenje :s stanovanji in sta- 
novanjskimi hišami in o vzajemnem združevanju in uporabi sredstev stanarin. 
Glede na izpeljavo delegatskega sistema v interesnih skupnostih se skupnost 
stanovalcev stanovanjskih hiš v družbeni lastnini povezuje z drugimi stanovalci 
in občani prek krajevne skupnosti v zbor uporabnikov stanovanjske skupnosti. 

V skladu z resolucijo o temeljih zakonodajne politike in ob upoštevanju 
stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije je za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, osnutek zakona 
določal, da se nekatere skupne osnove in merila za uresničevanje družbeno- 
ekonomskih odnosov na tem področju urejajo z enim ali več družbenimi do- 
govori na nivoju republike. V teh dokumentih se je potrebno natančno dogo- 
voriti o pogojih in merilih za lastno udeležbo, o vzajemnem in solidarnem zdru- 
ževanju sredstev za potrebe stanovanjskega gospodarstva, oblikovanju cen sta- 
novanjske graditve, organiziranju in vlogi bank v stanovanjskem gospodarstvu, 
razvojno raziskovalnem delu, o oblikovanju delovnih skupnosti in strokovnih 
službah stanovanjskih skupnosti in o drugih nalogah in pogojih za izpeljavo 
družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem področju, torej o vsem tistem, 
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kar je v zakonu le načelno opredeljeno in prepuščeno samoupravnemu spo- 
razumevanju in družbenemu dogovarjanju neposrednih nosilcev in udeležen- 
cev na področju stanovanjskega gospodarstva. 

Ob osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu obravnavamo tudi pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortiza- 
ciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Ob obravnavi osnutka 
so bili izraženi nekateri pomisleki glede stopnje amortizacije, ki jo predlaga- 
telj predlaga po letu <1980. Vse analize in podatki kažejo na to, da je predlagana 
stopnja amortizacije 0,50% revalorizirane vrednosti stanovanj in stanovanj- 
skih hiš primerna, saj je večina stanovanjskih skupnosti že v preteklem letu, 
posebej pa še v samoupravnih sporazumih o prehodu na ekonomske stanarine 
predvidela višje stopnje, nekatere celo od 0,70 do 1% stopnje, zato predlagamo, 
da se za leto 1980 sprejme predlagana stopnja 0,50 %. V osnutku zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu pa predlagamo za leto 198,1 najmanj 0,70 %, v letu 
1982 pa 0,90% revalorizirane vrednosti stanovanjskih hiš oziroma stanovanj. 

Predlagatelj predlaga, da zbori Skupščine podprejo take rešitve. 
Na področju gradnje stanovanj zaključujemo sedanje srednjeročno obdobje 

dokaj uspešno, saj bomo predvidoma v SR Sloveniji prekoračili planirano šte- 
vilo 65 000 stanovanj za več kot 10 %. To nas še toliko bolj obvezuje in postav- 
lja pred nas zahtevne naloge, tako na področju graditve, kot na področju pre- 
nove in vzdrževanja obstoječih stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini v naslednjem srednjeročnem obdobju. Dosedanje razprave in analize 
so tudi pokazale, da je preobrazba družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu celovit družbeni, samoupravni in ekonomski proces, ki mora 
temeljiti na strokovnih izhodiščih. Tu nas čakajo zahtevne. naloge, saj bo po- 
trebno za izvajanje zakonskih določb sprejeti enotno metodologijo določanja 
stanarin v SR Sloveniji, predpisati merila in način za ugotavljanje vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter sistem točkovanja, način ugotavljanja, iz- 
kazovanja in razporejanja rezultatov opravljene revalorizacije ter način zbi- 
ranja podatkov pri Službi družbenega knjigovodstva za družbeno evidenco o 
izvajanju revalorizacije ter sprejeti in se dogovoriti o drugih strokovnih osno- 

•vah za uresničevanje zakona. 
Predvidena gospodarska gibanja in stabilizacijska prizadevanja celotne 

družbe zahtevajo tudi na področju stanovanjskega gospodarstva uveljavljanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnospv, predvsem na področju racional- 
nejše stanovanjske graditve ter smotrnega gospodarjenja z obstoječimi stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini. Hkrati pa zahtevajo tudi enotnejšo urba- 
nistično, komunalno in zemljiško politiko, če hočemo, da bomo z relativno manj 
družbenih sredstev in povečanim deležem lastne udeležb« delavcev in občanov 
zgradili planirano število stanovahj. Posebno skrb bomo morali nameniti druž- 
beno usmerjeni stanovanjski graditvi ter prenovi stanovanj in stanovanjskih 
hiš in starih mestnih jeder. V okviru te mora zadružništvo in zadružna gradnja 
postati osnovna oblika organizirane individualne gradnje s tem pa tudi sestavni 
del celotnega stanovanjskega gospodarstva. 

V sklop stanovanjske zakonodaje štejemo tudi zakonsko urejanje raz- 
merij na področju poslovnih stavb in poslovnih prostorov. Izvršni svet je pred- 
ložil tudi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
slovnih stavbah in poslovnih prostorih predvsem z namenom, da se ustrez- 
neje uredijo rešitve glede spremembe namembnosti poslovnih dejavnosti v 
poslovnih prostorih, velikosti poslovnega prostora nad 70 m2 ter določitve na- 
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jemnin za poslovne prostore, ki se oddajo v najem. Poleg predlaganih spre- 
memb bo moral predlagatelj proučiti tudi vprašanje ustreznosti sedanje ure- 
ditve oddajanja poslovnih prostorov, kajti spremembe družbenoekonomskih 
odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva bodo imele vpliv tudi na 
drugačno urejanje lastnišbo-pravnih odnosov na tem področju. 

Pri pripravi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
novanjskih razmerjih je predlagatelj upošteval pripombe, predloge in mnenja 
dane ob razpravi o predlogu za izdajo zakona glede razreševanja sporov iz sta- 
novanjskih razmerij, ki naj bi jih v bodoče reševala posebna sodišča združe- 
nega dela, ražen v primeru, če gre za reševanje sporov v zvezi z oddajanjem 
družinskih stanovanjskih hiš in stanovanj kot posameznih delov stavb v 
lastnini, 

V osnutku so bile upoštevane tudi pripombe, ki so se nanašale na hišniška 
stanovanja ter pripombe glede odpovedi stanovanjske pogodbe in glede do- 
ločb o spremembi namembnosti stanovanjskih prostorov v poslovne. Ob raz- 
pravi o osnutku zakona pa je bilo v Odboru za družbenopolitični sistem Druž- 
benopolitičnega zbora in v Svetu za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze izraženo enotno mnenje, da bi bilo 
potrebno že danes, torej vzporedno z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu, 
bistveno menjati tudi odnose pri pridobitvi stanovanjske pravice, odpovedi sta- 
novanjske pravice in na novo opredeliti odgovornosti stanovalca pri uporabi 
stanovanja. Predloženi osnutek ne vsebuje tako velike spremembe obstoje- 
čega sistema stanovanjskih razmerij, saj ohranja obstoječi sistem stanovanj- 
ske pogodbe jn odpovedi stanovanjske pogodbe. Ker bo ponovna proučitev teh 
in drugih vprašanj, kot je izenačevanje stanovanjske pravice na stanovanjskih 
enotah v domovih za starejše občane in drugo ter vgraditev novih rešitev, ter- 
jala ponovno pripravo osnutka zakona, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlaga, da zbori Skupščine na današnjih sejah o osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih razpravljajo, da pa o 
njem ne sklepajo. 

V tem uvodu smo želeli opozoriti le na nekatere temeljne vsebinske usme- 
ritve določb osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu in drugih zakonov 
s tega področja. Dosedanja široka razprava v delovnih telesih Skupščine, v 
delegacijah ter v organih družbenopolitičnih organizacij je podprla predloženi 
osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, prav tako pa je opozorila, da 
bo ob pripravi zakona potrebno temeljito proučiti vse pripombe, posebno tiste, 
ki vsebinsko dopolnjujejo zakonski osnutek in dajejo popolnejše in jasnejše 
opredelitve posameznih določb. 

Od današnje razprave pa pričakujemo, da bo dala nove pobude za še po- 
polnejše oblikovanje predloga zakona, tako da bo še v tem letu možno zaokro- 
žiti sklop stanovanjske zakonodaje. S tem bomo tudi postavili nove temelje za 
uveljavljanje delovnega človeka in občana, kot nosilca odločitev na področju 
planiranja, zagotavljanja sredstev gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in 
družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu. 

Izvršni svet predlaga, da zbori Skupščine osnutek zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalo- 
rizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini in 
predlog za izdajo zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, v skladu s 
pripombami, sprejmejo. 
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Tovarišice in tovariši! Pred dobrim letom so zbori Skupščine SR Slove- 
nije obravnavali predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju, ki ga je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil na osnovi zahteve, izražene v 
stališčih, sklepih in priporočilih za oblikovanje in izvajanje prostorske, urba- 
nistične in zemljiške politike v SR Sloveniji februarja 1978. 

Razprava v delovnih telesih in zborih Skupščine SR' Slovenije o predlogu 
za izdajo zakona je pokazala, da so bila takrat številna vprašanja, zlasti pa 
predlagane načelne rešitve, ki naj bi jih urejal novi zaikon za področje urejanja 
prostora, v toliki meri odvisne od rešitev, ki naj bi jih določil zakon o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije — ki je bil takrat 
v fazi osnutka — da ni bilo mogoče preiti v drugo fazo oblikovanja tega za- 
kona, pred sprejetjem zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije. 

Kot je znano, je bil navedeni zakon sprejet konec decembra 1979 in je bil 
v zadnji fazi občutno dopolnjen ravno z določbami, ki se nanašajo na tisti 
del družbenega planiranja, Iki ureja prostor. To sicer ne pomeni, da smo delo 
pri pripravi tega osnutka zakona ustavili, temveč smo intenzivirali delo pri 
oblikovanju tistih določb in rešitev v zakonu o sistemu družbenega planiranja, 
ki urejajo prostorske vidike družbenega planiranja, da bi v njih dobili zado- 
voljivo podlago za zakon o urejanju prostora. 

Bolj intenzivno delo na osnutku tega zakona je bilo mogoče nadaljevati 
šele konec januarja tega leta, s tem, da je bilo potrebno nekatere načelne 
usmeritve iz predloga za izdajo zakona ponovno proučiti, preoblikovati, oziroma 
spremeniti in uskladiti z določbami zakona o sistemu družbenega planiranja. 
Pri pripravi in oblikovanju osnutka tega zakona so poleg medresorske komisije, 
sestavljene iz predstavnikov nekaterih republiških upravnih organov, sode- 
lovale številne strokovne in znanstvene organizacije, društva urbanistov in 
arhitektov, ter delavci iz organizacij združenega dela s področja gradbeništva 
in urbanizma, predstavniki občinskih upravnih organov in urbanističnih in- 
špekcij itd. Omenili smo le tiste udeležence, ki so ob pripravi osnutka zakona 
intenzivneje sodelovali s svojimi strokovnimi gradivi ali pa so njihovi predstav- 
niki sami prispevali svoj delež pri tem. Med priprave za oblikovanje tega 
zakona moramo prišteti tudi dva posveta Zveze urbanistov Slovenije — Sed- 
larjeva srečanja, predloge Društva arhitektov Ljubljane, Zadružne zveze Slo- 
venije, obravnave na nekaterih svetih Republiške konference Socialistične 
zveze in osem bazenskih posvetov s pristojnimi upravnimi organi in urbani- 
stičnimi inšpekcijami. 

Veliko število udeležencev, ki so sodelovali pri dosedanjih fazah dela na 
osnutku zakona o urejanju prostora, potrjuje dejstvo, da gre za izjemno ob- 
čutljivo področje, ki zadeva veliko večino delovnih ljudi in občanov Slovenije, 
zato tudi ni slučajno, da so bile dosedanje razprave o konceptu tega zakona v. 
vseh sredinah, kjer so bile obravnavane nekatere delovne faze, oziroma kasneje 
osnutek zakona, zelo številne, intenzivne in večkrat med seboj povsem naspro- 
tujoče. Predlagatelj osnutka zakona ne želi s tem opravičevati nekaterih ne- 
jasnosti, oziroma pomanjkljivosti pri nekaterih rešitvah v osnutku zakona. 
Meni pa, da se danes še v veliki meri srečujemo z dokajšnjo mero nepoznavanja 
nekaterih osnovnih principov sistema celovitega družbenega planiranja, da še 
nismo imeli priložnosti sprejeti nekaterih novih pojmov, iki jih prinaša novejša 
zakonodaja, da smo še vedno naklonjeni razmišljanju in delu po starem, vča- 
sih tudi ozkem sektorskem gledanju, obravnavanju in vztrajanju na v prete- 
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klosti pridobljenih bonitetah in monopolizmu nad urejanjem ne le prostorskih 
ampak tudi drugih družbenoekonomskih odnosov. Da to ni dobro in sprejem- 
ljivo za nadaljnji razvoj naših družbenih odnosov, smo ugotovili že v navede- 
nih stališčih, sklepih in priporočilih v letu 1978 in pri predlogu za izdajo tega 
zakona, zato tokrat ne bi ponavljala še drugih ugotovitev in vprašanj, ampak 
želim na kratko podati koncept in rešitve; ki jih predloženi osnutek zakona 
prinaša. 

Tovarišice in tovariši! Osnutek zakona temelji na določilih ustave SR Slo- 
venije, ki v 321. in v 324. členu določa, da zakon lahko določi temeljna načela 
na področjih, ki jih delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini, v 
krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah 
združenega dela, kot na primer prostorsko urejanje naselij, urejanje in upo- 
raba stavbnih zemljišč, urejanje in izkoriščanje zemljišč in stvari v splošni 
rabi in podobno. Osnutek zakona pa temelji tudi na določilih 103. člena ustave, 
ki določa, da je vsako zemljišče, gozd, voda in vodotok, morje in morska obala, 
rude in druga bogastva, treba izkoriščati v skladu s splošnimi, v zakonu dolo- 
čenimi pogoji, s katerimi se zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje in drugi 
splošni interesi. 

Pri zasnovi predloženega osnutka zakona smo izhajali glede vseh načel iz 
zakona o sistemu družbenega planiranja, pri čemer smo v celoti spoštovali na- 
čelo, da je planiranje prostora in planiranje v prostoru sestavni in neločljivi 
del družbenega planiranja ter da naj se v zakonu o urejianju prostora določijo le 
nekatera temeljna načela za urejanje prostora, ter nekateri splošni pogoji za 
izkoriščanje in varstvo dobrin v splošni rabi. Temeljna načela in splošni ter 
predvsem posebni pogoji pa so opredeljeni in razčlenjeni tudi v številnih dru- 
gih zakonih, kot na primer v zakonu o kmetijskih zemljiščih, v zakonu o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, v zakonu o vodah itd. 

Nadalje temelji osnutek zakona o urejanju prostora glede opredelitve pro- 
stora na izhodiščih marksistične splošne ekonomske teorije, po kateri je eden 
od temeljnih dejavnikov proizvodnje zemljišče kot splošno delovno sredstvo in 
plodna zemlja kot predmet dela ter neposredni vir pridobivanja dobrin. 

Ker vključujejo kmetijska zemljišča plodno zemljo za proizvodnjo hrane, 
stavbna zemljišča pa načeloma ne, naj bi se ta odnos in odnos do infrastruk- 
ture odražal tudi v tem zakonu. Razmejitev med kmetijskimi in stavbnimi 
zemljišči naj bi bila opredeljena že v dolgoročnih in srednjeročnih planih, isto 
pa tudi velja za usmeritev razvoja naselij. 

Koncept osnutka zakona se nadalje opira ,na stališča, ki so jih delegati 
Skupščine SR Slovenije sprejeli ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona. 
Ta stališča so se v veliki meri nanašala na to, da naj zakon o urejanju pro- 
stora določi prostorske akte — mi smo jih našteli: urbanistični načrt, krajin- 
ski načrt, zazidalni načrt in ureditveni načrt — kot izvedbene akte, da naj 
opredeli njihovo vsebino, postopek priprave in postopek njihovega demokra- 
tičnega sprejemanja. 

Poleg že navedenih konceptualnih izhodišč osnutka zakona, ki so izražena 
predvsem v 1. in 2. poglavju osnutka, temeljijo rešitve, ki jih prinaša osnutek 
zakona še zlasti na: 

— enakovrednem obravnavanju urbanega in neurbanega prostora, kar se 
izraža predvsem v vsebini urbanističnega oziroma krajinskega načrta; 

— v čim večji možni meri ohranjanja dosedanjih izrazov oziroma pojmov 
za posamezne načrte, z izhodiščem, da števila obveznih prostorskih aktov ne bi 
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povečevali. To izhodišče se izraža v tem, da imamo za to štiri akte, ki sem jih 
prej navedla, s katerimi se na specifičen način obdelujejo strokovne rešitve 
tako v urbanem kot v neurbanem območju. Hkrati pa ta zakon omogoča, da se 
v družbenopolitični skupnosti odločijo za izdelavo še drugih podrobnejših na- 
črtov, projektov oziroma strokovnih gradiv; 

— nadalje, na poenostavitvi postopkov za pridobitev dovoljenja za poseg 
v prostor. Iz teh razlogov odpravlja osnutek zakona lokacijsko dokumentacijo 
in vsa soglasja k predvidenim posameznim posegom v prostor, v primerih, kjer 
je izdelan zazidalni ali ureditveni načrt; 

— nadalje, da je mogoče v manj zahtevnih primerih pridobiti lokacijsko 
dovoljenje na podlagi zapisnika o lokacijski razpravi; 

— da je ohranjena možnost priglasitve posega v prostor brez posebnih 
potrdil, soglasij, načrtov in podobno; 

— da se lokacijska dokumentacija in soglasja, kot pogoj za pridobitev lo- 
kacijskega dovoljenja ohranjajo le še za primere izven območij zazidalnih in 
ureditvenih načrtov; 

— nadalje, da se upravni postopki vodijo pri pristojnem upravnem organu 
družbenopolitične skupnosti, nekatere strokovne naloge v zvezi s pripravo iz- 
vedbenih aktov pa v upravni organizaciji. V teh rešitvah se osnutek zakona na- 
vezuje na obstoječo ureditev v skladu z drugimi zakoni s področja državne 
uprave in ne predpisuje, da mora družbenopolitična skupnost imeti samostojni 
upravni organ in upravno organizacijo. Upravni organ je lahko skupen za več 
področij dela občinske uprave. Upravna organizacija pa je lahko tudi medob- 
činska oziroma regijska. 

Eno od načel je tudi poostrena intervencija inšpekcijskih organov, kadar 
gre za nedovoljene in nenačrtovane posege na najkvalitetnejših kmetijskih 
zmljiščih in gozdovih, zavarovanih zemljiščih, to se pravi vodnih rezervatih in 
drugo, ter zemljiščih, na katerih je uveljavljena prepoved parcelacije in gra- 
ditve, kar velja tudi za kazni v zvezi s kršitvijo določb tega zakona; 

— osnutek zakona je tudi razbremenjen z navodili, kriteriji, pogoji in 
drugimi določbami, ki naj bi bile predmet podzakonskih aktov. 

Tovarišice in tovariši! V dosedanji obravnavi tega osnutka v odborih zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije so bile izražene številne pripombe, predlogi in 
vprašanja. Poleg tega je svoje pismene predloge posredovala Zveza kmetijskih 
skupnosti Slovenije in Zveza urbanistov Slovenije. Iz pripomb, predlogov in 
vprašanj izhaja, da so prisotne še nekatere dileme, in sicer: 

— ali naj bi bil ta zakon temeljni zakon za urejanje prostora ali zgolj 
zakon o izvedbenih aktih za urejanje prostora; 

— ali so prostorski načrti planski ali izvedbeni akti in so se v razpravah 
pojavljala tudi mnenja, da naj bi bila urbanistični načrt in krajinski načrt 
planska akta, kar pa je seveda materija drugega zakona; 
  da je v osnutku zakona preveč poudarjeno varovanje okolja in kme- 

tijskih zemljišč, medtem ko na primer v Zvezi kmetijskih zemljiških skupnosti, 
menijo nasprotno; 

— da so postopki v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za poseg v prostor po 
mnenju nekaterih odborov še vedno prezahtevni; 

— da so premalo opredeljene strokovne službe na področju urejanja pro- 
stora in da se naloge upravnih organov in upravnih organizacij podvajajo ter 
da bi bilo že v zakonu potrebno zapisati pogoje, ki naj bi jih izpolnjevale za 
registracijo organizacije združenega dela, ki naj bi opravljale posamezne znan- 
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stveno-raziskovalne in strokovne naloge pri pripravi prostorskih načrtov, ozi- 
roma strokovnih gradiv; 

— da pojmi, definicije in izrazi niso dovolj jasni; 
— da naj bi vrsto predvidenih podzakonskih rešitev vključili v zakon, ker 

je prisotna bojazen, da imajo delovni ljudje in občani pri sprejemanju teh 
aktoV premajhen vpliv; 

— da naj bi zakon določal tudi sistem financiranja izdelave prostorskih 
načrtov in obvezne oblike medobčinskega sodelovanja. 

Predlagatelj ugotavlja, da so kljub široki razpravi o tem osnutku zakona 
še vedno ostala nekatera odprta vprašanja oziroma, da glede posameznih re- 
šitev v osnutku zakona niso dosežena enotna mnenja. To se predvsem nanaša 
na prej navedena vprašanja, izmed katerih je temeljno vprašanje vsebinska 
zasnova zakona in navezava na zakon o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu SR Slovenije. 

Izvršni svet pa tudi ugotavlja, da je že sama priprava osnutka zakona in 
razprava o osnutku, ki je danes v obravnavi, v določeni meri že prispevala k 
podružbljanju tega področja in da so marsikje v praksi že pričeli nekatere re- 
šitve, ki jih prinaša osnutek zakona, tudi uresničevati, kar velja predvsem za 
uvajanje služb za pomoč občanom pri pridobivanju lokacijskih dovoljenj, za 
reorganizacijo dosedaj pooblaščenih organizacij za urbanizem in za demokra- 
tičnejše oblike dogovarjanja in sporazumevanja o prostorskih posegih. 

Predlagatelj pa meni, da bo proces še hitreje in bolj organizirano potekal, 
ko bodo z novim zakonom in spremljajočimi podzakonskimi akti dane celovite 
rešitve za ureditev tega področja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato 
predlaga, da zbori Skupščine SR Slovenije na današnji seji o osnutku zakona 
o urejanju prostora razpravljajo in dajo usmeritve za dopolnitev osnutka, 
hkrati pa predlaga, da o osnutku zakona ne sklepajo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Zahvaljujem se tovarišici Vičarjevi za 
uvodno obrazložitev. S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. 
Vsak zbor nadaljuje z delom takoj v svoji dvorani. Hvala lepa. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.34.) 
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Zasedanje 11. julija 1980 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, na katerem bomo poslušali uvodno besedo 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Antona Vratuše k na- 
logam SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju zunanje politike in med- 
narodnega sodelovanja SFR Jugoslavije in uvodno besedo Ik osnutku zakona o 
notranjih zadevah, ki jo bo imel tovariš Dore Dovečar, namestnik republiškega 
sekretarja za notranje zadeve. 

Besedo ima tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta. Prosim! 

Dr. Anton Vratuša: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! S poročilom o nalogah SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju 
smotrov zunanje politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije želel dati osnovo za celovito razpravo o 
mednarodnem položaju in splošnih pogojih, v katerih se uresničuje dejavnost 
SR Slovenije v okviru jugoslovanske zunanje politike neuvrščenosti in o pro- 
blemih, s katerimi se pri mednarodnem sodelovanju srečujemo. To naj bi bil 
predvsem okvir za podrobnejšo analizo osnovnega problema, ki je predmet 
naše današnje razprave <— aktivne vključenosti SR Slovenije v razne aspekte 
jugoslovanske zunanje politike. V gradivu so obdelana predvsem vprašanja, 
ki so v današnjem trenutku najbolj pereča. 

Ker gradivQ vsebuje potrebne elemente za opredelitev glavne smeri akcije 
v naslednjem obdobju, bi se rad v tej uvodni besedi omejil le na nekaj načelnih 
ugotovitev. 

Prva se nanaša na mednarodne pogoje, v katerih razvijamo dejavnost za 
uresničevanje smotrov naše zunanje politike. Potrebno je, da imamo pred očmi 
ne le naše cilje, ampak tudi odnose sil v sodobnem svetu, ki vsekakor delujejo 
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bodisi kot omejevalni bodisi vzpodbujevalni dejavnik pri razvijanju naših 
mednarodnih dejavnosti. 

V drugem delu želim predočiti določene smeri in področja našega delovanja 
na mednarodnem področju, še tesnejšega povezovanja Jugoslavije in Slove- 
nije s svetom in za nadaljnjo učvrstitev mednarodnega položaja socialistične 
in neuvrščene Jugoslavije kot samostojnega mednarodnega dejavnika pri na- 
porih človeštva za mir, napredek, razvoj in varnost za vse. 

Razprava o poročilu Izvršhega sveta, ki se je razvila v preteklih nekaj 
tednih tako v delegatski bazi kot v delovnih telesih Skupščine kot tudi v 
družbenopolitičnih organizacijah in občinah, je bila temeljita in izredno plodna. 
Dala je vrsto koristnih pobud in ugotovitev, ki predstavljajo dopolnilo gradiva. 
S tem je ustvarjena odlična osnova ne le za nadaljnje razprave v širši druž- 
beni skupnosti, ampak tudi za pripravo ustreznih konkretnih programov in 
zagotovitev učinkovitosti pri njihovem izvrševanju, ob vključitvi vseh delovnih 
ljudi na področju notranje in zunanje politike. 

Vse bolj prihaja do izraza potreba po obravnavi mednarodnih odnosov 
kot celote, to se pravi brez tradicionalne delitve med gospodarsko aktivnostjo, 
delovanjem na področju družbenih dejavnosti in politično akcijo. Razprava, 
ki je trajala nekaj tednov, upravičeno ugotavlja, da se moramo usmeriti v in- 
tegracijo naše dejavnosti in usklajevanje interesov na raziskovalnem področju, 
pri znanstveno-tehničnem sodelovanju, na področju kulture, izobraževanja, 
zdravstva, socialnega varstva, okolja in urejanja prostora in informiranja z 
gospodarsko dejavnostjo, obenem pa doseči višjo stopnjo povezanosti in uskla- 
jenosti teh dejavnosti v naših razvojnih programih, ob mobilizaciji, razume se, 
vseh znanstvenih potencialov družbe, kot se je navadno izražal tovariš Edvard 
Kardelj. 

Pri tem gre, prvič, za oceno uresničevanja dogovorjenih ciljev enotne zuna- 
nje politike in mednarodnega sodelovanja Jugoslavije, kjer ima tudi Slovenija 
svoje obveznosti in naloge, drugič pa za oblikovanje talko temeljnih zunanje- 
političnih usmeritev kot konkretnih programov in akcij. Obema nalogama mo- 
ramo, tudi v bodoče posvečati polno skrb. Pri tem Izvršni svet izhaja iz oprede- 
litev in smernic VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije in sprejetih do- 
kumentov Skupščine SR Slovenije kot so na primer sklepi in stališča o gospo- 
darskem sodelovanju s sosednjimi deželami, o sodelovanju z deželami v raz- 
voju, o politiki do naših narodnih skupnosti v zamejstvu, o delu med izseljenci 
in delavci na začasnem delu v tujini. K temu nas ne zavezujejo le ustavna do- 
ločila in dogovorjena usmeritev v podružbljanju zunanje politike Jugoslavije, 
ampak predvsem lastni življenjski interesi in potrebe. 

Tovarišice in tovariši delegati! Že dalj časa ugotavljamo krizno stanje v 
mednarodnih političnih in ekonomskih odnosih. V zadnjih mesecih se je po- 
ložaj še posebej poslabšal. (Ne le, da niso odpravljena krizna žarišča v svetu, 
pojavljajo se še nova. Politika grožnje s silo oziroma celo neposredna uporaba 
sile zavzema vse bolj nevarne razsežnosti. Oboroževanje se nadaljuje v narašča- 
jočem obsegu, prav tako poskusi z jedrskim orožjem. Pritiski vseh vrst, vme- 
šavanje in oborožene intervencije se množijo. Največkrat so vzrok temu ne- 
rešeni mednarodni politični in ekonomski odnosi ter rivalstvo velikih sil, kon- 
frontacija in boj za razširitev blokovskih območij. Tako se ohranjajo odnosi, za- 
snovani na privilegijih, ki jih sestavljajo različne oblike dominacije. Se več, 
celo krepi se politika širjenja vojno-politične prisotnosti blokov in trdovratno 
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se nadaljuje zanikanje elementarnih pravic narodov in dežel do samooprede- 
litve, neodvisnosti, lastne poti razvoja ter politika rasne diskriminacije. 

Vidite, to so le nekateri vzroki, da se krizna žarišča nikakor ne morejo 
odpraviti in da gibanju- neuvrščenosti, skupaj z drugimi miroljubnimi silami 
ne uspe doseči, da bi popuščanje napetosti postalo univerzalno. 

Vse bolj jasno je, da politika ravnovesja strahu, ki jo vodijo velike sile, ne 
more biti temelj trajnega miru in varnosti. Le politika medsebojnega spošto- 
vanja in enakopravnosti lahko zagotovi trajen mir in varnost za vse. Samo v 
takih pogojih se lahko razvija duh medsebojnega zaupanja, ki je nujen v po- 
gojih rastoče medsebojne odvisnosti na svetu. To pa predpostavlja samostojnost 
vse narodov, njihov svobodni razvoj in takšne odnose, ki bodo omogočali pre- 
seganje starega, v nasprotriem bi ves svet tonil v vse globlje krize, ki jih iz- 
zivata dominacija in hegemonija močnejšega. 

Sestavni del političnih konfliktov in deloma celo njihova osnova je go- 
spodarska kriza, ki že dalj časa ogroža tokove normalne reprodukcije in me- 
njave po vsem svetu. Razviti svet, razen nekaterih posameznih izjem, išče re- 
šitev v kratkovidni politiki protekcionizma, zapira svoja tržišča, povečuje neo- 
kolonialistično izkoriščanje in izsiljevanje manjših in manj razvitih gospodar- 
stev, ne izpolnjuje svojih obveznosti do dežel v razvoju in drugih obveznosti. 
Vse to ustvarja dodatne napetosti. Na drugi strani pa se krepi volja narodov 
za boj lastne neodvisnosti in za samostojno pot lastnega družbenega in go- 
spodarskega razvoja, predvsem pa za graditev takih mednarodnih odnosov, ki 
bi prav vsem zagotavljali mir, varnost in nemoteni družbeni napredek. 

Naše prepričanje je, da je pot samo ena, in sicer dosledno in čim hitrejše 
uvanjanje načel in konkretnih elementov nove mednarodne gospodarske ure- 
ditve, krepitev ekonomske in politične nodvisnosti vseh dežel in narodov in 
njihovo prijateljsko sodelovanje v pogojih medsebojnega spoštovanja in spo- 
razumevanja, miru in varnosti. 

Današnji negativni tokovi v svetovnem gospodarstvu izvirajo predvsem 
iz krize kapitalističnih in državno-kapitalističnih proizvodnih odnosov, ki se 
kažejo predvsem v stalno upadajoči stopnji gospodarske rasti, naraščajoči in- 
flaciji, razvrednotenju posameznih valut, upadanju stopnje izkoriščanja kapa- 
citet, rastoči brezposelnosti. 

Dežele v razvoju, neproizvajalke nafte so v najtežjem položaju. Ne gre le za 
izredno težko breme, ki ga povzročajo zunanji dolgovi in draga energija. Tu 
so še cene opreme in tehnologije, ki po pravilu rastejo še hitreje. Ponekod se 
je vsemu temu pridružila še kritična prehrambena situacija. Vse to in pa zu- 
nanji pritiski zavirajo v teh deželah napore za gospodarsko stabilizacijo in 
nujne družbenoekonomske reforme in krepitev nacionalne neodvisnosti. 

Kriza je vse globlja. Toda razviti svet še vedno ni pripravljen za resnično 
vsebinske pogovore o nujnih družbenoekonomskih in drugih spremembah v 
sedanjem sistemu mednarodnih odnosov. Se več, krepijo se napori v smeri šir- 
jenja neokolonialističnih odnosov, gospodarskih pritiskov in izsiljevanj ter ne- 
posrednega poseganja po gospodarskih potencialih in surovinskih virih dežel v 
razvoju. Ni treba posebej poudarjati, da imajo pri tem transnacionalne družbe 
še posebej nevarno vlogo. Kot odgovor na tako stanje in odnose ter tendence 
so dežele v razvoju povezane v Skupini 77 dežela v razvoju, postavile razvojno 
strategijo, ki temelji na čim večji posamezni in kolektivni naslonitvi na lastne 
sile. Na tej osnovi želijo razviti čim intenzivnejše medsebojno sodelovanje in 
sodelovanje z ostalim svetom na vseh področjih. V tem smislu so tako na sre- 
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čanjih Skupine 77 kot na sestankih v okviru gibanja neuvrščenosti razvijale 
koncept, ki je bil na ministrskem zasednju Skupine 77 v Arushi v Tanzaniji, 
februarja lanskega leta, formuliran v svoji dosedaj najbolj celoviti in vseob- 
segajoči obliki. Koncept je dobil polno podporo na VI. konferenci neuvrščenih 
dežel v Havani, v teku pa je delo na razvoju programa sodelovanja na treh 
prioritetnih področjih: v sistemu preferencialov v trgovini med deželami v 
razvoju, torej ne samo v celotni svetovni trgovini, v sodelovanju državnih 
trgovinskih in drugih podjetij in organiziranju večnacionalnih podjetij — to so 
strokovni izrazi iz sklepov Združenih narodov, — za demokratično združevanje 
dežel v razvoju, za razvoj njihovih proizvajalnih sil za enakopravno vključe- 
vanje v mednarodno sodelovanje. 

Gibanje neuvrščenosti postavlja jasne okvire in strategijo za družbeni 
napredek in dejansko nacionalno osvoboditev na načelih samoodločbe naro- 
dov, za resnično neodvisnost vseh narodov in njihov neoviran vsestranski 
razvoj v pogojih ozemeljske integritete in nedotakljivosti meja. To pa je 
seveda v nasprotju s cilji tistih, ki vodijo politiko s pozicije sile. Zato se na 
vse načine trudijo razbiti enotnost gibanja, netijo medsebojne spore in podži- 
gajo k spopadom. Pri tem koristijo vsako razpoko v odnosih med posamezni- 
mi deželami, članicami gibanja. Zato je upravičena ugotovitev, da bodo neuvr- 
ščene dežele vsem naskokom in skušnjavam tem uspešneje kljubovale in utr- 
jevale svojo pomembno vlogo v mednarodnih odnosih, čim dosledneje bodo upo- 
rabljale izvirne principe politike neuvrščenosti v vseh razsežnostih delovanja 
in medsebojnih odnosov. Čim enotneje bodo priskočili na pomoč vsaki žrtvi 
pritiskov in agresije in čimbolj dosledno bo to gibanje tudi v bodoče odra- 
žalo resnične interese vseh ljudi, vseh ljudstev in narodov sveta. 

Neuvrščena Jugoslavija gradi svoje odnose z drugimi državami na načelih 
polne suverenosti, svobode, neodvisnosti, enakopravnosti, vzajemnega upošte- 
vanja interesov in obojestranskih koristi. Ta načela spoštujemo v odnosih z 
vsemi državami brez izjeme. Prijateljski odnosi z enimi ne morejo biti v 
škodo odnosov z drugimi. 

Osnovni vir iz katerega črpamo moč in doslednost za tako naravnanost je 
dejstvo, da jugoslovanska zunanja politika izhaja v vsakem pogledu iz naše 
samoupravne socialistične stvarnosti. Bratstvo in enotnost ter demokratična 
federativna ureditev se uresničujeta prek aktivne vključenosti združenega 
dela in vseh delovnih ljudi •— od temeljnih organizacij združenega dela in 
skupnosti ter njihovih asociacij do republike in mednacionalnih, medrepubliš- 
kih odnosov. Na ta način se tudi uresničuje dialektična povezanost samoup- 
ravljanja in neuvrščenosti. 

Tako pravzaprav v 'vsakodnevni praksi uresničujemo besede tovariša Kar- 
delja, ki je v razpravi na X. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije 1974. 
leta rekel: 

»Udeležba socialistične Jugoslavije v gibanju neuvrščenih dežel ni le ne- 
ka naša trenutna politična potreba in taktika, temveč je izraz naših sociali- 
stičnih opredelitev, ali če hočete, našega razrednega pristopa k problemom so- 
dobnih mednarodnih odnosov. Vendar je obenem tudi logičen in naj doslednej- 
ši izraz naše socialistične samoupravne in demokratične notranje politike, še 
posebej na področju mednacionalnih, medrepubliških odnosov«. 

Na takih temeljih je Jugoslavija v letih po osvoboditvi sklenila z veli- 
kim številom držav vrsto sporazumov in dogovorov, ki so postali osnova nje- 
nega nadaljnjega delovanja in širitve ter bogatitve stikov. Beograjska in Mos- 
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kovska deklaracija iz leta 1955 in 1956 sta postavili na nove temelje naše od- 
nose s Sovjetsko zvezo ter omogočili njihov nadaljnji ploden razvoj. Pomen 
ureditve odnosov na načelih obeh deklaracij presega bilateralne Okvire, saj 
služi kot primer ureditve odnosov med veliko in malo državo na načelih ena- 
kopravnosti, spoštovanja nedotakljivosti meja, samostojnosti, svobodne poti 
razvoja ter upoštevanja interesov in suverenih odločitev. Pomembna dokumen- 
ta, ki sta pripomogla k ureditvi odnosov, sta bila tudi avstrijska državna po- 
godba iz 1955. leta, katere sopodpisnik je tudi Jugoslavija in sporazum z Ita- 
lijo, podpisan v Osimu pred petimi leti. Nič manj pomembna ni nedavna po- 
godba z Evropsko gospodarsko skupnostjo, ki je končno priznala status Jugo- 
slavije kot neuvrščene evropske dežele v razvoju. 

Skupaj z evropskimi neuvrščenimi in nevtralnimi državami je bila Jugo- 
slavija med najbolj aktivnimi dejavniki pri pogajanjih in dokončnem obli- 
kovanju listine o evropski varnosti in sodelovanju, sprejete leta 1975 v Hel- 
sinkih, danes pa si z vsemi močmi prizadeva za nadaljevanje in poglobitev 
procesa popuščanja in sodelovanja, začetega v Helsinkih, zavedajoč se pri tem 
izredne vloge varnosti in stabilnosti v Evropi, vključno s Sredozemljem, za 
ravnotežje in varnost vsega sveta. Madridski sestanek, ki bo jeseni tega leta, 
nudi veliko priložnost, da, se tendence zaostrofvanja napetosti zaustavijo. 
Zato je aktivno sodelovanje v pripravah na to konferenco in na sami konfe- 
renci naloga največjega pomena. 

Jugoslavija je uredila svoje odnose tudi z velikimi gospodarskimi skup- 
nostmi kot so Svet za vzajemno gospodarsko pomoč ali SEV, Evropska gospo- 
darska skupnost — EGS, Evropsko združenje svobodne trgovine — EFTA, Orga- 
nizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj — OECD. Ima sporazum o sode- 
lovanju z Latinsko-ameriškimi državami Andske skupine: Bolivijo, Ekvador- 
jem, Kolumbijo, Perujem, Venezuelo. Je aktivna članica regionalnih bank za 
razvoj Afrike in Latinske Amerike in drugih oblik večstranskega sodelovanja 
med deželami v razvoju. Poseben primer sodelovanja dežel v razvoju pa je 
mednarodni center za upravljanje podjetij v družbeni lasti v deželah v razvoju, 
ki že od leta 1974. deluje v Ljubljani. Prvotno jugoslovanska institucija za po- 
speševanje sodelovanja med deželami v razvoju na področju družbenoekonom- 
skega razvoja v načelu naslanjanja na lastne sile je Mednarodni center po 
sklepu I. Skupščine članic Centra, ki je zasedala julija 1978., postal edinstvena 
in doslej edina skupna znanstveno-raziskovalna, izobraževalna, svetovalna in 
dokumentacijska institucija dežel v razvoju, v zvezi s podjetji v družbeni last- 
nini in sploh z družbenim sektorjem v deželah v razvoju. V center je že včla- 
njenih 32 dežel v razvoju. 

Mednarodni center na osnovi posebne pogodbe dobiva vso dokumentacijo 
specializiranih agencij Združenih narodov, UNCTAD, UNIDO, ECOSOC, 
kar je pomembno zlasti za naše znanstvene in strokovne institucije kakor tudi 
za tiste delovne organizacije in skupnosti, ki so tako ali drugače povezane s 
svetom, še posebej pa z deželami v razvoju. Ni dvoma torej, da pomeni Medna- 
rodni center za Slovenijo posebno pridobitev, kar pa ji nalaga tudi posebno 
odgovornost za uspešno delovanje in nadaljnji razvoj centra. 

Tovarišice in tovariši! Okviri mednarodnega sodelovanja SR Slovenije v 
okviru smernic zunanje politike SFR Jugoslavije in mednarodnih pogodb so 
začrtani z ustavnimi določili. 

Ustava SR Slovenije določa, da republika sodeluje v skladu z ustavo SFR 
Jugoslavije z organi federacije in socialističnimi republikami in pokrajinama 
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pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju politike odnosov SFR Jugoslavije s 
tujino. SR Slovenija vzpostavlja, združuje in razvija politične, ekonomske, 
kulturne in druge odnose z organi in organizacijami drugih držav in med- 
narodnimi organi in organizacijami, obenem pa ima po republiških organih 
usklajevalno vlogo pri sodelovanju občin, organizacij združenega dela in drugih 
organizacij z ustreznimi tujimi in mednarodnimi organi in organizacijami ter 
ozemeljskimi enotami tujih držav. 

Delovanje v teh okvirih je večsmerno. Ena temeljnih nalog republike, ki 
sodi med temelje jugoslovanske neuvrščene politike, je vsekakor krepitev 
dobrososedskih odnosov na principih politike odprtih meja in razvoj sodelo- 
vanja na vseh področjih z vsemi sosedi. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
se skupaj z vsemi drugimi družbenimi dejavniki dosledno zavzema prav za ta 
načela. Lahko rečemo, da SR Slovenija pomembno prispeva k uresničevanju 
take jugoslovanske politike. V ta namen dajemo pobude in razvijamo sode- 
lovanje na vseh področjih skupnega interesa v duhu medsebojnega zaupanja. 
Prepričani smo, da je v takem vzdušju vsestranskega sodelovanja in dobre 
volje mogoče reševati tudi odprta vprašanja. 

Narodnosti in nacionalne manjšine na tej in oni strani meje so v takih po- 
gojih pomemben dejavnik za poglabljanje medsebojnega razumevanja in 
prijateljstva. Jugoslovanska in slovenska ustavna ureditev in vsakdanja po- 
litična praksa omogočata vsem narodnostim v naši državi svobodni razvoj in 
enakopravno udejstvovanje z narodi Jugoslavije. Upravičeno torej pričaku- 
jemo in tudi delujemo v tej smeri, da bodo tudi naše narodnostne skupnosti v 
sosednjih državah imele možnost za svoboden razvoj svoje narodne identite- 
te. Naj dodam, da so v odnosih z Avstrijo in Italijo položaj in pravice manjšin 
urejeni v mednarodnih pogodbah, ki so del ureditve po II. svetovni vojni in 
pridobitev osvobodilnega antifašističnega boja, v katerem so tudi naše na- 
rodnosti aktivno prispevale svoj delež. 

Glede na svoje posebnosti ima Slovenija za tako naravnanost v okviru 
Jugoslavije še posebno odgovornost in naloge. K temu prispeva že njena geo- 
grafska lega na skrajnem severozahodnem delu države. Tu je stičišče številnih 
mednarodnih poti. Jadransko morje se najgloblje zajeda v evropski kontinent 
torej ima dežela izreden pomen tudi za povezovanje širokega evropskega za- 
ledja z drugimi celinami, ne samo s Sredozemljem. Nadalje, sorazmerno visoka 
stopnja gospodarske razvitosti omogoča zelo raznovrstno vključevanje v med- 
narodno delitev dela oziroma sodelovanje na gospodarskem, kulturno-prosvet- 
nem, znanstveno-tehničnem in drugih področjih. Osimski sporazumi in druge 
mednarodne pogodbe dajejo možnost za številne pobude gospodarskega in 
drugega sodelovanja in povezovanja. 

Menim, da smo naloge v zvezi s krepitvijo sodelovanja s sosednjimi dr- 
žavami v preteklem obdobju zadovoljivo izvrševali. Uredili in modernizirali 
smo vrsto mejnih prehodov, končujejo se priprave za začetek graditve predo- 
ra pod Karavankami, vse bogatejše so oblike gospodarskega, kulturnega in 
drugega sodelovanja. 

Delež Slovenije v blagovni menjavi z Avstrijo, Italijo in Madžarsko je 
sorazmerno visok. Po podatkih za leto 1979 ta delež v celotni jugoslovanski 
blagovni menjavi znaša pri Avstriji 30,3 %, pri Italiji 21,5 % in pri Madžarski 
se približuje 15%. Naš delež v menjavi z drugimi jugoslovanskimi sosedami 
pa močno zaostaja, saj znaša pri Romuniji le okoli 7 %, v Bolgariji in Grčiji 
okoli 11% in Albaniji 4%. To je vsekakor premalo. Vse omenjene države so 
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prav tako sosede Slovenije, katere gospodarstvo enako kot gospodarstvo dru- 
gih republik iri avtonomnih pokrajin deluje na enotnem jugoslovanskem 
tržišču. To dejstvo bo treba v bodoče bolj upoštevati. Sorazmerno visok je de- 
lež slovenskega gospodarstva v blagovni menjavi z Malto, ki znaša okoli 33 %, 
kar je povsem razumljivo, saj je SR Slovenija z ozirom na geografsko lego 
in prometne zveze sorazmerno najbližja tej mediteranski neuvrščeni republi- 
ki. Prav bi bilo, da se sistem pospeševanja gospodarskega sodelovanja s so- 
sedi čim prej uporabi tudi za Republiko Malto, ki je naša sredozemska soseda. 

Seveda je medsebojna trgovina le ena oblika gospodarskega sodelovanja, 
ki je podvržena najrazličnejšim težavam, če ni sestavni del višjih oblik sode- 
lovanja kot so na primer dolgoročno proizvodno in tehnično sodelovanje, pro- 
izvodno povezovanje v skupna vlaganja, delitev dela in specializacija. 

Posebno mesto v tem okviru ima obmejno gospodarsko sodelovanje. To je 
pot za neposredno povezovanje delovnih ljudi z obeh strani državne meje na 
osnovi njihovih skupnih interesov. Slovenija ima iz te vrste sodelovanja že 
bogate izkušnje, še posebej v krajih vzdolž j ugoslovansko-italijanske meje, ob 
vse širši udeležbi samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenih organi- 
zacij in društev — v krajevnih skupnostih in občinah. Cim širša je ta pot in 
čim svobodnejši je promet na njej, tem trdnejša bo podlaga prijateljstva in 
vzajemnih sosednih odnosov, s tem pa tudi skupna varnost in varnost za vsa- 
kogar, kajti sodelovanje in povezovanje na temelju realnih interesov vseh 
udeležencev tega sodelovanja je nepremagljiva, živa obramba proti vsem, 
ki bi želeli to pot prijateljskih odnosov uporabiti za nemiroljubne namene. 
Na taki podlagi je mogoče razvijati tudi široko dejavnost medsebojnega in- 
formiranja in izmejnavo izkušenj brez strahu, da bi se to sprevrglo v vme- 
šavanje v notranje zadeve drugega. 

Taki odnosi seveda ne nastanejo sami po sebi. Potrebna je skupna volja 
za uresničevanje vzajemnih smotrov in potrpežljivost v premagovanju obre- 
menitev preteklosti ter pripravljenost v medsebojnem zaupanju reševati od- 
prta vprašanja ne glede na njihovo naravo in izvor. Za stalni napredek na 
tej poti sta v tem trenutku potrebni predvsem dve stvari: prva je naša doma- 
ča, druga pa se nanaša na sosede. V nekaterih sredinah pri nas je namreč še 
vedno prisotno mneje, da obmejno gospodarsko sodelovanje koristi le repu- 
bliki, ki neposredno meji z določeno sosedno deželo. Nekateri krogi onstran, 
meje pa so obremenjeni s predsodki, da obmejno gospodarsko sodelovanje 
utegne ogroziti njihov mir. Omenjene utvare v naših vrstah, ki so v prvi 
vrsti posledica prisotnih tendenc avtarktičnega zapiranja vase, bomo premagali 
tem hitreje, čim uspešneje bomo uresničevali načela samoupravnega združe- 
vanja dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu ne glede na občinske, 
regionalne ali republiške oziroma pokrajinske meje. 

Zaskrbljenost nekaterih krogov onstran meje, ki ima verjetno korenine v 
razlikah družbenega sistema, v različni stopnji gospodarskega razvoja in v pre- 
teklosti, pa lahko premaga predvsem zavest, da je take vrste sodelovanj'e v 
obojestranskem interesu ne pa samo v interesu lokalnega prebivalstva. 

Nosilci sodelovanja naj bodo predvsem delovni ljudje v tovarnah in na 
polju, v šolah, znanstvenih, zdravstvenih in drugih ustanovah, v kulturnih, 
športnih in drugih društvih ter družbenih organizacijah, v krajevnih skupno- 
stih in občinah. Če v tej luči ocenimo dosedanje rezultate, lahko ugotovimo, 
da je to, kar smo doslej dosegli, zdrava osnova za uspešno vsestransko gospo- 
darsko in drugo sodelovanje delovnih ljudi in narodov z obeh strani meje. 
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Drugo temeljno področje mednarodnega sodelovanja naše republike v 
okviru jugoslovanske zunanje politike predstavlja organizirano in plansko 
sodelovanje našega gospodarstva z gospodarstvi drugih dežel. Ne more se opo- 
reči, da na tem področju v preteklih letih ne bi bili dosegli pomembnih uspe- 
hov! Delež Slovenije v zunanji menjavi Jugoslavije znaša v prvi polovici tega 
leta 18,6%, kar je nekaj več kot v začetku tega planskega obdobja. Delež v 
deficitu blagovne menjave je nižji in znaša manj kot 13% in se naprej znižu- 
je. Obseg uvoza se je po letu 1976. realno zmanjševal in sicer letno povpreč- 
no za 1 %, medtem ko je izvoz realno rastel za 3 % letno. Ne smemo pa pre- 
zreti, da sta obe stopnji precej nižji od stopenj rasti svetovne blagovne me- 
njave. To je dovolj jasen kazalec, da se udeležba Slovenije in Jugoslavije v 
mednarodni menjavi še naprej znižuje in je hkrati resno opozorilo, da mora 
biti bistveno povečanje izvoza prvenstvena naloga v bodoči razvojni politiki 
pri nas. 

Napredek v razvoju višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino je 
sicer skromen, toda kaže napredek. Za ilustracijo naj navedem, da se je v 
preteklem planskem obdobju delež izvoza po dolgoročnih kooperacijah v skup- 
nem izvozu Jugoslavije povečal s 5,4 na 7,4 %. 

Slovenija ima približno četrtino vseh jugoslovanskih lastnih in mešanih 
podjetij v tujini. Pri tem so se naložbe slovenskega gospodarstva v deželah 
v razvoju v obdobju 1975—1978 povečale za štirikrat — sicer še vedno pred- 
stavljajo vse naložbe skupaj samo 600 milijonov dinarjev Intertrade v Indiji, 
Slovenijales v Centralno-Afriški republiki, Gorenje v Nigeriji, Emona v Ke- 
niji in Centralno-Afriški Republiki, Iskra v Južni Ameriki, Krka v Keniji, 
IMP v Iraku, Comet na Malti, so primeri dolgoročnega sodelovanja. 

Ob zaostreni mednarodni ekonomski situaciji in ob problemih, ki so 
rezultat predvsem naših lastnih slabosti, pa so prišle do izraza tudi posledice 
nedoslednosti v naši razvojni politiki. Tako še vedno prevladuje naravnanost 
na izvoz domačih tržnih presežkov namesto jasne dolgoročne izvozne usmer- 
jenosti, čeprav že dalj časa govorimo o njej kot enem od osnovnih meril pri 
novih investicijah. K temu se pridružuje preveliko naslanjanje na tuje licen- 
ce namesto na lastno znanje in razvoj tega znanja. V taki praksi tiči glavni 
vzrok visokega deficita v naši zunanji menjavi, stalnega slabšanja pogojev 
menjave, večanja uvozne odvisnosti od tujine in podobno. Seveda so vzroki 
tudi drugi. Preveč smo v svoji gospodarski strukturi razvili dejavnosti, ki so 
odvisne od uvoza reprodukcijskega materiala, ob hkratni usmeritvi prodaje 
končnih izdelkov na domači trg. Se vedno velja že dalj časa poudarjena ugo- 
tovitev, da je v celoti gledano, slovensko gospodarstvo preveč razdrobljeno, 
da bi lahko učinkovitejše nastopalo na zunanjem trgu, še posebej pa v deželah 
v razvoju. Niso redki celo primeri zapiranja v ozke regionalne in avtarkično 
delovanje celo v odnosu na enotni jugoslovanski trg. 

Za slovensko gospodarstvo, ki skoraj tretjino svojega bruto proizvoda rea- 
lizira v menjavi s tujino, morajo sedanje razmere na tem področju zveneti 
kot resno opozorilo, da se samozadovoljevanje in zaverovanost vase ne mo- 
rejo dalje tolerirati. Izvršni svet se zato v razpravah novega srednjeročnega 
plana odločno zavzema za zagotovitev potrebnih pogojev za uresničevanje 
strategije, ki je naša skupna opredelitev za v bodoče. 

Tudi regionalna struktura blagovne menjave še ni zadovoljiva, kljub te- 
mu da smo v zadnjem letu vendarle dosegli rahel premik na bolje. Se vedno 
odpade na menjavo z razvitimi zahodnimi gospodarstvi previsok delež. Na 
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nekaterih področjih pa je odvisnost od menjave z zahodnimi partnerji že 
zaskrbljujoča. Mislim predvsem na primere, ko gre za visoko odvisnost od 
opreme in proizvodne tehnologije. Delež vzhodnoevropskih socialističnih de- 
žel v našem mednarodnem gospodarskem sodelovanju se polagoma povečuje, 
delež dežel v razvoju pa je še -vedno prenizek, kljub določenim pozitivnim 
premikom v zadnjih letih. 

Že dalj časa ugotavljamo, da gospodarsko sodelovanje z deželami v razvoju 
v celoti zaostaja za našimi odličnimi političnimi odnosi. Ta ugotovitev prav 
gotovo velja tudi za sedanji trenutek. Velik del odgovornosti za takšno stanje 
lahko pripišemo tudi naši ne dovolj ustrezni organiziranosti in usposobljenosti, 
pa tudi nerazviti zavesti o dolgoročnem pomenu razvoja tega sodelovanja za 
nas. Naj dodam, da nas na krepitev sodelovanja z deželami v razvoju zavezu- 
jejo ne samo naši lastni interesi in sklepi najvišjih teles samoupravljanja in 
oblasti v naši deželi, ampak tudi mednarodni dokumenti, sklepi in programi 
neuvrščenih in drugih dežel v razvoju. V tem cilju bo treba ustrezneje organi- 
zirati vse dejavnike, ki so nosilci tega sodelovanja, okrepiti medsebojno sode- 
lovanje organizacij združenega dela tudi s tistimi iz drugih republik, sodelo- 
vanje organizacij združenega dela z znanstvenimi institucijami in najti boljše 
rešitve za financiranje nastopa v svetu, še posebej pa v deželah v razvoju. 

V resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana za obdobje 1976—1980 
v letu 1980 se je Skupščina SR Slovenije na predlog svojega Izvršnega sveta 
opredelila za odločno usmeritev k odpravljanju teh in podobnih pojavov. Ne- 
kateri rezultati so se že pokazali. Predvsem to velja za blagovno menjavo. 
Podatki za prvih 5 in pol mesecev tega leta kažejo, da se je v primerjavi z 
enakim obdobjem lani izvoz povečal za 34%, uvoz za 8 %* deficit blagovne 
menjave pa se je zmanjšal za 22 n. Tako se je bistveno povečala stopnja po- 
krivanja uvoza z izvozom od 54 %, kar smo dosegli lansko leto, na 67 %. Naša 
obveznost za to leto pa znaša 76 %, to pomeni, da so pred nami vsemi nujni 
nadaljnji napori v tej smeri. 

Dalje, planiranje ekonomskih odnosov s tujino mora postati bistveni del 
strategije lastnega razvoja. Možnosti, naloge in cilje, ki izhajajo iz mednarod- 
nega sodelovanja, je treba vgraditi v celotno metodologijo planiranja, od 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in njihovih združenjih do družbenega plana republike kot eno od 
temeljnih izhodišč za razvojno politiko in obratno. Ne moremo smatrati, da 
usteza potrebam našega lastnega razvoja plan, program ali akcija, ki ne bi 
vsebovala tudi mednarodne komponente. 

Program mednarodnega sodelovanja mora izhajati iz naših prizadevanj 
za stabilizacijo. In obratno, kvalitetnega stabilizacijskega premika ni možno 
doseči brez večje, seveda selektivne vključenosti v razne oblike mednarodnega 
sodelovanja. Eno in drugo je dolgoročna naloga. 

Nujno je dohodkovno povezovanje gospodarstva, od geoloških raziskav, 
prek izkoriščanja in predelave surovin do plasmaja končnih proizvodov na 
našem in tujem trgu. Neobhodna je odločnejša usmeritev na domače surovi- 
ne in reprodukcijski material. 

Konzultantske in inženiring organizacije morajo biti bolje vključene v 
celovit nastop na zunanjem trgu pri pripravi in usmerjanju skupnih republiš- 
kih programov. Upravičeno pričakujemo, da bo v zvezi s tem Zavod SR Slo- 
venije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelova- 
nje, odkar deluje kot samostojna strokovna republiška institucija, v službi 
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združenega dela in drugih zainteresiranih subjektov postal dejavnik povezo- 
vanja in strokovnega usmerjanja. Seveda, brez ustrezne in organizirane druž- 
bene akcije in podpore tudi tu ne bo šlo. Pri tem je posebno pomembno, da 
vztrajno iščemo in mobiliziramo vse elemente, ki vodijo h krepitvi medse- 
bojnega ekonomskega, tehničnega in drugega sodelovanja dežel v razvoju. 
Menim, da ima Slovenija glede na svojo stopnjo razvoja in kadre sorazmeroma 
najugodnejše pogoje in tudi največjo potrebo po skupnih vlaganjih in sodelo- 
vanju od geoloških raziskav in razvoja energetskih virov do proizvodnje hra- 
ne. Začetni uspehi in napori v tej smeri v Nigeriji, Tanzaniji, Gvajani, Soma- 
liji, naj bodo spodbuda za druge, še podjetnejše korake. 

Tretje prednostno področje naše dejavnosti na področju mednarodnih 
odnosov je večstransko sodelovanje, bodisi v okviru Skupine 77 dežel v razvoju 
in neuvrščenih dežel, bodisi v okviru Organizacije združenih narodov in nje- 
nih specializiranih agencij kakor tudi v Evropi in posebej v naši neposredni 
soseščini. 

Velik pomen ima sodelovanje v Sredozemlju. Med prioritetnimi področji 
so vsekakor varnost in sodelovanje v Evropi in Sredozemlju, koriščenje in 
zaščita Sredozemskega in sosednjih morij, razvoj turizma in sodelovanje bal- 
kanskih držav. Za Slovenijo je zelo pomembno tudi regionalno sodelovanje v 
okviru tako imenovanega jadransko-alpskega območja, jadransko-alpske skup- 
nosti. 

Naj naštejem samo nekaj primerov multilateralnega sodelovanja Jugosla- 
vije, kjer Slovenija glede na razpoložljive kadrovske in materialne možnosti 
mora okrepiti svojo udeležbo. Jugoslavija je koordinator akcijskega programa 
ekonomskega sodelovanja neuvrščenih dežel na devetih področjih od skupno 
19, ki so dogovorjena in se razvijajo od 1972. leta. Gre za finančno in mo- 
netarno sodelovanje, kmetijstvo in prehrano, ribištvo, zdravstvo, sistem razi- 
skovanja in planiranja, znanstveni in tehnološki razvoj, vlogo žensk v razvoju, 
izkoriščanje jedrske energije v miroljubne namene in telekomunikacije. Zal, 
so vse te pobude še vedno vse preveč omejene na kabinete in Skupinice eks- 
pertov. Zaživele bodo šele, ko jih sprejme celotno združeno delo, to pomeni, 
ko celotno združeno delo najde v njih svoj interes. Naša naloga je, da delu- 
jemo v tej smeri, da pomagamo združenemu delu, da ta interes čim prej ugo- 
tovi. 

Dalje, Jugoslavija aktivno sodeluje pri delu Skupine 77 dežel v razvoju 
pri konkretizaciji programa medsebojnega ekonomskega sodelovanja dežel 
v razvoju, ob aktivni udeležbi Sekretariata UNCTAD. Toda tudi to področ- 
je je v glavnem le načelno opredeljeno, kar vsekakor ni dovolj, da bi zagotovili 
hitrejši napredek; Nujno je organizirano delo v pripravi programov, ki bodo 
zasnovani na skupnem in posamičnem interesu dežel v razvoju in ne samo 
njih. 

V OECD sodelujemo kot ali opazovalec na celi vrsti področij sodelova- 
nja, od katerih so za nas najpomembnejša koordinacija ekonomske politike, 
raziskovanje problemov ekonomskega razvoja, finance, trgovina in tehnološko 
sodelovanje. 

Tudi v okviru Evropske gospodarske skupnosti Jugoslavija prek svoje 
stalne misije sodeluje z vse večjim številom delovnih teles in institucij te 
skupnosti. Kdo bi bil na teh področjih bolj zainteresiran za pospeševanje so- 
delovanja, če ne slovensko gospodarstvo, ki ima tako razvite odnose prav z 
zahodnim razvitim svetom. Vendar pa je zainteresirano za tako sodelovanje, 
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ki bo omogočilo krepitev njene lastne samostojnosti v okviru enotnega jugo- 
slovanskega trga. 

V okviru Sveta za vzajemno gospodarsko pomoč Jugoslavija sodeluje v 
večjem delu strokovnih komisij sveta, predvsem pri različnih vejah industrije 
in prometa, veliko perspektivo ima vključevanje naše industrije za opremo 
jedrskih elektrarn v razvojne programe SEV, kjer ima Litostroj posebno 
ugodne možnosti. 

V okviru Ekonomske komisije Organizacije združenih narodov za Evropo 
so možnosti izredno velike, posebno na področju energetike, trgovine, trans- 
porta, industrijske kooperacije in informatike. Naše znanstvene in strokovne 
organizacije pa tudi samo gospodarstvo in državni organi bi se morali ustrez- 
neje organizirati, da bi lahko v polni meri koristili možnosti, ki so nam na 
dosego roke. 

Postavlja se vprašanje, ali smo ustrezno organizirani za vse te naloge in 
v kolikšni meri uspevamo pri zagotavljanju pogojev, da bi samoupravno or- 
ganizirani delovni ljudje postajali vse bolj dejanski nosilci tudi uresničevanja 
sprejetih ciljev in nalog naše neuvrščene politike. V tem pogledu imamo že 
določene spodbudne in konkretne izkušnje. Sprejete institucionalne oblike 
samoupravnega in družbenopolitičnega organiziranja naše družbe pa omogo- 
čajo, da z usklajeno dejavnostjo vseh družbenih dejavnikov naredimo v za- 
črtani smeri še odločnejše korake. 

Imamo samoupravno organizirano združeno delo, v katerem se vse bolj 
poglablja spoznanje o obveznostih in odgovornostih tudi na tem področju. 
Težišče bitke za uresničevanje sprejetih principov zunanje politike, širšega in 
enakopravnega vključevanja v mednarodno delitev dela je prav v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih. Potrebno pa je, da v okviru sedanjih stabili- 
zacijskih naporov odločneje usmerimo naša prizadevanja tudi v večje, na 
samoupravnih dohodkovnih osnovah zasnovano povezovanje in sodelovanje 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih dejavnikov pri načrto- 
vanju, dogovarjanju in izvajanju odnosov s tujino na ekonomskem, znanstve- 
nem, kulturnem, tehničnem in drugih področjih. Vsi družbeni dejavniki mora- 
jo delovati v smeri zagotavljanja in ustvarjanja pogojev za delovanje v tej 
smeri. V tem okviru imajo pomembno usklajevalno in usmerjevalno vlogo 
samoupravne interesne skupnosti tako na področju materialne proizvodnje 
kakor tudi družbenih dejavnosti. Cim bolj bodo samoupravne interesne skup- 
nosti postajale resnično mesto samoupravnega sporazumevanja in dogovar- 
janja na posameznih področjih in družbenega dela, tem bolj bodo lahko 
tudi odnosi s tujino predmet najširšega demokratičnega samoupravnega 
urejanja. Posebno važno vlogo, zlasti na področju ekonomskih odnosov s tu- 
jino pa tudi na drugih, imajo gospodarske zbornice, še posebno Gospodarska 
zbornica Slovenije, poslovna združenja in konzorciji ter banke, v smislu samo- 
upravnega dogovarjanja in združevanja sredstev za skupne programe in na- 
stope v tujini. V smeri spodbujanja, usmerjanja in usklajevanja širšega in 
vsestranskega sodelovanja s tujino imajo pomembno vlogo tudi občine kot sa- 
moupravne in temeljne družbenopolitične skupnosti, še zlasti obmejne občine. 
Napori na tem področju bodo tem uspešnejši, čim bolj se bodo občine razvijale 
kot resnično odprte samoupravne skupnosti ob hkratnem učinkovitem izvrše- 
vanju vseh tistih funkcij, ki jih imajo kot temeljne družbenopolitične skupno- 
sti. Mislim predvsem na razvijanje pogojev, da delavci v organizicajih združe- 
nega dela v gospodarstvu in negospodarstvu postanejo odločujoči in zavestni 
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nosilci akcije, ne le pri realizaciji nalog ampak tudi pri sooblikovanju smer- 
nic nadaljnjega sodelovanja. Za nadaljnjo krepitev in širitev vloge občine v 
mednarodnem sodelovanju predstavljajo pomembno osnovo tudi sklepi po- 
sebnega posvetovanja, ki je bilo lansko leto v Škofji Laki. Nujno je organizi- 
rano vključevanje znanstveno-raziskovalnega dela v celotne odnose s tujino. 
Razvoj teh odnosov si je vse težje predstavljati brez sodelovanja znanosti, brez 
njene aktivne in Ustvarjalne vključenosti v tokove mednarodnih odnosov, še 
posebno pa v procese pripravljanja, dogovarjanja in izvajanja odnosov s tu- 
jino na gospodarskem, tehnično-tehnološkem, kulturnem in prosvetnem pod- 
ročju. V tem pogledu je lahko naša znanost od tehničnih do družbenih ved 
pomembna gonilna sila. Vendar, več bo potrebno medsebojnega sodelovanja 
in sodelovanja z drugimi področji združenega dela na načelih svobodne me- 
njave dela. 

Problematiko. mednarodnih odnosov bo potrebno v še večji meri vključiti 
v izobraževalne programe naših šol na vseh stopnjah. Usposabljanje kadrov za 
delovanje na pddročju mednarodnih dejavnosti zahteva posebno skrb. Ravno 
tako vzgoja in priprava kadrov za diplomatsko-konzularne, gospodarske in 
kulturne dejavnosti v tujini. Povečati bo treba tudi številčno zastopanost ka- 
drov iz SR Slovenije v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve, v Zveznem 
sekretariatu za zunanjo trgovino in v telesih različnih mednarodnih organi- 
zacij. Rotacija, menjava kadrov v zveznih, republiških, občinskih in drugih 
organih in v samem združenem delu bi moralo postati samoumevno. 

Pri uresničevanju ciljev naše zunanje politike ima poseben pomen tudi 
informiranje. Slovenija je še posebej zainteresirana za krepitev sodelovanja na 
tem področju z neuvrščenimi in drugimi deželami v razvoju. V tej zvezi nas 
čaka še veliko dela pri uresničevanju mednarodne informativne ureditve, na- 
loge, ki jo je prevzela organizacija združenih narodov za izobraževanje, zna- 
nost in kulturo UNESCO in 'ki jo bomo obravnavali tudi na jesenski generalni 
konferenci UNESCO v Beogradu. Več kot doslej bo potrebno v sodelovanje z 
neuvrščenimi državami vključiti tisk, radio in televizijo, predvsem na področ- 
ju širše izmenjave informativnih prispevkov in oddaj in kadrovsko izpopolnje- 
vanje tudi na tem področju. V okviru sodelovanja s sosednjimi državami pa 
ostaja stalna naloga izboljševanje informiranja naših narodnostnih skupnosti 
v zamejstvu o dogajanjih v domovini in tujini, ter pogostejše prikazovanje 
njihovega življenja in problemov tudi pri nas. 

Z novim zakonom o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije so bile tudi na-področju odnosov s tujino 
izvršene nekatere spremembe, ki naj bi zagotovile večjo učinkovitost, tvorno 
povezanost med njimi in interdisciplinarnost. Prvi rezultati delovanja seda- 
njega republiškega Komiteja za mednarodno sodelovanje, ki je nastal po zdru- 
žitvi dveh republiških upravnih organov na področju odnosov s tujino, potr- 
jujejo pravilnost take odločitve. Podobno je tudi glede združenja na področju 
kulture in znanosti. Podobne rezultate kaže tudi Zavod SR Slovenije za med- 
narodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje. 

Nepogrešljiva je na področju razvijanja mednarodnih odnosov vloga in de- 
javnost vseh organiziranih sil socialistične zavesti, vseh družbenopolitičnih 
organizacij z Zvezo komunistov na čelu. 

Pomembno mesto pri oblikovanju in usklajevanju politike mednarodnih 
odnosov družbenopolitičnih, državnih in drugih, med njimi še posebej znan- 
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stvenih dejavnikov, ima Republiški svet za mednarodne odnose. Z dogovorom 
in zakonom, ki se pripravljata na podlagi sistemske zakonodaje o družbenih 
svetih, bo njegova vloga in dejavnost še jasnejše opredeljena. To bo gotovo še 
dodatno prispevalo k demokratizaciji opredeljevanja in izvajanja politike od- 
nosov s tujino. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz vsega, kar sem rekel in kar je dala raz- 
prava ob poročilu Izvršnega sveta v delegatski skupščini izhaja skupna ugo- 
tovitev, da je v sodobnem svetu rastoče medsebojne odvisnosti, nemogoče lo- 
čevati mednarodne tokove in dogodke od procesov in dogajanj doma. Še po- 
sebno to velja za samoupravno socialistično Jugoslavijo, njeno neuvrščeno 
zunanjo politiko in socialistični razvoj doma. Graditev našega samoupravnega 
sistema, vključno z razvojem sistema splošnega ljudskega odpora in družbene 
samozaščite, se povezuje tako s celotno mednarodno dejavnostjo Jugoslavije 
tako gospodarsko kot politično in s procesom graditve nove mednarodne eko- 
nomske ureditve v svetu. 

Tudi ob tej priložnosti naj poudarim našo trdno odločenost nadaljevati po 
začrtani, Titovi poti, kateri so postavljeni »trdni in trajni temelji, zanesljiva 
opora za prihodnost socialistične samoupravne in neuvrščene Jugoslavije« kot 
je dejal tovariš Tito na XI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, ko je pri 
opredeljevanju virov naše moči še posebno poudaril: »Moč je tudi v naši ne- 
odvisni in neuvrščeni politiki, v tem, da se tudi z največjimi pogovarjamo kot 
enak z enakim, da enakopravno sodelujemo s skoraj vsemi državami sveta, 
je v visokem ugledu socialistične in neuvrščene Jugoslavije, v številnih prija- 
teljih po vsem svetu, v položaju kakršnega si je v mednarodnih odnosih zago- 
tovila le redko katera država«. 

Prosim, tovarišice in tovariši delegati, da sprejmete predloženo, poročilo 
Izvršnega sveta o nalogah SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ci- 
ljev zunanje politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da na koncu povem še nekaj 
besed v zvezi s točko dnevnega reda, ki se nanaša na odstop predsednika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Seznanjeni ste z mojim pismom predsedniku Skupščine SR Slovenije z 
dne 23. junija 1980. leta, v katerem sem ga obvestil, da odstopam kot pred- 
sednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Nimam ničesar dodati k pis- 
meni obrazložitvi tega koraka. Vendar pa bi rad glede tega poudaril dvoje. 

Prvo, vedno sem se zavedal odgovornosti, ki jo v naših pogojih nalaga 
delo v Izvršnem svetu delegatske skupščine. Tako takrat, ko sem se šele po 
vztrajnem nagovarjanju tovarišev, da naj prevzamem to dolžnost in po dalj- 
šem razmišljanju odločil, da to storim; kakor tudi v tem trenutku, ko sedanji 
pogoji narekujejo določene spremembe, ki naj bi Izvršnemu svetu omogočile 
več intenzivnih in operativnih posegov v družbeno prakso, moram reči, da 
je ta doba neposrednega ukvarjanja z družbeno prakso obogatila moje osebne 
izkušnje, še posebno pri izvrševanju nalog delegatske skupščine v okviru ustav-- 
nih in zakonskih pravic in dolžnosti Izvršnega sveta. 

Skupaj z ostalimi tovarišicami in tovariši, podpredsedniki in člani Izvrš- 
nega sveta, smo se trudili, da bi se Izvršni svet in upravni organi pri svojem 
delu opirali na stalno sodelovanje in konzultacijo s celotno družbeno struk- 
turo, ki je v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja nosilka, kot 
pravi tovariš Kardelj, »dekoncentrirane politične moči« ter da bi izvrševali 
svoje delo ob široki družbeni kontroli. 
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Meni osebno, so se spoznanja še posebno širila v neposrednem kontaktu s 
problemi delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih, v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, krajevni skupnosti, v občinah in na ravni 
republike. V isti smeri je prispevalo sodelovanje z izvršnimi sveti skupščin 
občin in z izvršilnimi organi skupščin drugih republik in avtonomnih pokrajin. 
Prepričan sem, da mora družbeni delavec v izvršilnih organih delegatskih 
skupščin neprestano imeti pred očmi vse te razsežnosti. 

Danes seveda ni časa, da bi podrobneje ocenjevali prehojeno pot. Mislim, 
da tudi ni nujno. Ravno tako mislim, da tudi brez posebnih analiz lahko ugo- 
tovimo, da smo vsi skupaj, četudi skromno, vendarle ob vaši pomoči prispevali 
h graditvi samoupravnih socialističnih odnosov, medsebojnemu razumevanju 
in zavesti, da je pot, ki smo jo hodili s Titom in Kardeljem, naša skupna pot. 
Doma pot socialističnega samoupravljanja, v mednarodnih odnosih pa pot 
politike neuvrščenosti. Delo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bilo 
stalno naravnano v tej smeri. 

Želim, da se tisto, kar je bilo v tem boju in delu pozitivnega dalje razvija, 
kar pa je bilo manj ustreznega, naj se spremeni ali pa dogradi in dograjuje 
naprej. 

Dovolite, da se vam tudi s tega mesta zahvalim za zaupanje, ki ste ga 
izkazovali Izvršnemu svetu tudi takrat, ko ste upravičeno imeli alternative 
k stališčem ali k predlogom Izvršnega sveta. Zahvaljujem se za razumevanje, 
ki ste ga skupaj s celotno delegatsko bazo izkazovali Izvršnemu svetu pri iska- 
nju ustreznejših, boljših rešitev in za potrpežljivo tovariško sodelovanje pri 
skupnih naporih, da dalje izgrajujemo naš samoupravni socialistični sistem 
in da ga skupaj z drugimi socialističnimi dejavniki utrjujemo v okviru naših 
sposobnosti ter znanja, nalog v zvezi z uresničevanjem interesov delavskega 
razreda in vsega delovnega ljudstva in slovenskega naroda v SFR Jugoslaviji, 
skupni domovini enakopravnih narodov in narodnosti. 

Nadalje vas prosim, da date vso podporo novi sestavi Izvršnega sveta, ki 
vam ga bo te dni predstavil tovariš Janez Zemljarič, znani družbenopolitični 
delavec, ki je z vsem svojim dosedanjim delovanjem dokazal, da zasluži vaše 
zaupanje. 

Dovolite, da tistim članom sedanjega Izvršnega sveta, ki bodo ostali tudi 
v novi sestavi, zaželim, da v tovariškem sodelovanju uspešno in z vso. odgo- 
vornostjo izvršujejo naloge, ki jih Izvršnemu svetu nalaga sedanji čas, predvsem 
pa delegatska skupščina,, tistim pa, ki odhajajo na druga delovna mesta, uspe- 
ha na novih dolžnostih. 

Kakor sem dejal v pismu predsedniku Skupščine SR Slovenije, odstopam, 
da bi omogočil v tem trenutku najustreznejše kadrovske rešitve v Izvršnem 
svetu. Svoje osebne sposobnosti in zmožnosti pa nameravam poslej več kot 
doslej posvetiti predvsem razvoju znanosti in njenemu povezovanju z vsemi 
drugimi družbenimi dejavnostmi, predvsem z gospodarstvom, lastnemu znan- 
stveno-raziskovalnem delu ter na tem področju prispevati k pospeševanju in 
h krepitvi našega sodelovanja s tujino, predvsem pa z neuvrščenimi deželami 
in deželami v razvoju. 

Iz teh razlogov prosim, da sprejmete moj odstop z dolžnosti predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Hvala. (Ploskanje.) 

Predsedujoča Tina Tomlje: Zahvaljujem se tovarišu predsedniku 
za njegove uvodne besede in njegovo obrazložitev odstopa. 
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Besedo ima tovariš Dore Dovečar, namestnik sekretarja za notranje za- 
deve. 

Dore Dovečar: Spoštovane tovarišice, tovariši delegati in pred- 
sedstvo! Republiški sekretar za notranje zadeve je v ekspozeju 19. decembra 
lanskega leta na tem mestu obširno govoril o varnostnih razmerah v SR Slove- 
niji in obrazložil predlog za izdajo novega zakona o notranjih zadevah. V tem 
uvodu bi zato opozoril le na nekatera najaktualnejša varnostna vprašanja in 
na nekatere značilnosti v zvezi z osnutkom zakona, ki ga je pripravil Izvršni 
svet na osnovi podrobne razprave v Skupščini SR Slovenije in v SZDL. 

Po razpravi o predlogu za izdajo zakona o notranjih zadevah je prišlo do 
nadaljnjega zaostrovanja mednarodnih odnosov. Naše delovne ljudi in vso 
našo družbo je v tem času prizadela izredna bolečina in izguba, odhod pred- 
sednika Tita. V hudih mesecih Titove bolezni in njegovega slovesa so pokazali 
vso prizadetost, odgovornost in resnost. V tem času se je znova potrdilo, da 
je Jugoslavija notranje ena najbolj čvrstih in stabilnih skupnosti, ena naj- 
uglednejših držav v svetu. To je rezultat njenega notranjega socialističnega 
samoupravnega razvoja, njenih prizadevanj za mir in neuvrščenost v svetu. 
Hkrati je to odraz odločnosti in prizadevanj naših delovnih ljudi in občanov, 
delavskega razreda in vseh socialistično samoupravno osveščenih sil na čelu 
z Zvezo komunistov Jugoslavije, da razvijajo in utrjujejo socialistične samo- 
upravne družbene odnose, se bojujejo za čim hitrejši razvoj materialne baze 
in gospodarsko stabilizacijo, varujejo temeljne pridobitve in vrednote naše 
revolucije ter se vselej postavljajo po robu vsem poskusom spodkopavanja naše 
notranje in zunanje poti. 

V teh mesecih so delovni ljudje in občani znova dokazali, kako je druž- 
beno angažiranje vseh zavestnih subjektivnih sil na področju varnosti in za- 
ščite lahko učinkovito, kako lahko povečamo osveščenost in aktivnost vseh 
subjektov družbene samozaščite, kar bistveno prispeva k večji humanizaciji 
odnosov med ljudmi, h krepitvi njihove varnosti in s tem varnosti v celoti. 

Razvila se je družbenopolitična klima, v kateri so kot le malokdaj po vojni- 
prevladovali odgovornost, resnost, zavzetost, pripravljenost in aktivnost vseh 
delovnih ljudi in občanov, kar je odsevalo tudi v varnostnih razmerah. 

Izredno aktivnost so razvili komiteji za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito. O velikem napredku v procesih podružbljanja in utrjevanja 
odgovornosti za varnost, zaščito in obrambo govori tudi dejstvo, da je letos 
nekaj mesecev več kot 80 000 ljudi prostovoljno izvrševalo naloge zaščite in 
opravljalo druge varnostno pomembne naloge, da so delovni ljudje in občani 
sami onemogočali in ustrezno ukrepali proti storilcem verbalnih deliktov s po- 
litičnim obeležjem, razširjevalcem vznemirljivih vesti in podobno. Vse to kaže 
na visoko stopnjo varnostne zavesti in kulture delovnih ljudi in občanov ter 
na pravilnost usmeritve k pospeševanju podružbljanja odgovornosti za varnost 
in obrambo. 

Varnostno-politične razmere v naši družbi in položaj v svetu nam omogo- 
čajo in nas zavezujejo, da ne podcenjujemo okoliščin, da je naša družba še 
vedno tarča različnih subverzivnih pritiskov, reakcionarnih sil v tujini, ki se 
nikakor nočejo sprijazniti z jugoslovansko družbeno stvarnostjo in ki jih ak- 
tivnost neuvrščene Jugoslavije v mednarodnih odnosih ovira pri poskusih 
uresničevanja njihovih imperialističnih in hegemonističnih aspiracij. Poleg 
stalnih obveščevalnih aktivnosti se v zadnjem času te sile usmerjajo na raz- 
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iskovanje našega družbenopolitičnega in gospodarskega položaja ter obrambne 
pripravljenosti, poskušajo ustvariti podlago za širše subverzivne pritiske na 
našo družbo, na naše državljane v tujini in za druge aktivnosti, ki merijo na 
spodkopavanje temeljev socialistične samoupravne družbe. Del tujih sredstev 
javnega obveščanja v zadnjih mesecih stopnjuje subverzivno propagandno ak- 
tivnost, zlasti s sovražnimi in špekulativnimi prispevki o prihodnosti in raz- 
merah v Jugoslaviji, objavljanjem raznih revanšističnih in drugih reakcionarno 
usmerjenih sestavkov, s katerimi blatijo našo družbo, ustavno ureditev in celo 
lik tovariša Tita. 

Esktremna politična emigracija je v teh mesecih poskušala izvršiti več 
nasilnih akcij. Pripravili so nekaj protijugoslovanskih manifestacij, ki pa so 
ponovno pokazale vso nemoč in razdvojenost emigrantskih vrst. Kljub temu te 
emigrantske skupine v več državah še naprej naklepajo zločine proti našim 
ljudem in institucijam ter povečujejo druge oblike subverzivnega delovanja. 
Tudi nekateri tuji varnostni organi so v preteklih mesecih zaostrili proti naj- 
ekstremnejšim skupinam in posameznim emigrantom preventivne in repre- 
sivne ukrepe. Maloštevilni nezadovoljneži in nepomirljivi oponenti naše so- 
cialistične samoupravne stvarnosti v Sloveniji, za čigar sovražno početje je v 
našem samoupravnem socialističnem razvoju in ustvarjalnem življenju čedalje 
manj prostora, so v prvih mesecih letos zmanjšali svojo sovražno dejavnost. 
Zadnje čase pa so spet glasnejši. Še naprej špekulirajo z bodočnostjo Jugosla- 
vije, izražajo dvome v uspeh gospodarske stabilizacije, zlorabljajo parole o člo- 
vekovih pravicah, govoričijo o omejevanju svobode za njihovo javno delovanje 
in si iščejo somišljenike in mecene drugod po državi in v tujini. 

Čeprav tovrstni poskusi spodkopavanja našega socialističnega samouprav- 
nega sistema in sovražne aktivnosti naštetih sil in posameznikov niso imeli 
kakšnega odziva, jih ne kaže podcenjevati. Stalna pripravljenost in varnostna 
budnost nas varuje pred morebitnimi presenečenji, kar se je zlasti potrdilo v 
preteklih mesecih. Visoka osveščenost in odgovornost vendarle še ni v celoti 
prevladala v praksi, saj se še vedno pogosto srečujemo s pojavi, ki lahko de- 
valvirajo bogate ustvarjalne sadove vseh delovnih ljudi in občanov pri graditvi 
socialistične samoupravne družbe in prizadevanja družbene samozaščite 
in celotnega varnostnega sistema. V primerjavi z enakim obdobjem lani 
se je v prvem polletju letos kriminaliteta povečala za 6,4 %, zlasti kazniva 
dejanja proti družbenemu in zasebnemu premoženju, ropi in roparske tat- 
vine, kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa, mladinska krimina- 
liteta in druge vrste deliktov. Znatno se je povečalo število pojavov, ki po- 
vzročajo materialno škodo v gospodarstvu, saj je bilo v naši republiki kar 
126 takšnih primerov, ki so povzročili veliko materialno škodo v skupni vred- 
nosti nad 107 milijonov din. Poleg tega je v 134 nesrečah pri delu izgubilo živ- 
ljenje 21 ljudi, 113 pa jih je bilo telesno poškodovanih. Zaradi zastrupitve s 
hrano je obolelo 1400 oseb, med njimi 680 otrok in podobno. Število prekrškov 
zoper javni red in mir se je povečalo za 8,40 %, pri čemer je bilo najmanj 70 % 
od vseh prekrškov storjenih pod vplivom alkohola. Čeprav je bila prometna 
varnost na slovenskih cestah boljša kot v preteklosti, je v prvem polletju tega 
leta umrlo 252 ljudi, kar je za približno 25 % manj kot lani, vendar pa z raz- 
merami v prometu še ne moremo biti zadovoljni. V prvih petih mesecih letos 
so delavci milice izvršili 71 515 ukrepov v cestnem prometu in pri tem odkrili 
za 29 % več alkoholiziranih voznikov kot v prejšnjih obdobjih. Ti in drugi po- 
datki kažejo, da varnostna in samozaščitna osveščenost pri nas še ni usmer- 
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jena na celotno problematiko varnosti, da je na mnogih področjih še vedno 
veliko neodgovornosti, malomarnosti, nedoslednosti pri izvajanju predpisov in 
upoštevanju tehničnih normativov. Ti pojavi gotovo ne prispevajo k mirnemu 
in varnemu počutju ljudi. Povzročajo mnoge moralne, materialne in ne na- 
zadnje tudi človeške žrtve. Poleg tega je družbena lastnina eden izmed temeljev 
naše družbene ureditve, ki ne more biti prepuščena na milost in nemilost ne- 
odgovornim in malomarnim posameznikom. To nas zavezuje, da moramo še do- 
sledneje kot doslej dograjevati in razvijati sistem družbene samozaščite, po- 
speševati proces podružbljanja, odgovornost za varnost in zaščito na vseh pod- 
ročjih družbenega življenja. 

Tovarišice in tovariši delegati! V naši družbi se je pod vplivom organizi- 
ranih socialističnih sil z Zvezo komunistov na čelu zadnji dve desetletji država 
intenzivno razvijala in spreminjala iz klasične organizacije z elementi admini- 
strativno-centralističnega sistema v socialistično samoupravno družbo, v ka- 
teri so podružbljene dejavnosti in področja, ki so bila prej človeku in delavcu 
odtujena. V tem procesu je bil vgrajen in dopolnjen naš revolucionarni in raz- 
redno usmerjeni varnostni sistem. Preobrazba na področju varnosti se je za- 
čela že pred leti z njenim podružbljanjem in uveljavljanjem družbene samo- 
zaščite. Vzpodbuda za široko družbenopolitično akcijo na tem področju je bila 
resolucija, sprejeta v Skupščini ter zakon o notranjih zadevah o varnosti in 
družbeni samozaščiti. 

Problemi varnosti v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih, občinah in povsod drugje se danes ne obravnavajo več kot zadeva, 
za katero so odgovorni samo organi notranjih zadev, temveč kot stvar odgo- 
vornosti vseh delovnih ljudi in občanov, vseh družbenih dejavnikov. Z obrav- 
navanjem varnostnih razmer, ocenjevanjem pojavov, ki na te razmere vpli- 
vajo in sprejemanjem varnostnih načrtov, ukrepov in odločitev za reševanje 
posameznih problemov, se je še bolj poglobilo in potrdilo spoznanje, da so de- 
lovni ljudje in občani v sistemu socialističnega samoupravljanja, v temeljnih 
samoupravnih okoljih, pripravljeni opravljati naloge družbene samozaščite kot 
svojo pravico in dolžnost. 

Organi za notranje zadeve so se pri izgrajevanju takega varnostnega si- 
stema začeli pri izvajanju svojih nalog odpirati navzven, v odnosu do združe- 
nega dela, do družbenopolitičnih organizacij, krajevnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnost. To pa je ob podružbljanju varnostnih 
funkcij prispevalo k temu, da so organi za notranje zadeve in delavci, ki v 
njih združujejo delo postali samostojnejši, ustvarjalnejši in odgovornejši za 
stanje na svojem delovnem področju, saj se je prek teh odnosov povečal tudi 
širši družbeni vpliv in nadzor nad njihovim delom. 

Ob obravnavi in sprejemu predloga za izdajo zakona o notranjih zadevah, 
skupaj s tezami za osnutek zaikona na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, je 
bilo podčrtano, da ves razvoj, ki smo ga dosegli pri podružbljanju državnih, 
varnostnih in obrambnih funkcij in pri nadaljnjem razvijanju samozaščitnih in 
obrambnih aktivnostih narekuje, da v novem zakonu o notranjih zadevah, v 
skladu z ustavo in sistemskimi zakoni o državni upravi, uredimo nekatere spe- 
cifične funkcije, pristojnosti in odgovornosti organov za notranje zadeve, ki 
sicer odstopajo od splošnih predpisov, pa zaradi značaja in vsebine nalog teh 
organov zagotavljajo sposobno, učinkovito, kvalitetno in racionalno organizi- 
rano delovanje organov notranjih zadev, njihovo samostojnost, odgovornost in 
demokratično odprtost do celotne družbe. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi sklepa zborov Skupščine SR 
Slovenije vam je bil predložen v razpravo in sklepanje osnutek zakona o no- 
tranjih zadevah. Skupno ugotovitev iz vseh razprav o predlogu za izdajo zakona 
o notranjih zadevah in tezah za osnutek zakona, v delovnih telesih in zborih 
Skupščine SR Slovenije in razprav, ki jih je organizirala SZDL, so potrdile us- 
meritev, naj bi nov zakon o notranjih zadevah -urejal le tiste zadeve, ki v pro- 
cesu podružbljanja odgovornosti za varnost in zaščito socialistične samoupravne 
družbe še naprej ostajajo v pristojnosti organov notranjih zadev kot strokovnih 
organov enotnega varnostnega sistema. 

Potrdile so tudi predlog, da naj bi tudi v naprej obdržali sedaj uveljavljeno 
organizacijsko in funkcionalno enotnost organov za notranje zadeve, ki je pod- 
laga za učinkovito in racionalno ter sodobnim pogojem in razmeram prilago- 
jeno delovanje teh organov in njihovih specializiranih služb. Zato se osnutek 
zakona po vsebinskih rešitvah bistveno ne razlikuje od tez za osnutek zakona. 
Pri pripravi osnutka zakona je bila upoštevana velika večina vsebinskih pred- 
logov, pripomb in mnenj delovnih teles Skupščine, skupin delegatov ter pred- 
logov in mnenj iz razprave na sejah zborov. 

Zato se v osnutku zakona, glede na podružbljanje odgovornosti za varnost 
še v večji meri opredeljuje povezanost organov za notranje- zadeve z vsemi 
dejavniki družbene samozaščite, tako s komitejem za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito, družbenopolitičnimi organizacijami, organi krajevne 
skupnosti in temeljnih organizacij združenega dela kot tudi z drugimi organi 
družbenopolitičnih skupnosti. Ta povezanost se odraža v obveznosti organov za 
notranje zadeve, da v sistemu družbene samozaščite nudijo strokovno pomoč pri 
organiziranju in izvajanju družbene samozaščite tako delovnim ljudem in ob- 
čanom kot tudi drugim dejavnikom družbene samozaščite, da seznanjajo z 
varnostnimi razmerami organe družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitič- 
nih organizacij ter jim poročajo o svojem delu kot tudi to, da se pri izvajanju 
nalog ravnajo v skladu s smernicami, ki jih ti dajejo za njihovo delo. 

V skladu s pripombami iz razprave se spreminjajo določbe o pogojih za 
sklenitev delovnega razmerja, pripravništvu, bolj podrobno se opredeljujejo 
določbe o delu v posebnih pogojih in drugo. Osnutek ne omogoča več izjem- 
nega usklajevanja pokojnin in upokojitev po službeni potrebi. Upoštevane so 
bile tudi vse pripombe redakcijskega značaja kot tudi pripombe, ki se nana- 
šajo na uskladitev določb tega zakona z določbami drugih predpisov. 

Kljub temeljiti proučitvi ni bilo mogoče upoštevati pri izdelavi osnutka za- 
kona nekaterih pripomb in predlogov, ker bi se z njihovim sprejemom lahko 
vplivalo na koncept organizacije in dela organov notranjih zadev in s tem 
zmanjšala učinkovitost njihovega dela ali pa, ker posamezne zadeve že ure- 
jajo drugi predpisi oziroma jih bodo uredili in bi prišlo do ponavljanja določb 
ali pa bi z njimi posegali v pristojnost občinskih, skupščin. Iz obrazložitve je 
točno razvidno, katerih pripomb in predlogov ni bilo mogoče sprejeti in zakaj. 
Pripombe, predloge in mnenja k tezam zakona o notranjih zadevah je obravna- 
val tudi Republiški svet za varstvo ustavne ureditve, ki je rešitve, predvidene 
v osnutku zakona o notranjih zadevah, podprl. 

O osnutku zakona o notranjih zadevah je že razpravljal Svet za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri Predsedstvu Republiške konfe- 
rence SZDL, ki je osnutek predloženega zakona podprl. Kljub temu, da je bilo 
sprejeto stališče, naj bi postopka za sprejem republiških zakonov o notranjih 
zadevah in o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti potekala vzpo- 
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redno, menimo, da postopek za sprejem zakona o notranjih zadevah ne bi bil 
odvisen od priprav zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
ker so določbe tega zakona vezane na sprejem zveznega zakona o splošni ljud- 
ski obrambi, ki še ni pripravljen za javno obravnavo. Glede na to, da bo v 
bodoče področje družbene samozaščite urejal republiški zakon o splošni ljud- 
ski obrambi in družbeni samozaščiti, naj bi do uveljavitve navedenega zakona 
ostale.v veljavi določbe zakona o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih 
zadevah, ki urejajo področje družbene samozaščite. 

Osnutek zakona o notranjih zadevah so obravnavala delovna telesa Skup- 
ščine SR Slovenije, ki so k posameznim določbam osnutka predlagala določene 
dopolnitve oziroma spremembe. Večina pripomb in predlogov, ki so bili dani. 
v teh razpravah, bo upoštevana. Nekatera vprašanja pa bomo morali še teme- 
ljiteje proučiti in predložiti rešitve ob predlogu zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmete osnutek zakona o 
notranjih zadevah, ki ga je posredoval Izvršni svet. Hvala lepa! 

Predsedujoča Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Dovečar. 
Zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov in prosim delegate Zbora 

občin in Družbenopolitičnega zbora, da se vrnejo v dvorane, kjer bodo nada- 
ljevali s sejami. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.45.) 



Zasedanje 16. julija 1980 

Predsedoval: Emil Tomaž i č , 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije, na katerem bomo izvolili predsednika, podpredsednike in člane Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije ter imenovali republiške sekretarje in 
predsednike republiških komitejev. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali še poročilo delegacije o poteku 
usklajevanja osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, ki 
ga bo podal tovariš Rudi Kropivnik, član delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda vseh treh zborov, to je na 
izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsednikov repu- 
bliških komitejev. 

Najprej bomo izvolili predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Predlog Predsedstva SR Slovenije za izvolitev predsednika Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije smo prejeli danes na klop. 
Zeli predstavnik Predsedstva SR Slovenije predlog še ustno obrazložiti7 

(Ne želi.) Želi kdo razpravljati o predlogu Predsedstva SR Slovenije? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo 

ločeno po zborih in na podlagi 319. člena poslovnika naše Skupščine, javno z 
dviganjem rok. 

Najprej pozivam delegate Zbora združenega dela, da glasujejo. Kdor je za 
predlog Predsedstva SR Slovenije, da se za predsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije izvoli tovariš Janez Zemljarič, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Sedaj pozivam delegate Zbora občin, da glasujejo. Kdor je za predlog 
Predsedstva SR Slovenije, da se za predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije izvoli tovariš Janez Zemljarič, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim tudi delegate Družbenopolitičnega zbora, da glasujejo. Kdor je za 
predlog Predsedstva SR Slovenije, da se za predsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije izvoli tovariš Janez Zemljarič, naj prosim glasuje! (Vsi de- 
legati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor soglasno izvolili Janeza Zemljariča, za predsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Prehajamo na izvolitev podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsednikov re- 
publiških komitejev. 

Predlog predsedni-ka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ste prejeli 
prav tako na klop. 

Na klop ste prejeli tudi mnenje Komisije Skupščine SR Slovenije za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve k temu predlogu. Priložen je tudi 
predlog odloka kot oblika, v kateri bo izvolitev predsednika Izvršnega sveta, 
podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter imeno- 
vanje republiških sekretarjev in predsednikov republiških komitejev objavlje- 
na v Uradnem listu SR Slovenije. 

Prosim tovariša Janeza Zemljariča, predsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da ustno obrazloži svoj predlog. 

Janez Zemljarič: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da se vam, delegatom slovenske Skupščine, najprej zahvalim za 
zaupanje, ki ste mi ga pravkar izkazali. Zagotavljam vam, da sil bom po svojih 
najboljših močeh prizadeval, da ga z delom opravičim. 

Na temelju razprave v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije, v 
Predsedstvu SR Slovenije in v Komisiji za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve Skupščine SR Slovenije predlagam naslednji sestav Izvršnega 
sveta: 

Za podpredsednike Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam Jo- 
žeta Florjančiča, Vlada Klemenčiča in Dušana Šinigoja. 

Jože Florjančič bo odgovarjal za tekoče gospodarske zadeve, ekonomsko 
politiko in finance, Vlado Klemenčič za vprašanja družbenoekonomskega si- 
stema in za družbeno planiranje in Dušan Sinigoj za področje družbenih dejav- 
nosti. 

Predlagam, da za člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izvolite: 
Borisa Cižmeka, Tomaža Ertla, Andreja Grahorja, Jerneja Jana, Tatjano 

Kosovel, Martina Koširja, Iva Marenka, Jožeta Packa, Majdo Poljanšek, Mili- 
voja Samarja, Marjana Simiča, Antona Slapernika, Boruta Snuderla, dr. Loj- 
zeta Udeta, Toneta Vahna, Marka Vraničarja, Marijo Zupančič-Vičar in dr. 
Iztoka Winklerja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da izmed članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije imenujete: 

Borisa Cižmeka za predsednika Republiškega komiteja za borce in voja- 
ške invalide, Tomaža Ertla za republiškega sekretarja za notranje zadeve, An- 
dreja Grahorja za predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze, Jer- 
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neja Jana za predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 
Tatjano Kosovel za predsednico Republiškega komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo, Martina Koširja za republiškega sekretarja za ljudsko ob- 
rambo, Iva Marenka, za predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano, Jožeta Packa, za republiškega sekretarja za pravosodje, 
upravo in proračun, Majdo Poljanšek za predsednico Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, Milivoja Samarja za predsednika 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, Marjana Simiča, za predsed- 
nika Republiškega komiteja za delo, Antona Slapernika za republiškega -se- 
kretarja za finance, Boruta Snuderla za predsednika Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, dr. Lojzeta Udeta za predsednika Re- 
publiškega komiteja za zakonodajo, Toneta Vahna, za predsednika Republi- 
škega komiteja za informiranje, Marka Vraničarja za predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, Marijo Zupančič-Vičar za 
predsednico Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 
dr. Iztoka Winklerja za predsednika Republiškega komiteja za kulturo in 
znanost. 

Predlagam tudi, da Skupščina SR Slovenije na današnjem zasedanju raz- 
reši Tomaža Ertla dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za notranje 
zadeve in da imenuje Staneta Debeljaka za namestnika republiškega sekre- 
tarja za finance in Ivana Vinklerja za namestnika republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. 

Tovarišice in tovariši delegati! Na temelju izkušenj iz dosedanjega dela 
Izvršnega sveta in upoštevajoč naloge, ki jih. nalagajo sedanje razmere, pred- 
lagam spremembe v sestavi Izvršnega sveta, ki jih omogočata zakon o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in zakon o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov. 

Čeprav ni dolgo, ikar sta bila sprejeta, so dosedanje izkušnje, zlasti pa 
razprave o novem Izvršnem svetu pokazale, da bi bilo potrebno in koristno 
dopolniti tudi navedena zakona. Celotni sestav Izvršnega sveta se s podanim 
predlogom zmanjša za 5 članov, od teh sta dva podpredsednika. 

Upoštevajoč kadrovske potrebe, predlagam izvolitev sedem novih članov. 
Nekateri dosedanji člani Izvršnega sveta bi vodili druge upravne organe. V 
novi Izvršni svet predlagane tovarišice in tovariši, so se pri svojem dosedanjem 
delu v družbeni bazi in na različnih odgovornih mestih, mnogi od njih v zdru- 
ženem delu, izkazalr z. visoko stopnjo strokovnega in družbenopolitičnega zna- 
nja, z veliko marljivostjo, delovno zavzetostjo in prizadevnostjo v boju za na- 
predek naše socialistične samoupravne skupnosti. Prepričan sem, da bodo na 
predlaganih novih dolžnostih pripomogli k učinkovitemu in operativnemu delu 
Izvršnega sveta slovenske delegatske Skupščine in republiške uprave, pri izva- 
janju ustavno opredeljenih nalog, zlasti pa ik uspešnemu spoprijemanju z več- 
jimi nalogami v boju za ustvarjanje stabilnejših pogojev gospodarjejnja, pri- 
pravljanju in izvajanju planskih usmeritev in projektov za prihodnje obdobje. 
Te naloge, ki ne dopuščajo nobenega odlašanja, so bile ob drugih, poglavitni 
kriteriji za sestavo novega Izvršnega sveta. Novi Izvršni svet bo v okviru svojih 
ustavno določenih pristojnosti dosledno deloval kot del skupščinskega delegat- 
skega sitema. Pri tem bo do konca odprt in odgovoren za predloge in pobude 
celotne samoupravne delegatske baze, družbenopolitičnih organizacij, znanstve- 
nih in strokovnih dejavnikov naše družbe, za stalno operativno sodelovanje z 
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ustreznimi organi v občinah. V čim večji iniciativnosti, tesnem in tvornem so- 
delovanju ter v široki podpori vseh družbenih dejavnikov, delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi, in občanov, vidimo osnovno poroštvo, da bomo prevzete 
naloge tudi odgovorno uresničili. 

S posebno pozornostjo bo Izvršni svet skrbel tudi za ustvarjanje pogojev 
za nadaljnje razvijanje in delovanje delegatskega sistema. To je tisti vzvod v 
našem političnem sistemu socialistične samoupravne demokracije, ki povezuje 
delavca na delovnem mestu z upravljanjem družbe in države, ki torej omogoča 
preseganje z zgodovinsko delitvijo dela nastale razlike med delom in politiko. 
Delo vseh institucij našega političnega sistema mora biti zato organizirano 
tako, da omogoča čim lažje opredeljevanje samoupravno organiziranih delov- 
nih ljudi in uresničevanje njihove odločilne vloge v družbi. V takšni družbeni 
perspektivi se lahko v celoti, učinkovito in odgovorno uveljavi tudi vsaka 
posamezna institucija našega političnega sistema, zgrajenega na družbeni last- 
nini in sistemu delegacij. Izvršni svet pri tem ne more biti izjema. Svoje na- 
loge bo lahko uspešno opravljal, ob osebni odgovornosti vsakega svojega člana 
in z odgovornim in kolektivnim delom Izvršnega sveta kot celote. To je tudi 
smisel uresničevanja pobude tovariša Tita o kolektivnem delu in odgovornosti 
v naši družbi. Novi Izvršni svet seveda ne bo mogel čez noč in brez daljših na- 
porov in tudi ne sam urejati vseh odprtih vprašanj, ki so se nakopičila na raz- 
ličnih področjih družbenega življenja in razvoja. Zagotovo pa bo v to delo vložil 
Vse svoje znanje in energijo ter se pri tem opiral- tudi na skupna spoznanja, 
dogovorjena v družbenih svetih in drugih oblikah demokratičnih konzultacij 
in skupnega oblikovanja možnih rešitev najbolj perečih problemov našega živ- 
ljenja in razvoja. Zavedajoč se svoje odgovornosti za stanje na vseh področjih 
družbenega življenja, za izvajanje v delegatski Skupščini sprejete politike, za- 
konov in drugih splošnih aktov, za usmerjanje in usklajevanje dela upravnih 
organov bo Izvršni svet tudi sam nenehno uveljavljal ustrezne pobude ter od- 
govorno, dosledno in pravočasno ukrepal ali predlagal ustrezne poti. Ob takih 
skupnih naporih rezultati ne bi smeli izostati. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ocenjujem, da mi danes ni potrebno širše 
govoriti o delu Izvršnega sveta in ne o izhodiščih in pogojih, v katerih bo teklo 
naše skupno delo in snovanje pri razreševanju tekočih in dolgoročnih intere- 
sov in problemov delovnih ljudi Slovenije in Jugoslavije. Skupščina SR Slo- 
venije je pred dvema letoma ob volitvah določila dovolj jasno in še danes za- 
vezujočo platformo za delo Izvršnega sveta, ki jo je le-ta po najboljših močeh 
tudi poskušal uresničiti. Zato so tako Izvršnemu svetu kot njenemu predsed- 
niku, dr. Antonu Vratuši, delegati na zadnjem zasedanju zborov Skupščine 
SR Slovenije izrekli tudi priznanje. V tem letu so bile začrtane številne naloge 
na zadnjih sejah Centralnih komitejev Zveze komunistov Slovenije in Jugo- 
slavije, v SZDL in v tej Skupščini. Konec julija moramo na podlagi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije razpravljati o uresničevanju družbe- 
nega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1980, o predlogu sprememb in do- 
polnitev resolucije, o osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 in o izvajanju družbenega plana Jugoslavije. 
To bo nova priložnost za podrobnejšo opredelitev dela in nalog Izvršnega sveta. 

Kljub temu pa želim danes podčrtati nekatere osnovne opredelitve do vpra- 
šanj družbenega razvoja v SR Sloveniji. 

Novi sestav Izvršnega sveta bo moral v prvi vrsti opraviti svoj del nalog 
pri dograjevanju sistemske zakonodaje na vrsti področij, med njimi tudi na pod- 
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ročju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. S tem bo pomagal za- 
okrožiti naš pravno-institucionalni sistem, kar bo omogočalo hitrejše in celovi- 
tejše uveljavljanje socialističnega samoupravljanja kot temeljnega in integral- 
nega družbenega odnosa, s katerim se izraža odločilna vloga delavca pri od- 
ločanju o rezultatih dela in upravljanju funkcij politične oblasti. Samo tako, 
ob utrjevanju in krepitvi samoupravne vloge delovnega človeka, njegovih pra- 
vic in odgovornosti, bo mogoče uspešno uresničevati zahtevne naloge, ki so 
•sedaj pred slovensko in jugoslovansko družbo. 

Središče naših naporov na področju gospodarskega razvoja mora biti 
usmerjeno v zagotavljanje stabilnih virov energije, surovin in hrane, prestruk- 
turiranje dela industrije in drugih gospodarskih dejavnosti in v razvoj pro- 
metne infrastrukture. Bolj odločno se bomo spoprijeli z vsem tistim, kar ovira 
večjo učinkovitost gospodarjenja. Nujno moramo zagotoviti boljšo izkorišče- 
nost obstoječih zmogljivosti, večjo produktivnost ter rast tehnološkega napred- 
ka, slonečega predvsem na lastnem znanju. Pri izbiri investicij moramo zatrdno 
uveljaviti razvojne kriterije, ki bodo zagotavljali dolgoročno poroštvo za večji 
izvoz in za pridobivanje višjega dohodka na osnovi izvoza tehnologije, racio- 
nalnega zaposlovanja, varčevanja s surovinami, energijo in prostorom. Po- 
sebno pozornost bo Izvršni svet v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slove- 
nije posvetil usklajevanju planov organizacij združenega dela in družbenopo- 
litičnih skupnosti za novo srednjeročno obdobje. Infrastrukturne objekte mo- 
ramo graditi v okviru realnih možnosti in ob večjem neposrednem vplivu zdru- 
ženega dela ter ob racionalni uporabi združenih sredstev. 

Izvršni svet si bo skupaj z drugimi dejavniki našega družbenega razvoja 
prizadeval za nadaljnje in dosledno zboljševanje plačilnega in devizno-bilanč- 
nega položaja SR Slovenije. Najodločneje bo ukrepal, da bo zagotovljena te- 
koča proizvodnja in da bo trg bolje oskrbljen, zlasti z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami. 

Pomembne naloge so prav tako na področju družbenih dejavnosti. Sklad- 
nejši razvoj družbenih dejavnosti in njihovo hitrejše povezovanje z združenim 
delom narekuje zlasti hitrejše uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na 
podlagi svobodne menjave dela in samoupravne organiziranosti. V nadaljnjem 
razvoju bomo pripisovali in skušali s konkretno aktivnostjo Izvršnega sveta 
polno uveljaviti strateško pomembno vlogo znanja in znanosti. Programi raz- 
iskovalnega dela morajo bolj kot doslej zagotoviti našim razvojnim usme- 
ritvam trdnejšo znanstveno podlago in podporo, zlasti potrebujemo hitrejši 
razvoj visoko kvalitetnih tehnoloških znanj, ki bodo pomembna podlaga za 
procese prestrukturiranja gospodarstva in njegove višje tehnološke opremlje- 
nosti ter temelj za enakopravnejše vključevanje v mednarodno delitev dela. 
Vloga znanja v proizvodnji mora biti tudi temeljno izhodišče za usmerjanje 
razvoja šolstva. Z nadaljnjimi ukrepi za uveljavitev usmerjenega izobraževa- 
nja na reformnih osnovah moramo zagotoviti, da bosta tako vsebina kot orga- 
nizacija izobraževanja prilagojeni razvojnim potrebam družbe, še posebej raz- 
vojnim potrebam in proizvodnim nalogam združenega dela. Ves sistem vzgoje 
in izobraževanja od osnovne šole dalje pa mora ob teh nalogah v celoti raz- 
vijati tudi moralne in druge človekove in družbene vrednote, njegove sposob- 
nosti in nagnjenja in ga usposabljati za aktivno ustvarjalno delo in za odgo- 
vorno odločanje v družbi, pomagati pa mu mora tudi zadovoljevati njegove in- 
terese in potrebe. 
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V naslednjem obdobju moramo še naprej tvorno sodelovati z institucijami 
in organi drugih republik in pokrajin. Nasploh moramo v celotnem jugoslovan- 
skem prostoru zagotoviti večje združevanje dela in sredstev ter dohodkovno 
povezovanje. Izvršni svet se bo zavzemal za nadaljnje razvijanje dobrih odno- 
sov s sosednjimi deželami in skrbno spodbujal še večje sodelovanje z ne- 
uvrščenimi državami. 

V delu Izvršnega sveta in republiške uprave bomo v prihodnjem obdobju 
poudarjali akcijsko usmeritev in si prizadevali za povečanje učinkovitosti 
dela. Uprava mora izboljšati kvaliteto dela, uveljaviti se mora večja odgovor- 
nost za stanje na vseh področjih. Več mora biti pobud in ukrepov in dosledno 
morajo biti izvajane sprejete odločitve. V upravnih organih in organizacijah 
ter v strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnostih bo nujno po- 
trebno racionalizirati delo in zmanjšati število zaposlenih. Okrepiti pa bo treba 
tiste organe oziroma službe kot so na primer inšpekcije, davčne službe in tako 
dalje, ki morajo s svojim operativnim delovanjem zagotavljati učinkovitejše 
uresničevanje določenih nalog in zakonskih določil. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prosim, da izvolite in imenujete predla- 
gane kandidate in s tem omogočite, da Izvršni svet lahko začne delati in ures- 
ničevati zastavljene naloge. 

Opravičujem se, tovarišice in tovariši delegati, zaradi morebitnih nedore- 
čenosti v tej obrazložitvi. Iskreno želim, da bi bilo v našem prihodnjem so- 
delovanju veliko možnosti za sprotno opredeljevanje in potrjevanje vsega, kar 
je ob taki priložnosti tudi sicer potrebno povedati. Hvala! 

Predsedujoči Emil Tomažič: Zahvaljujem se predsedniku Izvršnega 
sveta naše Skupščine za obrazložitev predloga za sestavo Izvršnega sveta naše 
Skupščine. 

Vprašujem poročevalca Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve ali želi besedo? {Ne želi.) Zeli kdo razpravljati o predlogu predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije? (Ne želi.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. Tudi tokrat bomo gla- 
sovali javno z dvigom rok, ločeno po zborih. 

Prosim najprej delegate Zbora združenega dela, da glasujejo. Kdor je za 
predlog predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Sedaj pozivam delegate Zbora občin, da glasujejo. Kdor je za predlog 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim delegate Družbenopolitičnega zbora, da glasujejo. Kdor je za pred- 
log predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor soglasno sprejeli predlog predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, tovariša Janeza Zemljariča. 

S tem so bili v vseh zborih Skupščine SR Slovenije izvoljeni za podpred- 
sednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš Jože Florjančič, tova- 
riš Vlado Klemenčič in tovariš Dušan Sinigoj. Za člane Izvršnega sveta pa: 
Boris Cižmek, Tomaž Ertel, Andrej Grahor, Jernej Jan, Tatjana Kosovel, Mar- 
tin Košir, Ivo Marenk, Jože Pacek, Majda Poljanšek, Milivoj Samar, Marjan 
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Simič, Anton Slapernik, Borut Šnuderl, dr. Lojze Ude, Tone Vahen, Marko 
Vraničar, dr. Iztok Winkler in Marija Zupančič-Vičar. 

Izmed članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so imenovani: Boris 
Cižmek za predsednika Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide, 
Tomaž Ertel za republiškega sekretarja za notranje zadeve, Andrej Grahor za 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze, Jernej Jan za pred- 
sednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, Tatjana Kosovel 
za predsednico Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, Mar- 
tin Košir za republiškega sekretarja za ljudsko obrambo, Ivo Marenk za pred- 
sednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Jože 
Pacek za republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun, Majda 
Poljanšek za predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, Milivoj Samar za predsednika Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje, Marjan Simič za predsednika Republiškega komiteja za delo, 
Anton Slapernik za republiškega sekretarja za finance, Borut Šnuderl za pred- 
sednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, dr. 
Lojze Ude za predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo, Tone Vahen 
za predsednika Republiškega komiteja za informiranje, Marko Vraničar za 
predsednika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo, 
dr. Iztok Winkler za predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost 
in Marija Zupančič-Vičar za predsednico Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

Tovarišice in tovariši delegati, dovolite mi, da v svojem imenu in imenu 
delegatov iskreno čestitam predsedniku Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k njegovi izvolitvi in vsem novo izvoljenim podpredsednikom Izvršnega sveta 
in članom Izvršnega sveta. 

Naj ob tej priložnosti zaželim v imenu vseh nas Izvršnemu svetu naše 
skupščine veliko uspehov pri opravljanju odgovornih nalog, ki so pred nami. 
(Ploskanje.) 

Prehajamo na naslednjo, to je 2. točko dnevnega reda skupnega 
zasedanja, pri kateri bomo poslušali poročilo delegatov Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku uskla- 
jevanja osnutka sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980, v letu 1980. 

Prosim tovariša Rudija Kropivnika, člana naše delegacije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da poroča zboTom. Prosim! 

Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! Člani delegacije ta 
hip v vseh odborih Zbora republik in pokrajin usklajujejo stališča sprememb in 
dopolnitev osnutka resolucije za leto 1980. Glede na siklep vseh zborov Skup- 
ščine, z dne 25. 6. tega leta, da je delegacija dolžna na naslednji seji poročati 
o usklajevanju tega akta, sem zadolžen, da vam v imenu delegacije dam po- 
ročilo. 

1. Delegacija ni poročala na zborih 11. 7., ker so šele 14. t. m. zadnje skup- 
ščine republik in avtonomnih pokrajin zavzele svoja stališča do sprememb in 
dopolnitev osnutka resolucije. 

2. Vse skupščine republik in avtonomnih pokrajin so dale soglasja k pred- 
logu sprememb in dopolnitev resolucije za leto 1980 in ugotovile, da so spre- 
membe in dopolnitve nujne. 
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3. Skupščina SR Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvatske in Vojvodine, 
so tako kot naša Skupščina ugotovile, da je nujno podrobneje proučiti realno 
stopnjo rasti družbenega proizvoda, zmanjšanje stopnje rasti industrijske pro- 
izvodnje in produktivnosti. Pri tem je posebej potrebno predložene stopnje 
rasti oceniti v skladu s predloženimi okviri ekonomskih odnosov s tujino in 
predloženo plačilno bilanco. Nobena skupščina pa ne predlaga glede tega kon- 
kretne rešitve. 

4. Vse skupščine v načelu podpirajo nadaljnje omejevanje rasti osebnih 
dohodkov, pri čemer skupščine SR Hrvatske, Bosne in Hercegovine, Vojvodine 
in Srbije tako kot naša menijo, da novi predlog uokvirjanja rasti sredstev za 
pokojnine in invalidnine ni sprejemljiv. 

5. Večina skupščin tako kot naša opozarja, da je bilo začasno maksimiranje 
cen sprejemljivo, da pa se je potrebno čim prej dogovoriti za okvire rasti cen 
in kriterije, kako priti iz položaja zamrznitve. Pri tem se nekatere skupščine 
zavzemajo, da rast cen ne more biti samo zaradi devalvacije dinarja, da je 
potrebno posebej opredeliti okvire rasti cen na malo, proizvodne cene in po- 
dobno, drugi pa, da je potrebno opredeliti politiko cen, po poti odpravljanja 
največjih disparitet. 

6. Zvezni izvršni svet o vseh teh stališčih delegacijam ni poslal pismenih 
stališč, pač pa je poslal Zboru republik in pokrajin svoj dopolnilni predlog spre- 
memb resolucije in tako kot pravijo v obrazložitvi, je ta njihov dopolnilni pred- 
log usklajen s stališči Zveze sindikatov Jugoslavije. Bistvo predloga pa je v tem, 
da predlaga prednost zaposlovanja in dograditve objektov dejavnosti posebnega 
druzoenega pomena in malega gospodarstva, razen tega pa nalaga obveznost 
družbenopolitičnim skupnostim, da določijo posebno listo artiklov kot so zdra- 
vila, pralni praški, kurjava, hrana, -ki bodo prednostno zagotovljeni, predlaga 
pa tudi to, da se osebni dohodki pripravnikov, ki se bodo zaposlili v letošnjem 
letu izvzamejo iz okvirov limitov mase osebnih dohodkov in da se iz limita 
lbu/o rasti mase sredstev v skupni porabi izvzamejo šolstvo in zdravstvo, ka- 
terin prinodki lahko na temelju rasti materialnih stroškov rastejo do 18 u/o- 
Prav tako predlagajo nove rešitve za pokojnine in invalidnine, in sicer tako, 
da lahko rastejo do višine rasti poprečnih nominalnih osebnih dohodkov, na 
področju republike oziroma avtonomne pokrajine v preteklem letu. 

Delegacija ocenjuje, glede na stališča skupščin republik in avtonomnih po- 
krajin in glede na dopolnilni predlog Zveznega izvršnega sveta, da bo možno 
uveljaviti bistvena stališča Skupščine SR Slovenije k osnutku sprememb in 
dopolnitev resolucije; ki se nanašajo na politiko delitve, usklajevanja pokojnin 
in invalidnin ter politiko cen. 

Glede na načelno določbo Skupščine SR Slovenije, da je za celovito raz- 
pravo in delegatsko odločanje potrebno ob sprejemanju sprememb resolucije, 
sprejeti tudi spremembe spremljajočih dokumentov, mi dovolite nekaj besedi 
tudi o teh dokumentih. 

Na prvem mestu je osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980, glede katerega 
je Skupščina Slovenije zavzela svoje stališče. Glede na težo pripomb skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin, bomo proračun federacije obravnavali po 
rednem postopku in ne po skrajšanem postopku kot je bilo prvotno predlagano, 
tako da bomo začeli s postopkom usklajevanja šele septembra meseca. 
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Spremembo dogovorov o politiki cen smo delegati dobili v vednost, vendar 
ga bodo izvršni sveti skupščin republik in avtonomnih pokrajin sprejeli v skladu 
s svojo pristojnostjo v najkrajšem času. 

Osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije 
za leto 1980 nismo uspeli uskladiti. Predlog ni sprejemljiv za delegacije skup- 
ščin Srbije, Hrvatske, Makedonije, Vojvodine in Slovenije. Naša delegacija ni 
dala soglasja k plačilni bilanci, ker ni mogla uveljaviti stališča Skupščine SR 
Slovenije. Delegacija ni soglašala predvsem zato, ker je zahtevano povečanje 
izvoza za Slovenijo nerealno, saj se predvideva povečanje stopnje pokrivanja 
od 55,6 % v letu 1979, na 84,8 % letos, kar pomeni, da naj bi bila udeležba Slo- 
venije v izvozu enaka kot je na primer delež izvoza Hrvatske, ki ima mnogo 
večje gospodarstvo. Nadalje, ker pomeni priznavanje uvoznih pravic za sub- 
stitucijo neprincipialen pristop pri reševanju problemov ekonomskih odnosov 
s tujino, ker Zvezni izvršni svet ni pripravil analize za poračun neizvrševanja 
obveznosti za leto 1979, pač pa je sam sprejel kriterij 50% odstopanja na bla- 
govnem sektorju. Ker je nekaterim, ki so lansko leto prekoračili svoje uvozne 
pravice, letos priznal dodatne uvozne pravice. Glede na stanje pri usklajevanju 
plačilne bilance je pričakovati, da bo Zvezni izvršni svet predlagal Predsedstvu 
SFRJ uveljavitev sprememb in dopolnitev plačilne bilance Jugoslavije s spre- 
jetjem novega začasnega ukrepa. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini 
SFRJ, naj osnutek sprememb in dopolnitev resolucije sprejme na julijski seji 
Zbora republik in pokrajin. Vse skupščine republik in avtonomnih pokrajin so 
sprejele ta predlog in so tako dale, soglasje k resoluciji ter pooblastilo svojim 
delegacijam, da glasujejo za predlog resolucije. Naša Skupščina, kot vam je 
znano, je dala soglasje, ni pa dala delegaciji pooblastila, da glasuje za predlog 
resolucije. Delegacija nima možnosti, da bi danes dala končno poročilo o po- 
stopku usklajevanja, ker le-to še vedno teče, vendar kljub temu predlaga, da 
na današnji seji zborov izglasujete pooblastilo delegaciji in na ta način omogo- 
čite sprejem resolucije na jutrišnji seji Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Delegacija ne bo uporabila svojega pooblastila, če bo ocenila, da ni mogla 
zadovoljivo uveljaviti stališč in pripomb Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa! 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa! S tem zaključujem sejo 
vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije. 

Zbori nadaljujejo z delom na ločenih sejah. Za Zbor združenega dela pa 
odrejam 10 minut odmora. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10. uri.) 



Zasedanje 30. julija 1980 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoča^ S i 1 v a Jereb: Tovarišice in tovariši delegati, spošto- 
vani gostje! Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, na katerem bomo poslu- 
šali ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu Izvršnega sve- 
ta Skupščine o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1980 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981, k predlogu spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in k osnutku dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—4985, ki ga bo podal tovariš 
Vlado Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
uvodno obrazložitev k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z 
osnutkom zakona, ki jo bo podal tovariš Franc Razdevšek, predsednik Komi- 
sije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

Sedaj pa prosim tovariša Vlada Klemenčiča, podpredsednika Izvršnega 
sveta, da povzame besedo. 

Vlado Klemenčič: Tovarišice in tovariši delegati! Izteka se zadnje 
leto uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ko 
je že mogoče dokaj jasno oceniti dosežene rezultate razvoja y tem srednjeroč- 
nem obdobju, hkrati pa analizirati temeljne probleme in razvojna vprašanja 
za prihodnje petletno obdobje. 

Uresničevanje ciljev in nalog družbenega plana v tekočem srednjeročnem 
obdobju je potekalo v mnogo bolj težavnih in zapletenih notranjih in zuna- 
njih gospodarskih razmerah, kot se je z njimi računalo ob njegovi pripravi. 
Za notranji razvoj je značilno predvsem prepočasno uveljavljanje samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov, delno tudi zaradi neizgrajenosti mehaniz- 
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mov in instrumentov za izpeljavo v ustavi in sistemskih zakonih predvidenih 
osnov teh odnosov, premajhno delovanje ekonomskih spodbud za učinkovitejše 
gospodarjenje, izrazita nihanja v gospodarskih tokovih v posameznih letih 
tega srednjeročnega obdobja, močni inflacijski pritiski, poglabljanje nesoraz- 
merij v ekonomskih odnosih s tujino ob naraščanju zadolženosti države ter 
visoka rast vseh oblik domače porabe ob hkratnem poslabševanju reproduk- 
cijske sposobnosti združenega dela. Prav tako so na izvajanje družbenega 
plana vplivale zaostrene zunanje razmere razvoja, med njimi svetovna ener- 
getska kriza in izrazito nestabilna gibanja v svetovnem gospodarstvu. V zad- 
njih letih je prišlo do občutnega zmanjšanja stopnje gospodarske rasti v ve- 
čini držav sveta. 

Analize uresničevanja družbenega plana sicer kažejo, da smo v tekočem 
petletnem obdobju v globalu dosegli sorazmerno ugodne kvantitativne rezul- 
tate, zlasti glede gospodarske rasti, rasti investicij v osnovna sredstva, življenj- 
skem standardu prebivalstva in drugih oblikah porabe. Vendar kvaliteta tega 
razvoja ni bila zadostna in skladna s planskimi cilji. To se kaže v nerazre- 
šenih strukturnih disproporcih, nizki rasti produktivnosti dela, zaostajanju pri 
izvozu in sploh vključevanju našega gospodarstva v mednarodno menjavo, 
zmanjševanju učinkovitosti investiranja, slabem izkoriščanju naravnih proiz- 
vodnih in kadrovskih potencialov, v zaostrovanju problemov na področju ener- 
gije, pri gospodarjenju s prostorom in v nerešenih problemih varstva okolja. 
Skratka, bilanca doseženega kaže, da smo s kvantitativnimi rezultati v tem 
srednjeročnem obdobju lahko v glavnem zadovoljni, zaskrbljeni pa moramo 
biti zaradi prepočasnega uveljavljanja kvalitativnih sprememb v razvoju. 

Nove zakonske rešitve in druge spremembe na različnih področjih sistema 
so ustvarile podlago za spremenjene odnose, vendar to marsikje še ni dosled- 
no in do konca izpeljano v praksi. Precej je še formalnega pristopa, medtem 
ko njihova vsebina pogosto ostaja v ozadju. Močno je prisotna dvojnost siste- 
ma —■ ostanki državne regulative, nastajanje novih samoupravnih odnosov — 
predvsem pri ekonomskih odnosih s tujino, v svobodni menjavi dela, pri raz- 
porejanju dohodka in pri cenah. 

Eden od razlogov počasnega uveljavljanja samoupravnih odnosov je bil 
stalen pritisk za pridobivanje novih pravic, to se je med drugim odražalo v 
procesih dogovarjanja, ko so udeleženci predvsem pristopali k dogovorom ozi- 
roma sporazumom z namenom, da razširijo svoje pravice, ne pa da s tem sprej- 
mejo tudi svoje obveznosti. Prav tako so pogosta razmišljanja posameznih skup- 
nosti in ozd, da iščejo rešitve za svoj neugoden ekonomski položaj zlasti v spre- 
membah ukrepov gospodarskega sistema in ukrepih države. 

Proces prestrukturiranja slovenskega gospodarstva kot temeljna strateška 
naloga tekočega petletnega obdobja je potekal znatno počasneje od predvide- 
vanj. Premalo je bilo storjenega v preusmerjanju proizvodnih programov ter 
pri izbiri izdelkov, ki prinašajo večji dohodek. Dinamika investicij v osnov- 
na sredstva v vsem preteklem obdobju je bila sicer izredno visoka. Ocenjuje- 
mo, da bo udeležba investicij v ustvarjenem družbenem proizvodu celo pre- 
sežena. Toda premiki v strukturi naložb so bili znatno počasnejši od predvi- 
devanj. Po premiku v korist gospodarske infrastrukture, zlasti v energetiko, 
v prvih dveh letih uresničevanja plana, se je njen delež v zadnjih letih zmanjše- 
val, zlasti zaradi odstopanj na področju izgradnje cestne infrastrukture in PTT 
omrežja. Za planiranim obsegom in dinamiko zaostaja tudi obseg naložb v 
agroindustrijskem kompleksu. Zamujamo tudi z vlaganji v surovinske dejav- 
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nosti, zlasti v bazno kemijo, v črno in barvasto metalurgijo. Proizvodnja v 
surovinskih dejavnostih je v tem srednjeročnem obdobju naraščala počasneje 
kot industrijska proizvodnja v globalu, kar je vplivalo na zmanjšanje njenega 
deleža v celotni industrijski proizvodnji, namesto da bi se le-ta povečal. Ob 
zaostajanju vlaganj v dejavnosti posebnega pomena pa so se hitreje od pla- 
niranega razmerja povečale naložbe v preostalo gospodarstvo, za te naložbe pa 
je značilno razdrobljenost, majhen delež lastnih in združenih sredstev v 
predračunski vrednosti naložb in premajhna povezanost s surovinsko osnovo. 

Pri nekaterih usmeritvah in nalogah na področju prestrukturiranja naše- 
ga gospodarstva ugotavljamo, da je bil tekoči srednjeročni plan postavljen 
preveč ambiciozno in je v tem deloval nestabilizacijsko. Strukturo proizvajalnih 
sil, ki smo jo gradili v daljšem preteklem obdobju in za katero je bil značilen 
hiter razvoj predelovalne industrije, zasnovane na visoki konjunkturi na do- 
mačem tržišču ob visoki uvozni odvisnosti, v tem petletnem obdobju ni bilo 
moč spremeniti s takšno intenzivnostjo, kot je ocenil družbeni plan. Oprede- 
ljen je bil tudi preveč obsežen seznam dejavnosti posebnega pomena — gle- 
de na realno akumulacijsko sposobnost gospodarstva. Ob tem je zaostajalo 
aplikativno raziskovalno delo, boljše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti in 
domačih surovinskih virov, razvoj kmetijstva, drobnega gospodarstva in sto- 
ritvenih dejavnosti, ki so nujno potrebne za skladnejši razvoj. 

Eden ključnih problemov dosedanjega razvoja je, da se z urbanizacijo, 
tako s stanovanjsko zidavo kot tudi za potrebe industrije in infrastrukture, 
stalno zmanjšujejo plodna zemljišča, kar je posledica pomanjkljivosti v pro- 
storskem planiranju in nespoštovanje sprejetih družbenih norm. Računamo, da 
bodo rezultati prostorskega planiranja, upoštevajoč opravljeno delo v zadnjem 
času, ob hkratnem angažiranju vseh nosilcev planiranja, ublažili ta problem. 

Glede družbenih dejavnosti analiza kaže, da nismo uspeli v celoti uresni- 
čiti nekaterih bistvenih nalog. Medtem ko smo uspeh v tem času sprejeti glav- 
nino normativnih aktov, ki so osnova za pospešeno uresničevanje novih druž- 
benoekonomskih odnosov, ki temeljijo na svobodni menjavi dela, pa nismo 
dosegli začrtanih premikov pri tistih področjih dejavnosti, ki smo jih v do- 
govoru o temeljih plana opredelili kot prioritetne za to obdobje. Zaradi neu- 
sklajenosti v samem postopku planiranja je prišlo do tega, da so bile v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih plana izoblikovane drugačne prednostne nalo- 
ge in tako sedanja situacija narekuje, da se v prihodnjem obdobju odločneje 
zavzemamo za uresničitev že sprejetih usmeritev. Prioritete, kot so uresniče- 
vanje usmerjenega izobraževanja, povezovanje raziskovalne dejavnosti s pro- 
izvodnjo in preusmeritev v razvoj zdravstva na osnovno in preventivno zdrav- 
stveno dejavnost, ostajajo tako prednostne naloge tudi v prihodnjem petlet- 
nem obdobju. 

Izrazito zaostajanje za planskimi usmeritvami ugotavljamo pri vključe- 
vanju v mednarodno menjavo. Rast izvoza blaga v tekočem petletnem ob- 
dobju ni dosegla niti polovice predvidene rasti za to srednjeročno obdobje. Kljub 
temu, da se je delež SR Slovenije v plačilno-bilančnem deficitu Jugoslavije 
zmanjšal, so se zaradi visokega zadolževanja v tujini v preteklih letih obvez- 
nosti za odplačila tujih kreditov tako povečale, da ob deviznem prilivu od 
izvoza blaga in storitev dosegamo že zgornjo mejo odplačilne sposobnosti in 
stopnje zadolženosti v tujini. Primankljaj v trgovinski in plačilni bilanci je 
torej postal glavni omejitveni dejavnik celotnega razvoja. Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino so se razvijale predvsem v 
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institucije za razporejanje uvoznih pravic, veliko manj pa kot dejavnik uskla- 
jevanja znotraj združenega dela pri usmerjanju izvozne aktivnosti. 

Kakor je znano, je bil prvi korak pri prekinjanju izrazito neugodnih gibanj 
na področju ekonomskih odnosov s tujino in odpravljanju vzrokov ter za okre- 
pitev ekonomskih zakonitosti v gospodarjenju nasploh storjen s sklepom Zvez- 
nega izvršnega sveta o spremembi tečaja dinarja. 

Razmere gospodarjenja so se z novim dinarskim tečajem močno spremenile 
ter nalagajo nove naloge in obveznosti vsem delovnim ljudem in organizacijam 
združenega dela, skupščinskim, izvršnim in upravnim organom ter vsem za- 
vestnim socialističnim silam. Gre torej za ukrepe, ki nimajo samo lastnosti 
ekonomske operacije, ampak so tudi družbena in politična .akcija. 

Počasno preoblikovanje družbenoekonomskih odnosov se materialno odra- 
ža tudi prek doseženih razmerij v razporejanju dohodka, zlasti v gospodarje- 
nju s sredstvi za izboljšanje rešitev materialne podlage dela. V prvih treh le- 
tih tega srednjeročnega obdobja so dosežena razmerja pri razporejanju do- 
hodka odstopala od usmeritev plana in letnih resolucij. Sredstva za zadovo- 
ljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb so skupno naraščala hitreje od 
ustvarjenega dohodka, kar je zmanjševalo delež dohodka, namenjenega za 
razširitev materialne podlage dela, zato se je krepila odvisnost procesa raz- 
širjene reprodukcije od drugih, zlasti bančnih virov in posojil iz tujine, kar 
povzroča nadaljnje visoke obremenitve bodočega dohodka. 

V tem petletnem planu so osebni dohodki, ob za slovenske razmere visoki 
rasti zaposlovanja, pretežno sledili giban ju življenjskih stroškov, manj pa 
ustvarjenemu dohodku in rezultatom pri povečanju produktivnosti dela. 

V SR Sloveniji je že v preteklem letu potekala intenzivna družbena akci- 
ja za večji vpliv samoupravljalcev na razporejanje dohodka ter za njegovo 
smotrnejšo delitev, to je »akcija zaključnih računov«. Tudi to je pripomoglo, 
da smo v letu 1979 v republiki dosegli nekoliko boljše odnose pri razporejanju 
dohodka. 

Pretežno administrativno zaviranje rasti cen v prvih letih srednjeročnega 
obdobja je sicer pomenilo kratkoročno zaustavljanje inflacije, vendar ni mo- 
glo odpraviti njenih osnovnih vzrokov, zlasti še ker ukrepi ekonomske politike 
na drugih ključnih področjih niso bili podrejeni politiki ekonomske stabiliza- 
cije. Visoka rast cen v zadnjih letih kaže tudi na slabosti izvajanja politike cen, 
ki je v premajhni meri uveljavljala in spoštovala ekonomske kriterije. V takš- 
nih razmerah se je v organizacijah združenega dela vse bolj uveljavljalo mne- 
nje, da je dogovorjena globalna rast cen v posameznem letu vsakoletna pra- 
vica do porasta dohodka skozi cene, ne pa okvir za selektivno reševanje in od- 
pravljanje neskladij v cenah. 

Navedene ugotovitve, podatki in ocene pri uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov kot tudi gibanj v družbeni reprodukciji kaže- 
jo poglavitne značilnosti in probleme uresničevanja veljavnega družbenega 
plana. Iz njih izhaja, da v preteklih letih sedanji problemi in gospodarske te- 
žave še niso prišli tako močno do izraza, ker so hitra rast cen in možnosti ko- 
riščenja visokih zunanjih in domačih kreditov omogočale odlaganje reševanja 
nekaterih ključnih, perečih vprašanj. Sedaj nimamo več maneverskega pro- 
stora, da odlagamo reševanje teh problemov. Potrebno je, da trezno in s polno 
odgovornostjo ocenimo vso težo sedanjih gospodarskih problemov, da se bomo 
lahko mobilizirali na preusmerjanje negativnih gibanj ter odločno prenehali z 
dosedanjo prakso. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Ze resolucija o politiki izvajanja družbe- 
nega plana v letu 1980 je bila naravnana v odpravljanje nekaterih ključnih 
žarišč inflacije, zlasti v obvladovanje prekomerne domače porabe ter uveljav- 
ljanje izvoza kot osnovnega pospeševalca razvoja. Izvršni svet je Skupščini 
v dveh informacijah že poročal o izvajanju letošnje resolucije. Ti informaciji 
dopolnjujemo z naslednjim prikazom najnovejših gibanj: 

— industrijska proizvodnja se v zadnjih mesecih čedalje bolj umirja in je 
v šestih mesecih le za 3,7 odstotka višja od lanskega prvega polletja. Vzroki 
za to so predvsem težave v preskrbi z reprodukcijskim materialom in surovi- 
nami in postopno zmanjševanje domače porabe; 

— za kmetijsko proizvodnjo velja, da še naprej ohranja ugoden trend 
rasti glede na predvideno rast v tem srednjeročnem obdobju. Po sedanji oceni 
bo v letošnjem letu kmetijska proizvodnja narasla za 4 odstotke; 

— nadaljuje se visoka dinamika rasti izvoza, ki je v prvem polletju višja 
kot v enakem obdobju preteklega leta realno za 18 odstotkov. V istem času 
se je uvoz blaga realno znižal za okoli 9 odstotkov v primerjavi s prvim pol- 
letjem lani. Tako smo dosegli v prvem polletju 66 odstotno pokritje uvoza 
blaga z izvozom blaga; 

— rast izplačil za naložbe v osnovna sredstva se postopno znižuje, tako da 
so izplačila v petih mesecih še za 24 odstotkov višja kot v preteklem letu. V tem 
okviru se hitreje zmanjšuje dinamika izplačil za gospodarske naložbe ■— v pe- 
tih mesecih so bila izplačila le za 18 odstotkov višja kot v enakem obdobju 
lani, medtem ko so bile negospodarske naložbe v tem obdobju višje za 39 od- 
stotkov, predvsem na račun visoke dinamike izplačil za naložbe v stanovanjsko 
in komunalno dejavnost. Investicijska sredstva se usmerjajo predvsem v po- 
krivanje prekoračitev in dokončanja naložb, medtem ko se pri naložbah v 
nižjih fazah izvajanja in novih naložbah že kažejo znaki upočasnjene investi- 
cijske aktivnosti; 

— število zaposlenih se je od začetka leta do junija povečalo le za 1000 
delavcev, tako da verjetno ne bo dosežena z resolucijo predvidena stopnja; 

— glede razporejanja dohodka Izvršni svet meni, da plani organizacij 
združenega dela pri razporejanju dohodka izražajo precejšnjo pripravljenost 
za smotrnejše gospodarjenje z dohodkom. To potrjujejo tudi podatki o nji- 
hovem uresničevanju v preteklih mesecih letošnjega leta; 

—• sredstva za osebne dohodke se gibljejo v okviru družbenega dogovora 
in so v prvem polletju porasla za 21 odstotkov, medtem ko je povprečni osebni 
dohodek na zaposlenega za 19 odstotkov višji kot je bil v preteklem letu. Na- 
daljuje se visoka rast cen in življenjskih stroškov. Visoka inflacija zmanjšuje 
realno raven osebnih dohodkov, ki so bili v prvih petih mesecih letošnjega 
leta za 4 odstotke nižji kot v -enakem obdobju lani. Zaradi nekoliko manjšega 
varčevanja prebivalstva in drugih prejemkov se dinamika osebne porabe pre- 
bivalstva umirja počasneje od izplačanih osebnih dohodkov; 

— priliv sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb je v prvih petih me- 
secih v globalu (skupaj s sredstvi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 
višji za 26 odstotkov, medtem ko so se sredstva za SIS družbenih dejavnosti v 
tem obdobju povečala za 21,5 odstotka; 

-— priliv sredstev za splošno porabo je bil v prvih petih mesecih višji za 
20,5 odstotka, vendar njegova dinamika v zadnjih mesecih upada; 

— likvidnost bank in organizacij združenega dela iz gospodarstva se že 
od začetka leta ni izboljšala, tako da je še vedno nezadovoljiva. Slaba likvid- 
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nost bank in gospodarstva pospešuje povpraševanje po kratkoročnih kreditih 
in vnovčevanje menic. 

Preskrba našega gospodarstva in široke porabe z energijo je bila v letoš- 
njem prvem polletju pod obsegom, ki ga je začrtala energetska bilanca Jugo- 
slavije. Na to so vplivale zlasti nezadostne dobave tekočih goriv zaradi plačil - 
no-bilančnih omejitev pri uvozu ter znatne redukcije pri uvozu zemeljskega 
plina. Po predlogu energetske bilance Slovenije bomo v tem letu razpolagali 
s komaj 0,93% več koriščene energije kot lani — električne energije bo za 
6% več, trdih goriv za 14%, tekočih goriv za 11 % manj in zemeljskega plina 
za 108 % več. Pri tem se delež porabe nafte in njenih derivatov v celotni stru- 
kturi porabljene energije v naši republiki le počasi zmanjšuje. V preteklem 
letu je ta delež znašal še 55 %, letos naj bi po projekciji padel na 49 %. 

Upoštevajoč takšne razmere pri preskrbi z energijo, je Izvršni svet že 
obvestil preskrbovalne organizacije z energijo o ukrepih, ki naj jih naredijo, 
da bo zagotovljena enakomerna preskrba vseh območij Slovenije ter o občasnih 
motnjah pri preskrbi zagotovljen prioritetni vrstni red preskrbe. 

Pri preskrbi prebivalstva se resne težave pojavljajo že konec lanskega 
leta pri kavi in pralnih praških. Tem so se pridružile težave pri preskrbi 
z oljem in sladkorjem v preteklem mesecu ter zdravili, zaradi slabe organiza- 
cije preskrbe in tržišča, pri olju in sladkorju pa delno tudi zaradi potrošniš- 
ke mrzlice, ki je ob tem nastala. 

Izvršni svet se bo zavzel za občasno omejitev izvoza sladkorja, dokler se 
ne bo potrošnja na jugoslovanskem tržišču popolnoma normalizirala. Ves čas 
je podpiral zahteve o ustreznejših cenah surovin za pralne praške in cene 
pralnih praškov, kar je bilo nedavno sprejeto in bo omogočilo normalnejšo 
preskrbo od jeseni naprej. 

Ob podražitvi uvoza in dodatnih omejitev uvoza prihaja do slabše pre- 
skrbljenosti z reprodukcijskim materialom in do zmanjševanja pa tudi do upa- 
danja proizvodnje zlasti v tistih dejavnostih, ki so močno uvozno odvisne, svo- 
je izdelke pa prodajajo predvsem na domačem tržišču. 

V drugi polovici leta se bodo razmere glede tega pri nas, pa tudi v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah, še zaostrile. V Skupščini SFRJ se 
končuje postopek usklajevanja projekcije plačilne in devizne bilance Jugo- 
slavije ter plačilno-bilančnih in devizno-plačilnih položajev republik in avto- 
nomnih pokrajin. Z uskladitvijo bo prenehala veljavnost začasnega zakona, ki 
je bil sprejet 26. 12. 1979. Pred vse socialistične republike «rn avtonomni po- 
krajini bodo postavljene zahtevnejše naloge na tem področju od dosedaj na- 
črtovanih. SR Slovenija bo tako morala v drugem polletju letošnjega leta v 
primerjavi z drugim polletjem 1979 povečati izvoz, blaga na konvertibilno 
področje nominalno za 34 % ali realno za 15 % in zmanjšati uvoz blaga s 
tega področja nominalno za 26% oziroma realno za 40% — pri tem je treba 
seveda upoštevati vpliv sedanje devalvacije. Pred SR Slovenijo je torej zahte- 
va, da v blagovni menjavi s konvertibilnem področjem doseže v drugem pol- 
letju določen suficit. Dogovorjeno je tudi, da sprejeti odnosi v plačilno-bilanč- 
nem in devizrio-bilančnem položaju republike ne bodo predstavljali izhodišča 
pri načrtovanju novega petletnega plana in da bo ZIS spremljal stanje in konec 
septembra dal o tem oceno. 

Izvršni svet bo skupaj z drugimi dejavniki pripravil program aktivnosti 
za uresničitev teh nalog. V okviru svojih pristojnosti in v sodelovanju s Sa- 
moupravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino, Gospodarsko 
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zbornico Slovenije, bankami in drugimi bo poskušal prispevati k zagotovitvi 
čim bolj nemotenega toka proizvodnje in ukrepal tam, kjer bi ovire utegnile 
prekiniti normalen tok preskrbo vanj a s surovinami in reprodukcijskim ma- 
terialom. 

V okviru razpoložljivih denarnih sredstev v bankah kakor tudi v organi- 
zacijah združenega dela je potrebno dajati prednost zagotavljanju sredstev 
za tekočo reprodukcijo. V sedanjem gospodarskem položaju je potrebno, da vsi 
odgovorni dejavniki pozorno spremljajo razvoj proizvodnje in posredujejo, 
tako da proizvodnja ne bi padla pod realno možno in.nujno potrebno raven. 

Po sedanjih ocenah bo zaradi nakopičenih težav in vpliva sprejetih ukre- 
pov rast industrijske proizvodnje v drugem polletju znašala le še 1 do 2 % 
v primerjavi z enakim obdobjem lani, v vsem letu 1980 pa bi bila proizvodnja 
za okoli 3% višja kot v letu 1979. 

Vpliv sprejetih ukrepov na upočasnitev razvoja preostalih gospodarskih 
dejavnosti bo manjši kot v industriji, ker razen prometa niso v tolikšni meri 
neposredno vezane na uvoz, hkrati pa dosegajo nekatere izmed njih pomem- 
ben izvoz (promet, gostinstvo in turizem). 

Pri pospeševanju izvoza ne bi smeli zaiti v drugo skrajnost ter izvažati 
tiste izdelke, zlasti surovine in reprodukcijski material, ki jih potrebuje do- 
mača proizvodnja. 

Nujnost krepitve materialne osnove dela bo tudi v težjih razmerah go- 
spodarjenja terjala, da del stabilizacijskih bremen prevzamejo vse oblike po- 
rabe. Višja, rast dohodka in cen od predvidene omogoča nekoliko višjo rast 
nominalnih osebnih dohodkov v materialni proizvodnji, kot se je računalo ob 
sprejemanju resolucije. Resolucija določa, da lahko sredstva za osebne dohod- 
ke v dejavnostih izven materialne proizvodnje porastejo za največ 16 %. Ob 
pripravah materialnih okvirov v letu 1980 je bilo ocenjeno, da bo dohodek 
narastel za 22 % in bi tako rast sredstev za osebne dohodke v teh dejavnostih 
zaostajala za dohodkom za 7 odstotnih točk, kar bi ob omejitvi zaposlovanja 
v teh dejavnostih omogočalo podoben položaj delavcev v materialni proizvod- 
nji in dejavnostih izven nje. S sedanjimi dopolnitvami resolucije je predlaga- 
na sprememba omejitve od 16 na 18 %, kar ob ocenjeni rasti dohodka za 29 % 
pomeni zaostajanje osebnih dohodkov v teh dejavnostih za rastjo dohodka za 
11 odstotnih točk. V razpravah o spremembah resolucije se je izoblikovalo 
tudi mnenje, da resolucijskega limita ne bi spreminjali, razen v zdravstvu in 
osnovnem šolstvu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne glede na to meni, 
da naj bi za vse dejavnosti veljala 18% omejitev, saj že ta pomeni dokaj 
veliko zaostajanje osebnih dohodkov v vseh dejavnostih izven materialne pro- 
izvodnje. Teh odnosov — ob pričakovanem znižanju realnih osebnih dohodkov 
— ne bi smeli še dodatno zaostrovati. Udeleženci dogovora o razporejanju do- 
hodka spremljajo gibanje sredstev za osebne dohodke ter bodo ob znižanju 
realnih osebnih dohodkov pod družbeno sprejemljivo ravnijo predlagali spre- 
membo dogovora. 

Sredstva, ki se združujejo za zadovoljevanje skupnih potreb — brez sred- 
stev invalidsko-pokojninskega zavarovanja — se bodo v letu 1980 lahko pove- 
čala za 16% glede na obseg v letu 1979, razen v dejavnosti osnovnega izobra- 
ževanja v zdravstvu, kjer lahko porastejo za 18%. Ob nekoliko večjih mož- 
nostih povečanja sredstev za osebne dohodke ukrepi stimulirajo temeljne or- 
ganizacije združenega dela k povečanju prihodka z neposredno svobodno me- 
njavo dela. Glede oblikovanja sredstev za invalidsko-pokojninsko zavarova- 
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nje in gibanja pokojnin je delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin uveljavila stališča naše republike, da se ne pristopi k reviziji 
že sprejetih odločitev o njihovi višini. 

Opredelitve glede rasti sredstev za splošno porabo v republiški resolu- 
ciji ostanejo nespremenjene. 

Sprejete rešitve bodo še nadalje spodbujale organizacije združenega dela 
k racionalnosti v zaposlovanju, pri čemer bodo predlagane spremembe za za- 
poslovanje pripravnikov omogočile normalno in načrtno vključevanje v delo 
mladine iz šol. 

Ob hitri rasti življenjskih stroškov velja posebna pozornost položaju de- 
lavcev z nizkimi osebnimi dohodki, upokojencem z nižjimi pokojninami in 
tistim občanom, ki so odvisni od socialnih pomoči kot edinega vira sredstev 
za preživljanje. Pristojne samoupravne interesne skupnosti bodo proučile vse 
socialne prejemke in položaj teh kategorij občanov ter po potrebi spremenile 
kriterije v njihovo korist. 

Po sprejetju stabilizacijskih ukrepov v juniju letos so se še bolj zaostrili 
nerešeni problemi na področju cen in neskladja med njimi. V zadnjem času 
je vse več grobih pritiskov za povečanje cen. Nekatere organizacije združenega 
dela pri svojih zahtevkih za uveljavitev višjih cen v celoti vgrajujejo negativ- 
ne učinke devalvacije, kar je v nasprotju s sprejetimi stališči. Izvršni svet 
ne bo popustil pritiskom tistih organizacij združenega dela, ki zahtevajo takoj- 
šnje povečanje domačih cen proizvodov za obseg devalvacije oziroma do ravni 
izvoznih cen, nimajo pa ekonomskih utemeljitev za to in ustreznih stabiliza- 
cijskih programov. Izvršni svet sodeluje pri pripravi sprememb in dopolnitev 
zveznega dogovora o izvajanju politike cen. Zavzema se, da bi maksimiranje 
cen, uvedeno v začetku junija letos, čimprej prenehalo veljati. Hkrati predla- 
ga, da bi za proizvode, ki ne vplivajo bistveno na gospodarsko stabilizacijo 
oziroma na življenjski standard, (mineralna voda, pecivo itd.) ukrep maksimi- 
ranja cen prenehal veljati že s podpisom zveznega dogovora o spremembi in 
dopolnitvi dogovora o izvajanju politike cen. 

V skladu s temi stališči in dogovorjenimi spremembami zvezne resolucije 
je Izvršni svet pripravil spremembe in dopolnitve resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in pred- 
laga zborom Skupščine SR Slovenije, da jih sprejmejo na današnjem zaseda- 
nju kot predlog. Skratka, predlagamo, da se v skladu s postopkom zbori opre- 
delijo, da obravnavajo predlagane spremembe resolucije kot predlog. S tem 
ko predlagamo, da se danes obravnava in sprejme predlog sprememb resolu- 
cije, usklajujemo naš postopek s postopkom sprememb v zvezni skupščini. 

Pri letošnjih razmerah gospodarjenja in pripravi novih srednjeročnih pla- 
nov moramo računati z nadaljnjimi ukrepi stabilizacije. V bližnji prihodnosti naj 
bi nekateri od njih stopili v veljavo. Z njimi se zaostruje gospodarjenje na 
področju razširjene reprodukcije in dosledno uveljavlja sistem ekonomskih 
odnosov s tujino ter načenjajo nekatera vprašanja socialne politike v okviru 
ukrepov ekonomske stabilizacije. 

S predlaganimi spremembami v sistemu valorizacije osnovnih sredstev 
ter amortizacijskih stopenj naj bi amortizacija bolj kot doslej zagotavljala 
realno vrednotenje družbenih sredstev. Ta skupina ukrepov je pomembna za 
združeno delo v SR Sloveniji predvsem zato, ker je znano, da razpolaga z 
najbolj amortiziranimi osnovnimi sredstvi v Jugoslaviji. Predlogi ukrepov se 
nanašajo tudi na obrestno mero za sredstva, združena v bankah, na usklajeva- 
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nje ročnosti bančnih sredstev in naložb ter garancije bank. Ti ukrepi bodo 
imeli pomemben materialni vpliv na gospodarjenje v SR Sloveniji, saj je znano, 
da je delež dolgoročnih naložb, financiranih iz kratkoročnih sredstev bank, tudi 
pri nas visok. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je v svojem poročilu predložil 
tudi poglavitne usmeritve ekonomske politike za prihodnje leto kot podlago 
za pripravo resolucije o družbenoekonomskem razvoju v letu 1981. Ključna 
naloga ekonomske politike v letu 1981 bo nadaljnje razvijanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in odpravljanje vzrokov nestabilnosti. 

Po sedanjih ocenah so možnosti razvoja v prihodnjem letu sorazmerno 
skromne, saj bodo letos sprejeti stabilizacijski ukrepi prišli do svojega polne- 
ga izraza šele v letu 1981. Predvidevamo, da se bo družbeni proizvod povečal 
za 2—3 %, podobne so tudi ocene rasti industrijske proizvodnje. Osnovni po- 
speševalec rasti bo izvoz, ki naj bi se realno povečal za 5—7 %. 

Za realno planiranje v novem srednjeročnem obdobju ima poseben po- 
men priprava finančno-materialnih bilanc ter sploh opredelitev materialnih 
okvirjev razvoja. S stališča sedaj znanih elementov ter ob določenih predpo- 
stavkah, ki jih bo treba pri nadaljnjih pripravah preverjati, je slika nasled- 
nja: 

Ključna ocena je, da usmeritev v stabilizacijo in zaostreni mednarodni 
ekonomski položaj dopuščajo največ 3—4% povprečno letno rast družbenega 
proizvoda v SR Sloveniji, v naslednjem 5-letnem obdobju. Julija lani, ko je 
Skupščina SR Slovenije sprejemala smernice za pripravo družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985, smo računali s 5% povprečno letno rastjo 
družbenega proizvoda, kar pomeni, da to predvidevanje sedaj znižujemo. 

Zaostrene gospodarske razmere in potreba po oblikovanju čim večjih 
sredstev akumulacije zahtevajo v naslednjem srednjeročnem obdobju 10% 
relativno zaostajanje rasti osebnih dohodkov ter sredstev za skupno in sploš- 
no porabo za dohodkom. To bo omogočilo, da bi se v delitvi dohodka delež 
sredstev za razširjeno reprodukcijo na ravni tozdov nekoliko povečal. 

Rast dolgoročnih sredstev v kreditnem potencialu bank na osnovi denar- 
nega varčevanja prebivalstva in depozitov nosilcev družbenih sredstev bo bi- 
stveno nižja kot doslej in se bo po oceni delež teh sredstev v skupnih sredstvih 
za reprodukcijo v materialni proizvodnji bistveno znižal. Usklajevanje o pla- 
čilni bilanci za naslednje srednjeročno obdobje te dni teče v okviru federaci- 
je. Predvidevamo pa, da bo v nasprotju z dosedanjim neto prilivom tuje aku- 
mulacije v naslednjem srednjeročnem obdobju za SR Slovenijo značilen neto 
odliv, upoštevajoč predvsem nujnost kreditiranja izvoza. Vedno več sred- 
stev bodo OZD iz naše republike namenjale za naložbe v manj razvitih repu- 
blikah in SAP Kosovo zaradi zagotovitve surovin, energije ter prav tako za- 
radi nujnosti skladnejšega razvoja gospodarske strukture v Jugoslaviji kot 
celote. Vlagali bomo tudi v delovno intenzivne projekte, za katere na območju 
naše republike ni več možnosti, povezujejo pa se s proizvodnimi programi 
naših organizacij. 

Ce upoštevamo skupna vlaganja zunaj SR Slovenije, ostane za naložbe v 
osnovna sredstva za območje SR Slovenije približno 174 novih milijard dinar- 
jev v primerjavi s približno 170 milijardami dinarjev v tekočem planskem ob- 
dobju vse po cenah iz leta 1979. Delež teh sredstev v družbenem proizvodu 
upade z 21 % v tekočem na 17,6 % v naslednjem srednjeročnem obdobju. Ta 
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proporc je pomemben zato, ker samo ta sredstva neposredno vplivajo na rast 
družbenega proizvoda. 

Predhodni izračuni sredstev za akumulacijo, s katerimi naj bi v novem 
srednjeročnem obdobju razpolagale temeljne organizacije združenega dela, 
ter vseh sredstev za reprodukcijo, ob upoštevanju odplačila anuitet, obveznega 
združevanja sredstev za infrastrukturo in druge namene kažejo, da bodo lastna 
sredstva za modernizacijo in prestrukturiranje izredno omejena. 

Tovarišice in tovariši! Glede delovne zasnove za predlog dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 ter s tem po- 
vezanih priprav samoupravnih sporazumov asociacij združenega dela, upošte- 
vajoč dosedanje razprave in pripombe, Izvršni svet meni in predlaga nasled- 
nje: 

Strinjamo se s pobudo, izrečeno tudi v delovnih telesih Skupščine SR Slo- 
venije, da se pričujoče besedilo dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije obravnava kot delovno zasnovo za pripravo predloga dogovora o 
temeljih plana ter kot podlaga za nadaljnje samoupravno sporazumevanje in 
dogovarjanje. Pri nadaljnjih pripravah je treba dosledno izvesti zahtevo, vse- 
bovano v sistemu družbenega planiranja, po kateri naj dogovor o temeljih 
družbenega plana vsebuje samo naloge, ki bodo predhodno kadrovsko, mate- 
rialno, finančno, prostorsko itd. usklajene v ustreznih samoupravnih spora- 
zumih; skratka, gre za naloge, ki bodo prispevale k uresničitvi opredelitev v 
smernicah za pripravo družbenega plana SR Slovenije oziroma za naloge skup- 
nega pomena za vso republiko. Iz dogovora bodo zato pri nadaljnjem delu 
odpadle deklarativne določbe in tiste, ki ne sodijo vanj, ker niso samoupravno 
in materialno pokrite. Sedanji obseg nalog v dogovoru še presega materialne 
možnosti naše republike, česar se moramo v današnji razpravi zavedati, saj 
jih bomo morali krčiti in to z največjo možno mero odgovornosti ter med- 
sebojnega razumevanja nosilcev planiranja za njihove razvojne potrebe in 
iskanja usklajenih rešitev. To tembolj, ker najnovejši ukrepi ekonomske sta- 
bilizacije še niso vgrajeni v besedilo dogovora, ker so stopili v veljavo med nje- 
govo pripravo. 

Nadaljnje spreminjanje besedila za dogovor o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije bo možno le na podlagi opredeljenih nalog in usmeritev v 
samoupravnih sporazumih. 

Drugo, razmejili bomo naloge, ki so.skupnega razvojnega pomena in ti- 
ste, ki so regionalnega, občinskega ali panožnega pomena. Slednje je treba pre- 
nesti v planske akte teh nosilcev planiranja. 

Ob tem velja navesti, da predloženo besedilo dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije delno že povzema konkretne naloge obstoječih os- 
nutkov samoupravnih sporazumov o temeljih planov asociacij združenega de- 
la povsod tam, kjer se je bilo nanje moč opreti. Iniciativni odbor za pripravo 
dogovora, ki ga je Izvršni svet imenoval lani jeseni, je namreč poleg strokov- 
nega dela ves čas dajal tudi številne pobude za nastajanje samoupravnih plan- 
skih dokumentov organizacij združenega dela in občin. Dogovor po drugi stra- 
ni daje usmeritev nosilcem planiranja za oblikovanje njihovih planskih obvez- 
nosti glede uresničevanja tistih nalog, ki so skupnega pomena za srednjeročni 
razvoj vse republike. 

Večina občin je že oblikovala osnutke dogovorov o temeljih svojih pla- 
nov. Ti dogovori še premalo izhajajo iz planskih aktov krajevnih skupnosti, 
čeprav so v precejšnjem delu krajevnih skupnosti v dosedanjih pripravah v 
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osnovi opravili svoj del nalog. Na ravni republike je večina samoupravnih 
interesnih skupnosti oblikovala osnutke samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih svojih planov. Kjer še niso, bodo to storili v prihodnjih dneh. Ugotavlja- 
mo pa, da prepočasi teče oblikovanje planskih aktov v združenem delu, 
še posebej tam, kjer njegove asociacije še niso v celoti zaživele: predvsem 
gre za sestavljene organizacije združenega dela pa tudi za delovne organiza- 
cije, ki so marsikje formalna oblika organiziranosti, premalo pa organska 
celota za skupno uresničevanje dogovorjenih nalog. Premalo je tudi usklaje- 
vanja med organizacijami združenega dela, ki niso formalno povezane, so pa 
povezane v reprodukciji in bi morale usklajevati svoje proizvodne programe, 
se sporazumevati za skupne naložbe ali pa oblikovati skupnosti za poslovno 
plansko sodelovanje. Ce tu ne bo dovolj pobud, nam to utegne pri prihodnjih 
planskih aktivnostih povzročiti težave. 

V dosedanji razpravi o delovni zasnovi dogovora o temeljih plana SR 
Slovenije, v kateri so sodelovali -Predsedstvo SR Slovenije, nekateri organi 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, Predsedstvo 
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, opravljeni so 
bili regijski posveti, sodelovali so tudi drugi nosilci planiranja, je bila v sploš- 
nem dana podpora usmeritvam dogovora. Razprava je poudarila nujnost sta- 
bilizacijske naravnanosti dogovora. 

Izrečene pripombe in predlogi imajo dve skupni značilnosti oziroma po- 
stavljajo pred Izvršni svet in druge udeležence v dve zahtevi: da je treba za 
novo srednjeročno obdobje pripraviti realen plan ter da naj bo dogovor kon- 
kreten glede smotrov in nosilcev nalog, obveznosti, odgovornosti in sredstev, 
potrebnih za njihovo izvedbo. To ne pomeni niti pesimistično zasnovan plan 
niti plan sanacije ter prav tako ne plan želja. Samo realen plan bo tudi lahko 
deloval mobilizacijsko, ker na podlagi odpravljanja težav predpostavlja na- 
daljnji razvoj ter odpira perspektive. 

Kljub takšni usmeritvi del pripomb dejansko pomeni širitev nalog in po- 
stavljanje zahtev po dodatnih družbenih sredstvih. Pri teh pripombah bo nuj- 
no z vso odgovornostjo oceniti v primerjavi z drugimi nalogami njihov pomen 
za družbenogospodarski razvoj republike ter opraviti potrebno selekcijo. 

Mnogi razpravljalci so v dosedanjih razpravah opozorili, da v osnutku do- 
govora manjka strategija srednjeročnega razvoja. Tem pripombam ne bo moč 
ugoditi, upoštevajoč zahteve sistema družbenega planiranja, ki dogovoru 
nalagajo konkretne opredelitve in ne dopuščajo prostora in možnosti za sploš- 
nejše usmeritve. To je funkcija smernic za pripravo družbenega plana, ki so 
bile sprejete julija lani z namenom, da dajo skupne osnove in usmeritve za 
usklajevanje ter tako olajšajo sporazumevanje in dogovarjanje. Izhajajoč iz 
smernic in dogovora bo to razvojno strategijo podobno opredelil družbeni plan 
republike. 

Pomemben del razprave v organih skupščine, družbenopolitičnih organi- 
zacijah združenega dela, občin itd. so usmerili v problematiko razširjene repro- 
dukcije in še posebej naložb. V osnutku dogovora je razširjena reprodukcija za- 
jeta predvsem v kriterijih in konkretnih projektih prestrukturiranja ter pri 
gospodarski infrastrukturi. Prestrukturiranje gospodarstva, zlasti predelovalne 
industrije, je med najzahtevnejšimi strateškimi nalogami. Prav zato so bili 
vloženi družbenopolitični in strokovni napori pri določitvi, izdelavi in kvanti- 
fikaciji kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva. V razpravi so dobili kri- 
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teriji prestrukturiranja podporo. Nastala pa je vrsta predlogov, kako jih dopol- 
niti. Predlagano je, da naj se oblikujejo tako, da bi prišli v poštev tudi pri 
modernizaciji zmogljivosti. Vsekakor bomo kriterije v naslednjih mesecih še 
dodatno opredelili in dopolnili povsod tam, kjer bi utegnili takšni kot so sedaj, 
neživljenjsko omejevati tokove družbene reprodukcije, ne da bi pri tem povzro- 
čili njihovo ohlapnost in neučinkovitost. To velja med drugim za bazične in 
surovinske dejavnosti ter kmetijske. Kriteriji bodo tudi poglavitno merilo pri 
opredeljevanju konkretnih projektov prestrukturiranja, ki naj bi jih vseboval 
dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Glede ekonomskih odnosov s tujino so bile razprave protislovne. Se 
vedno se pojavljajo predlogi, ki v osnovi enako vrednotijo proizvodnjo za do- 
mači trg kot tisto, namenjeno izvozu. S tem se podcenjuje pomen izvoza za ob- 
likovanje razvojne strategije združenega dela. V prvih letih naslednjega sred- 
njeročnega obdobja bomo morali zaradi zunanjetrgovinske bilance včasih iz- 
važati tudi za ceno nekaterih zastojev za domače potrebe. Brez tega namreč 
ne bo mogoče tekoče poravnati naših obveznosti v tujini in tudi ne zagotavlja- 
ti nujnega uvoza, ki je potreben za tehnološki napredek in prestrukturiranje 
združenega dela. Številni predlogi upravičeno zahtevajo, da je treba v dogo- 
vor zapisati čim več konkretnih nalog, ki bodo zagotovile uresničitev naših 
izvoznih obveznosti. 

Glede razporejanja dohodka, v uvodni obrazložitvi k besedilu dogovora, 
opozarjamo na institucionalne probleme: družbenoekonomski sistem na tem 
področju še ni do te mere konkretiziran, da bi omogočil učinkovito politiko. 
Letošnje leto ponuja spodbudne izkušnje, ki jih bo treba proučiti in izkori- 
stiti tudi na področju srednjeročnega planiranja in razporejanja dohodka. V 
razpravi je bila podprta usmeritev za počasnejšo rast osebnih dohodkov ter 
sredstev za skupne in splošne potrebe od rasti dohodka. Pojavila pa so se 
vprašanja, ali je zaradi zaostrenih razmer in perspektive razmeroma nizke 
rasti dohodka mogoče računati na 10% zaostajanje rasti osebnega dohodka, 
skupne in splošne porabe za rastjo dohodka. Obstaja bojazen, da bi takšna 
politika onemogočila stimulativne elemente delitve. Toda njen namen ni splo- 
šno zaostajanje rasti osebnih dohodkov, skupne in splošne porabe za dohod- 
kom, temveč diferencirana rast, ki bo bolj temeljila na delitvi po delu ter 
predpostavljala diferencirani razvoj družbenih dejavnosti, kjer bo treba dati 
prednost raziskovalni dejavnosti in usmerjenemu izobraževanju. 

Pridružujemo se mnenju, da naj bi v novem srednjeročnem obdobju vo- 
dili aktivnejšo politiko usmerjanja skupnih skladov oziroma razpoložljivih de- 
narnih sredstev prebivalstva. 

Več razprav se je dotaknilo obveznosti v dogovoru, po kateri naj ne bi 
širili socialnih pravic. Te usmeritve ne uvaja šele delovna zasnova za predlog 
dogovora, temveč je vsebovana že v smernicah za pripravo družbenega plana 
1981—1985. Izhaja iz ugotovitve, da bodo materialne možnosti v naslednjem 
srednjeročnem obdobju tako omejene, da tu ni mogoče popustiti. V skladu 
s pripombami bo treba preveriti člene, ki govorijo o socialnih pravicah. V 
predlogu dogovora o temeljih družbenega plana se bomo zavzeli za kritično 
presojo vseh socialnih pravic, za poenotenje osnov in kriterijev za uveljav- 
ljanje socialnih prejemkov in nadomestil osebnega dohodka, za odpravo avto- 
matizmov, ki temeljijo na dohodkovnih cenzusih ter za dosledno presojo de- 
janskega dohodka in dejanskega položaja upravičenca. 
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Delovna zasnova za predlog dogovora vsebuje usmeritev k realnejšim ce- 
nam proizvodov in storitev gospodarske infrastrukture, ki naj infrastrukturi 
postopno zagotavljajo vsaj enostavno reprodukcijo, preostalemu združenemu 
delu pa stvarnejšo osnovo pri preverjanju proizvodnih in investicijskih odlo- 
čitev. 

V okviru povečanja sredstev za družbene dejavnosti, kar je v delovni 
zasnovi za predlog dogovora nakazano še nerealno visoko, bo potrebno spod- 
bujati predvsem dejavnosti, ki neposredno prispevajo k rasti produktivnosti 
celotnega združenega dela. S posebno odgovornostjo bo treba pretehtati vsako 
naložbo in upoštevati lastne zmogljivosti in finančne možnosti in podpreti 
usmeritev, da v prihodnjem petletnem obdobju ne bo več mogoče ohraniti sistem 
spodbujanja investiranja v občinah z deležem sredstev, ki so jih zagotavljale 
samoupravne interesne skupnosti na republiški ravni. 

Delovna zasnova dogovora vsebuje tudi vrsto finančnih konstrukcij, ki 
računajo na visoko udeležbo obveznega združevanja sredstev pri naložbah. 
Zlasti je pereče dejstvo, da vsi projekti računajo na izredno velik delež banč- 
nih sredstev, kar je nesprejemljivo z vidika okvirov, v katerih se bodo giba- 
la bančna sredstva ter z vidika družbenoekonomskih odnosov v razširjeni re- 
produkciji, kjer morajo biti bančna sredstva dopolnilni, ne pa glavni vir na- 
ložb. Vprašanje bančnih sredstev bo potrebno proučiti predvsem pri infra- 
strukturi, saj bi morali tu računati s postopnim zmanjševanjem udeležbe banč- 
nih sredstev, ki jih je potrebno usmeriti predvsem v tiste dejavnosti, ki so 
donosnejše in ki so jedro izvozne usmeritve in prestrukturiranja gospodarstva. 

V celoti je obseg investicijskih programov, kakršen je vsebovan v osnut- 
ku dogovora, naloga, ki ne bo uresničljiva v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju. Zanjo bi potrebovali približno sedem, osem let. Zato bo treba natančno 
razmejiti, kaj od navedenih projektov bomo lahko uresničili v naslednjem 
srednjeročnem obdobju, kaj pa šele po njem. 

Po predloženih programih infrastrukture naj bi naložbe vanjo porabile 
kar 36 % razpoložljivih sredstev za gospodarske investicije v osnovna sred- 
stva gospodarstva. To je za okoli 10 odstotnih točk več kot v tekočem plan- 
skem obdobju. Skupščina je v smernicah za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985 postavila udeležbo v sedanjem planskem 
obdobju (kot okvir za naslednje srednjeročno obdobje. Res je, da so bile smer- 
nice sprejete lani, ko smo še računali z višjo letno rastjo družbenega proizvo- 
da. Ne glede na to, da zaradi upoštevanja nekaterih minimalnih potreb razvoja 
infrastrukture na eni in bistveno zmanjšane akumulacije na drugi strani očit- 
no ne bomo mogli vzdržati na 26%> deležu infrastrukture pri vseh naložbah, 
kakršen je bil realiziran v tekočem planskem obdobju — potrebno pa bo storiti 
vse, da se ta delež vendarle zmanjša od predvidenega v osnutku dogovora, 
če želimo ohraniti nujno potrebna sredstva za prestrukturiranje in oblikovanje 
izvozne usmeritve gospodarstva. Glede na ključen pomen, ki ga ima gospo- 
darska infrastruktura za naš nadaljnji razvoj, bo ta selekcija težavna, vendar 
bo potrebno v infrastrukturi nekatere programe časovno zamakniti, pri vseh 
pa zagotoviti večji vpliv uporabnikov na racionalno porabo sredstev. 

Velik pomen pripisujemo tudi razvojni dejavnosti družbenega informira- 
nja, to se nanaša na vsebinsko, metodološko opredelitev minimalnih kazalcev 
razvoja, njihovo uveljavitev ter povezovanje v usklajen sistem informacij, na- 
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dalje na usklajevanje in povezovanje obstoječih večnamenskih registrov in 
drugo. 

Razvoj splošne ljudske obrambe in obrambnega ter samozaščitnega delo- 
vanja v preteklem obdobju je zagotovil ustrezno višjo stopnjo obrambne in 
zaščitne pripravljenosti naše družbe. Dosežena je stopnja, ko moramo v skladu 
s sprejetimi političnimi usmeritvami ob upoštevanju vojaško-političnih razmer 
v svetu začrtati tudi nadaljnje naloge na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Aktivnosti za uresničevanje te naloge so bile začete že 
v preteklem letu in obsegajo noveliranje normativne ureditve in opredelitev 
poti za uresničitev zastavljenih ciljev. V naslednjem srednjeročnem obdobju 
bomo za razvoj obrambnih priprav namenili tako kot doslej 0,5 % od narod- 
nega dohodka. Za zagotavljanje potrebne obrambne pripravljenosti pa bomo 
več naporov in tudi sredstev morali nameniti zagotavljanju pogojev za raz- 
voj namembne proizvodnje, vključevanju znanstveno raziskovalnega dela v 
obrambne in samozaščitne priprave in drugim nalogam pri urejanju prostora 
za obrambo in zaščito. 

Izvršni svet prav tako sodeluje pri oblikovanju dogovorov na zvezni rav- 
ni. Pri tem se zavzema zlasti za naslednje: dogovarjanje naj zajema konkretne 
naloge in tiste, ki jih določijo podpisniki, to so naloge, ki so v skupnem inte- 
resu vseh republik in avtonomnih pokrajin in so ključnega pomena za druž- 
benoekonomski razvoj Jugoslavije, temeljijo na zagotovljenih virih financi- 
ranja in so jim osnova dogovori o temeljih družbenih planov socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter samoupravni sporazumi o 
temeljih planov. To omogoča zožitev števila dogovorov in prioritet. 

Sedaj so v pripravi naslednji dogovori: o usklajevanju in usmerjanju to- 
kov družbene reprodukcije, o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino, o 
politiki hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP 
Kosovo, o razvoju oboroženih sil in splošne ljudske samozaščite ter proizvod- 
nje oborožitve in vojne opreme. Sprejet je tudi siklep o pripravi posebnega 
dogovora za pospešeni razvoj SAP Kosovo kot gospodarsko najmanj razvitega 
območja. 

Skupno je bilo ugotovljeno, da v razpoložljivem času ni možno pripraviti 
stališča in kriterije za zagotavljanje stopnje gospodarske nerazvitosti repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. Zato je predlagan zakon, s katerim je dan SAP 
Kosovu status izrazito nezadostno razvitega območja, Bosni in Hercegovini, 
Crni gori in Makedoniji pa status nezadostno razvitega območja. Zvezni iz- 
vršni svet mora do konca leta 1984 predložiti predlog pokazateljev in kriteri- 
jev zagotavljanja gospodarsko manj razvitih avtonomnih pokrajin in repu- 
blik za prihodnje obdobje. O drugih vidikih pospeševanja razvoja manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo usklajevanja še potekajo, pri čemer pa je že do- 
živel podporo predlog, da dobi samoupravno dohodkovno povezovanje pri tem 
pomembnejšo vlogo kot doslej. S tem bi se zožil obseg kreditiranja iz sredstev 
sklada za pospeševanje hitrejšega razvoja manj razvitih. 

Tovarišice in tovariši delegati! V naslednjih mesecih nas čakajo pri pripra- 
vi predloga dogovora o temeljih plana ter drugih planskih dokumentov v na- 
ši republiki velike naloge. Skupno je izoblikovano stališče, da-iiaj bi nov sred- 
njeročni plan Jugoslavije sprejeli do konca leta 1980. To pomeni, da naj bi 
bili dogovori o temeljih plana Jugoslavije pripravljeni do konca meseca okto- 
bra. V skupščini SFRJ bi v oktobru začeli tudi z obravnavo osnutka plana. 
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To zahteva pospešeno delo v republiki in postavlja še zlasti zahtevne naloge 
pred samoupravne nosilce razvoja. Vrsta političnih in ekonomskih razlogov 
narekuje, da se držimo tako postavljenih rokov. 

Predvsem je pred nami najtežja faza planskega procesa, ko je treba opra- 
viti vsa pomembna usklajevanja. V občinah je v okviru skupnosti za zaposlo- 
vanje treba opraviti usklajevanje kadrovskih bilanc združenega dela. Pripra- 
viti je treba prostorske bilance in jih sprejeti v dogovorih o temeljih družbe- 
nih planov občin. Nosilci naložb morajo skleniti bilance financiranja naložb, 
kjer mora biti vsaka postavka o sredstvih zagotovljena na podlagi lastnih vi- 
rov, na osnovi združevanja dela in sredstev, samo kot dopolnilo pa lahko na- 
stopijo tudi sredstva; zagotovljena v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov bank. Za nabavo in prodajo pomembnejših proizvodov morajo organi- 
zacije izdelati svoje materialne bilance in jih podpreti s samoupravnim spora- 
zumevanjem o skupnem prihodku in solidnimi tržnimi analizami. Pri deviz- 
nem bilanciranju se morajo organizacije združenega dela zanašati na svoj iz- 
voz neposredno ali pa posredno s samoupravnim sporazumevanjem o skupnem 
deviznem prihodku. 

V prihodnjih dneh bodo objavljene bilance kot analitične osnove za us- 
klajevanje, ki bodo prikazale globalne okvire in proporce naš>ega razvoja v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Organizacije združenega dela in drugi dejavniki bodo preverili začete 
investicije ter jih zmanjšali oziroma odložili. 

Prav tako bomo morali medsebojno uskladiti nove investicijske projekte, 
pri čemer bo potrebno zahtevati njihovo samoupravno zasnovanost ter vztra- 
jati pri sprejetih kriterijih in usmeritvah. S tem je povezana nujnost medse- 
bojnega usklajevanja planov zaradi zagotovitve boljše izrabe obstoječih zmog- 
ljivosti, delitve dela in z novimi povezavami gospodarskih subjektov pri iz- 
boljšanih programih. 

Pomemben del nalog bo treba opraviti v samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Tu bo treba dosLedno vztrajati pri delegatski razpravi, pri hkratni 
obravnavi vseh obveznosti, da bodo delavci lahko načrtovali celoto dohodka, 
ki ga bodo praviloma ustvarili v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

V občinah bo potrebno nadomestiti zaostanke pri oblikovanju prostorske- 
ga vidika njihovega razvoja. Z vso resnostjo bo treba soočiti velike želje, ki 
v občinah nastajajo glede družbenih dejavnosti, s stvarnimi možnostmi. Do- 
slej zaostaja medobčinsko sodelovanje in je treba pospešiti aktivnost pri ob- 
likovanju tistih nalog, ki presegajo območje posameznih občin, v dogovore o 
skupnih temeljih družbenih planov občin. / 

Izvršni svet bo tekoče spremljal rezultate usklajevanja in sproti opozar- 
jal na odstopanja od realnih materialnih okvirov in usmeritev smernic za 
pripravo družbenega plana 1981—1985. Po potrebi bo o tem obveščal tudi 
Skupščino SR Slovenije. 

Pri nadaljnjem delu pri pripravi dogovora bo Izvršni svet skupaj z dru- 
gimi udeleženci skrbel, da bodo naloge v dogovoru izhajale iz samoupravnih 
sporazumov ali dogovorov ter imele zagotovljena finančna sredstva. Prav 
tako je nujno, da predlagatelji elementov za dogovor v nadaljnjih fazah pri- 
pravljanja dogovora izpopolnijo dokumentacijo, da bo možno oceniti razvojne 
programe glede na kvantificirane razvojne kriterije in se na tej podlagi opre- 
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deliti do predlaganih naložb. Pri tem bo upoštevano, v kolikšni meri odraža- 
jo programi skupni interes združenega dela pri usklajevanju reprodukcijskih 
tokov. 

Pred nami stojijo prav tako nekatere naloge pri uresničevanju družbeno- 
ekonomskega sistema. Med njimi kaže posebej izpostaviti preobrazbo odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet je v svojem ekspozeju pred- 
stavil bistvena vprašanja in skupne naloge, ki jih moramo odgovorno uresni- 
čiti v tem in naslednjem letu. Združiti moramo vsa naša prizadevanja za obli- 
kovanje usklajenega, realnega in selektivno zasnovanega dogovora o temeljih 
družbenega plana, da bi lahko nato cilje v naslednjem srednjeročnem plan- 
skem obdobju dejansko dosegli. 

Izvršni svet in njegovi organi bodo proučili vse pripombe, ki iso se obliko- 
vale v razpravi o delovni zasnovi dogovora o temeljih družbenega plana in 
jih v okviru možnosti, skupaj z drugimi udeleženci, vključili v predlog dogo- 

.vora. Na posamezne pobude delegatov pa bodo predstavniki Izvršnega sve- 
ta odgovarjali na sejah zborov, v skladu z ustaljeno prakso. Hvala lepa! 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala lepa tovarišu Vladu Klemenčiču 
za ekspoze. Sedaj pa prosim tovariša Razdevška, da prevzame besedo. 

Franc Razdevšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini SR Slo- 
venije predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
speševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji in hkrati tudi 
osnutek tega zakona. Pri tem je Izvršni svet Upošteval stališče in tudi sklepe, 
ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli lansko leto ob obravnavi anali- 
ze dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih. 
Sklepi lanskoletne obravnave so približno naslednji. - 

Prvič, da je sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij na sa- 
moupravnih osnovah v tem obdobju prispeval k postopnemu odpravljanju 
razlik in je kljub določenim pomankljivostim uspešen. 

Drugič, da naj bi v prihodnjem srednjeročnem obdobju nadaljevali s po- 
litiko pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja. 

Tretjič, ta politika naj tudi vnaprej temelji predvsem na samoupravnih 
osnovah. 

Četrtič, potrebno je preveriti kriterije za opredeljevanje manj razvitih 
območij in jih uskladiti z novo nastalimi razmerami. 

Nadalje, bolj kot dosedaj je potrebno upoštevati poleg občin tudi geograf- 
ska območja. 

In končno, da naj bi opredelili v okviru pospeševanja skladnejšega regio- 
nalnega razvoja diferenciran pristop, ob upoštevanju specifičnosti posameznih 
območij, še zlasti pa kar kadeva obmejna manj razvita območja. 

Izdelano je bilo obširno strokovno gradivo, na podlagi katerega je bilo v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ocenjeno, da kaže dosedanji zakon v 
osnovi zadržati, da pa je potrebno določene pogoje spremeniti oziroma dopol- 
niti tako, da bi lahko navedene skupščinske sklepe iz lanskega leta smiselno 
upoštevali. Predlogi sprememb in dopolnitev se nanašajo predvsem na kriterije 
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in kazalce za opredeljevanje manj razvitih območij. Potrebne pa so bile tudi 
nekatere uskladitve z zakonom o družbenem planiranju. Določila zakona v 
zvezi s samoupravnim sistemom in mehanizmi pospeševanja pa bi v osnovi 
postala nespremenjena. Pri tem bi dali v zakonu večji poudarek reševanju 
problemov razvoja manj razvitih obmejnih območij. 

Dovolite mi, da se kratko zadržim pri vsebini predlaganih kriterijev. 
Tudi v prihodnje naj bi razvijali predvsem pogoje razvoja. To pomeni, da je 
potrebno razvitost proizvajalnih sil opredeliti kot temeljni kriterij, ki odraža 
razpoložljivost materialnega in človeškega faktorja, gospodarskega in druž- 
benega razvoja. V dosedanjem zakonu to ni bilo v zadostni meri izraženo. Tako 
stališče pa zagovarjamo tudi pri dogovarjanju o kriterijih za ugotavljanje raz- 
vitosti v merilu SFR Jugoslavije. Druga dva predlagana kriterija, to sta 
učinki delovanja proizvajalnih sil in pa razvitost družbenega standarda, naj 
bi bila v skladu s tem osnovnim izhodiščem le dopolnilna. 

V strokovnih osnovah za pripravo zakona, so analizirani kazalci, ki bi 
lahko kvalitetneje izražali posamezne predlagane kriterije. Ugotovljeno je 
bilo, da imajo vsi možni kazalci določene pomanjkljivosti, ki se še močneje izra- 
žajo predvsem na manjših območjih kot so na primer občine, zlasti zaradi 
družbenoekonomskih procesov, ki presegajo občinske meje. Pri izboru kazal- 
cev za posamezne predlagane kriterije, je potrebno upoštevati, da noben kri- 
terij ni možno kompleksno izraziti samo z enim kazalcem, temveč le skupaj z 
večjimi kazalci. Iz širšega možnega izbora okoli 30 kažalcev, so izbrani po 
trije kazalci za vsak kriterij, ki v medsebojni povezavi vendarle zadovoljivo 
izražajo posamezni kriterij oziroma medsebojno kompenzirajo vsaj del po- 
manjkljivosti posameznih kriterijev oziroma kazalcev. 

Splošna ocena v dosedanjih razpravah je, da so predlagani kazalci pri- 
merni, čeprav je bilo danih tudi nekaj konkretnih pripomb. Tako je bilo na 
zadnjih zborih Skupščine dana Izvršnemu svetu tudi naloga, da oceni, v ko- 
likšni meri sedanji sistem vštevanja dohodka hidroelektrarn v družbeni pro- 
izvod občine Radlje ob Dravi nerealno prikazuje stopnjo razvitosti te občine. 
V zvezi s tem smo na hitro ugotovili, da družbeni proizvod na prebivalca ni 
tisti kazalec, ki bi odločilno lahko vplival na tak ali drugačen status te obči- 
ne. Poleg tega pa je potrebno upoštevati, da večji del te občine izpolnjuje po- 
goje za manj razvito obmejno območje. Tudi naprej bi morali obdržati kot te- 
meljno mejno vrednost 50 odstotkov republiškega povprečja, pod katero se 
posamezna občina opredeljuje kot manj razvita. Na novo pa bi naj opredelili 
mejno vrednost dvotretjinskega republiškega povprečja za tiste občine, ki so v 
regijah, ki ne presegajo dve tretjini republiškega povprečja. Na ta način bi v 
večji meri kot dosedaj upoštevali širši regionalni vidik razvitosti. Kljub temu 
pa bi se po dosedaj razpoložljivih podatkih število manj razvitih občin zmanj- 
šalo od sedanjih 10, v tem srednjeročnem obdobju na 6. 

Poleg manj razvitih občin naj bi podobno, kot v tem tekočem srednjeroč- 
nem obdobju, opredelili Širša manj razvita geografska območja in kot sem 
že prej povedal, prav posebno manj razvita obmejna območja. V zvezi s tem 
je potrebno poudariti, da gre za tipično manj razvita območja, katerih sestav- 
ni deli se nahajajo v različnih občinah. Razvoj takih območij naj bo tudi v 
bodoče predvsem skrb samih občin, v katerih ležijo, deležna pa naj bi bila ta- 
ka območja širše družbene pomoči v primerih, ko ležijo ta območja v občinah, 
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ki ne dosegajo 75 odstotkov republiškega povprečja razvitosti. To so na primer 
Haloze, Slovenske gorice in Kozjansko. Pri tem pa se je postavilo vprašanje 
vključitve nekaterih manj razvitih geografskih območij, ki so doslej ta status 
imela. Gre predvsem za Brkine in za Pokolpje in delno tudi za Suho krajino, 
kajti pri upoštevanju kriterijev, o katerih sem sedaj govoril in ki so predla- 
gani, bi ta območja izpadla, ker nekatere občine, ki vključujejo ta območja ne 
izpolnjujejo več pogojev. Vendar imajo omenjena območja tipične znake manj- 
še razvitosti. Problematika razvoja je enaka ali podobna na celotnem območju 
Brkinov, na celotnem območju Suhe krajine in Pokolpja, pa čeprav torej po- 
samezni deli teh geografskih območij ležijo v občinah, ki ne izpolnjujejo prej 
citiranih pogojev. Na nujnost rešitve tega problema je pokazala tudi vsa do- 
sedanja razprava v odborih zborov Skupščine. 

Izvršni svet zato meni, da bi bila nujna in možna rešitev v tem, da se v 
zakonu določi načelo pretežnosti, kar pomeni, da je geografsko območje opre- 
deljeno kot manj razvito pod pogojem, da več kot polovica tega območja leži v 
občinah, ki izpolnjujejo z zakonom predvidene pogoje. 

V dosedanjih razpravah vključno v odborih zborov Skupščine SR Slove- 
nije je bila posebna pozornost dana vprašanju tako imenovanega prehodnega 
obdobja, ki naj bi bilo uveljavljeno za tista manj razvita območja in predvsem 
za tiste manj razvite občine, ki v prihodnjem obdobju ne bi imele več tega 
statusa. Treba je povedati, da prevladuje stališče, da naj bi uveljavili prehod- 
no obdobje oziroma, da bi ga vgradili v sistem in tako zagotovili postopno 
opuščanje pospeševalnih ukrepov. Uveljavitev prehodnega obdobja naj bi torej 
zagotovila selektivni pristop k sistemu pospeševanja razvoja, kar pomeni, 
da naj bi se torej postopno opuščali pospeševalni ukrepi v tistih aktivnostih, 
kjer bi bil dosežen že določen razvojni prag. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je treba pospešiti sprejem 
sprememb in dopolnitev zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja, kajti teritorialna opredelitev manj razvitih območij je ena od podlag 
za usklajevanje nalog za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v 
okviru samoupravnih sporazumov in temeljnih planov organizacij združe- 
nega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Zato je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sprejel stališče, da pošlje vsem zborom Skupščine 
SR Slovenije v obravnavo predlog za izdajo zakona že skupaj z osnutkom. To 
pobudo za skrajšanje postopka je podprla tudi vsa dosedanja razprava v od- 
borih in komisijah Skupščine. 

V okviru priprave družbenega plana in še zlasti dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije in samoupravnih sporazumov ter o temeljih 
plana predvidenih udeležencev tega dogovora poteka tudi usklajevanje kon- 
kretnih nalog v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. Potrebno pa je, da ugotovim, da so za sedaj ukrepi in naloge, ki za- 
devajo skladnejši regionalni razvoj, žal pomanjkljivo zajete in prikazane in bo 
potrebno v nadaljnjih razpravah in fazah dopolniti in konkretizirati obvezno- 
sti, ki jih v zvezi s tem prevzemajo posamezni nosilci družbenega razvoja na 
samoupravni osnovi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato predlaga vsem trem zborom, 
da predlog za izdajo zakona in osnutek zakona obravnavajo in ga sprejmejo 
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kot ustrezno podlago za oblikovanje samega predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja SR 
Slovenije. Hvala lepa. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Razdevšek, za uvodno 
besedo. 

S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zbprov. Zbori nadaljuje- 
jo z delom v svojih dvoranah. Hvala! 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.30.) 



skupščina 

kulturne skupnosti 

Slovenije 

18. seja 

(18. julija 1980) 

Predsedoval: France Stiglic, • 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik France Stiglic: Tovarišice in tovariši delegati! Zače- 
njam 18. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 16. člena statutarnega sklepa. 

Obvestil bi vas o tem, da o 3., 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda odloča- 
mo kot enakopraven zbor Skupščine SR Slovenije. V skladu s 40. členom po- 
slovnika o delu skupščine bomo najprej izvolili Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil za današnjo sejo obeh zborov in verificirali njihova pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil izvolimo naslednje 
delegate. V Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora izvajalcev: 
Vladimir Rozman iz Občinske kulturne skupnosti Grosuplje, Marjana Lenasi 
iz Občinske kulturne skupnosti Piran, in Tone Rep iz Občinske kulturne skup- 
nosti Velenje; od delegatov Zbora uporabnikov: Vladimir Čeligoj iz Občinske 
kulturne skupnosti Ilirska Bistrica, Peter Sirk iz Občinske kulturne skupnosti 
Mozirje, in Darinka Arnšek iz Občinske kulturne skupnosti Ravne na Koroš- 
kem. 

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

Prosim predsednici obeh zborov, da izvedeta glasovanje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Kdo je za pred- 
log? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja 
vzdržal? (Nihče.) 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Kdo je za predlog? 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdr- 
žal? (Nihče.) 
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Predsednik France S t iglic: Ugotavljam, da so bili v Komisijo za 
verifikacijo pooblastil zbora uporabnikov za 18. sejo skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije izvoljeni predlagani kandidati. Prosim verifikacij sko ko- 
misijo, da se sestane in pregleda pooblastila delegatov ter sestavi poročilo 
za zbor. 

Obveščam vas, da so na sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije po- 
vabljeni predstavniki: CK ZKS, RK SZDL, RS ZSS, ZSMS, Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Zveze kulturnih organizacij Slovenije, člani izvršne- 
ga odbora, in predsedniki odborov izvršnega odbora. K 3., 6., 7., 8. in 9. točki 
dnevnega reda smo povabili predstavnike predlagatelja, k 4. in 5. točki pred- 
stavnika Zavoda SRS za družbeno planiranje, k 11. točki predstavnika RO 
ZZB NOV Slovenije, k 13. točki predstavnika RK ZSMS, k 14. točki predstav- 
nico revije »Naša žena«. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, da 
posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišu tajniku v pismeni obliki že na zače- 
tku seje, da bi lahko nanja odgovorili, če je le mogoče že na današnji seji. 

Za današnjo sejo predlagam nekoliko spremenjen naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 17. seje in pregled izvršitve sklepov; 
2. poročilo o delu odborov; 
3. osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejav- 

nosti ; 
4. — osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 za leto 1980; 
— osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije od 

1981 do 1985; 
5. osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana Kulturne skup- 

nosti Slovenije za obdobje 1981—1985; , 
6. osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti; 
7. osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini; 
8. osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku; 
9. osnutek zakona o Spominskem parku Trebče; 

10. uresničevanje programa KSS za leto 1980; 
11. osnutek družbenega dogovora o izgradnji in financiranju nove stavbe 

Muzeja ljudske revolucije Slovenije v Ljubljani; 
12. predlog sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi Viba filma; 
13. samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah ter načinu združevanja 

sredstev, koriščenja sredstev za pripravo in izvedbo mladinskih delovnih akcij 
v SR Sloveniji v letu 1980; 

14. dogovor o vsebinskem sodelovanju in sofinanciranju revije »Naša 
žena«: 

15. 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 glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Medtem sta verifikacij ski komisiji končali z delom in prosim predsednika 

obeh komisij, da poročata. 
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Vladimir Rozman: Poročilo verifikacij sike komisije o udeležbi de- 
legatov Zbora izvajalcev Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije na 18. seji 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije dne 8. julija 1980. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije skupščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot 
polovica delegatov v vsakem zboru. Po. določilu 8. člena samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor izvajalcev 62 
delegatskih mest. V zboru izvajalcev je danes navzočih 34 delegatov, kar je več 
kot polovica, zato zbor lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Vladimir Čeligoj: Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi de- 
legatov Zbora uporabnikov Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije dne 18. 
julija 1980. 

Po določilu 9. člena začasnega poslovnika o delu Skupščine Kulturne skup- 
nosti Slovenije, skupščina veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot po- 
lovica delegatov v vsakem zboru. Po določilu 8. člena samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor uporabnikov 62 
delegatskih mest. V Zboru uporabnikov je danes navzočih 40 delegatov, kar 
je več kot polovica, 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 glasuje. 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora izvajalcev soglasno potrdili poročilo Ko- 
misije za verifikacijo pooblastil .ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
Zbora izvajalcev za 18. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Želi 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 glasovanja vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so delegati Zbora uporabnikov soglasno potrdili poročilo 
Komisije za verifikacijo pooblastil ter s tem verificirali pooblastila delega- 
tov Zbora uporabnikov za 18. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

- Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. čle- 
na ustave SR Slovenije kot enakopraven zbor z drugimi zbori SR Slovenije 
obravnavala 3., 6., 7., 8. in 9. točko dnevnega reda. 

Predsednik France Stiglic: Prehajamo na 3. t o č k o dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kul- 
turnih dejavnosti. 
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Prosim namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo in zna- 
nost tovariša Jožeta Humra za uvodno besedo. 

Jože Humer: Zakon, katerega osnutek danes obravnavate, bo zad- 
nji od sistemskih aktov, ki posamično urejajo svobodno menjavo dela in samo- 
upravno organiziranost v družbenih dejavnostih. Osnutek s podobnimi vsebin- 
skimi okviri je tudi vaša skupščina obravnavala skoraj natanko pred letom 
dni in ga, tako kot drugi pristojni skupščinski zbori, vrnila predlagatelju z 
mnogimi pomisleki in opozorili, tako glede urejanja družbenoekonomskih od- 
nosov in planiranja kot glede samoupravne organiziranosti kulture. 

V osnutku, ki je pred vami, je bilo nekatera vprašanja gotovo laže reše- 
vati, ker smo v Sloveniji medtem zakonsko uredili družbeno planiranje, skup- 
ne osnove svobodne menjave dela, pa tudi izkušnja pri urejanju drugih druž- 
benih dejavnosti nam je do neke mere pomogla. Zato pa se je bilo pri pripravi 
novega osnutka ob upoštevanju pripomb iz prejšnje obravnave toliko bolj 
mogoče in treba ukvarjati s posebnostmi, ki veljajo v kulturi in ki so po- 
membne tudi za urejanje razmerij in razmer v kulturnih dejavnostih, poseb- 
nosti, zaradi katerih se tudi nismo mogli oprijeti zamisli, da bi z enim samim 
zakonskim aktom pravno uredili vsa vprašanja kulture. Tudi zakonski os- 
nutek, ki ga boste obravnavali v naslednjih ali eni od naslednjih točk, bo to 
po svoje utemeljil. 

Med značilnostmi našega področja je najbrž na prvem mestu različnost 
kulturnih dejavnosti, če jih primerjamo po njihovi organizacijski, tehnološki, 
strokovni, kadrovski ali gmotni zahtevnosti, po njihovi razprostranjenosti, po 
dostopnosti njihovih stvaritev, po stopnji njihove razvitosti, po njihovem 
prispevku kulturni podobi našega včerajšnjega in našega današnjega in morda 
našega jutrišnjega družbenega dne, čeprav gre pri vseh dejavnostih v teme- 
lju vendarle zgolj za različna, a hkrati pota v enem cilju. 

Druga značilnost je pravna in družbena narava in že spet različnost teh, 
ki opravljajo kulturne dejavnosti, ki ustvarjajo, posredujejo ali varujejo kul- 
turne dobrine in jih v tem osnutku z imenom, ki njim samim ni posebej pri- 
jetno, označujemo kot izvajalce. Med izvajalci velja najprej omeniti indivi- 
dualne ustvarjalce, avtorje, umetnike, ker je njihov pomen v celotnem druž- 
benem poslanstvu kulturnih dejavnosti prvovrsten in ker je zanje, še posebej 
pa za tiste med njimi, ki svojo umetniško dejavnost opravljajo kot poklic, 
treba tudi ob tej priložnosti reči, da jim naš družbeni sistem opravičeno priz- 
nava več, kot jim je naša družbena praksa doslej uspevala nuditi. Organiza- 
cije združenega dela v kulturi so, kot veste, zaradi razlik v dejavnostih, tudi 
med seboj zelo različne, od organizacij na drugih področjih pa se razlikujejo 
tudi po tem, da so večji del zelo majhne, ne po pomenu, pač pa po kadrih in 
deloma po sredstvih. Prevladujejo pa med izvajalci društva, torej civilnoprav- 
ne prostovoljne združbe deloma poklicnih kulturnih delavcev, pretežno pa 
ljubiteljev. Dejavnost teh društev še zdaleč ni namenjena zgolj zadovoljevanju 
potreb njihovih članov. In še zdaleč ne samo ustvarjanju, temveč v veliki in 
zmeraj večji meri tudi posredovanju in varovanju kulturnih dobrin. 

Tako kot dejavnosti in njihovi nosilci, so različna tudi družbena okolja, 
v katerih kulturne dejavnosti planiramo, načrtujemo, organiziramo, v katerih 
zadovoljujemo in razvijamo svoj interes za kulturo in v katerih si ustvarja- 
mo pogoje za kulturno- delo in kulturne dogodke, v katerih je torej tudi pro- 
stor za svobodno menjavo dela. Organizacije združenega dela, šole, krajevne 
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skupnosti, občine, skupine občin, republika, to so le najpogostejši ali najpo- 
membnejši med družbenimi krogi, v katerih kulturo živimo in odločamo o 
njej. 

Zaradi vsega tega je kaj pestra in v marsičem specifična tudi podoba 
družbenoekonomskih razmerij v kulturi. Naj vas spomnim samo na nekaj nje- 
nih črt. Neposredni prispevek, ki ga daje občan iz lastnega žepa za posamezno 
kulturno dobrino ali uslugo, se giblje od nič do polne ali tudi tržne cene. 
Ne samo kot uporabniki, tudi kot izvajalci kulturnih dejavnosti, delovni ljud- 
je in občani pogosto in pomembno prispevajo k zagotavljanju pogojev za op- 
ravljanje teh dejavnosti, in tO z delom in z denarjem. Pač v skladu z rastočo 
težnjo, da bi v nastajanju kulturnih vrednot tudi sami sodelovali. Kultura je 
področje z bogato in pestro izkušnjo neposredne svobodne menjave dela, tudi, 
če se tega pogosto udeleženci sami ne zavedajo prav. Dohodkovni interes v 
kulturnih dejavnostih skorajda nikdar ne prevladuje. Dostikrat je zanemar- 
ljiv, največkrat pa ga sploh ni. V nekaterih dejavnostih se prihodek skoraj 
v celoti ustvarja na trgu in po tržni logiki. V drugi spet v celoti s svobodno 
menjavo dela. V celoti pridobe kulturne organizacije združenega dela s 
svobodno menjavo dela v kulturnih skupnostih slabo četrtino svojega dohodka, 
tri četrtine pa na drugih podlagah. Ko bi bilo sploh mogoče zajeti vsa sred- 
stva, ki jih za opravljanje svojih dejavnosti pridobe ali zberejo ljubiteljska 
društva, bi bilo razmerje še bistveno bolj v korist neposrednejših oblik. Pri 
tem se zlasti v kulturnih društvih na posebno zanimiv in intenziven način 
mešajo in med seboj oplajajo ne samo osebni in družbeni interesi, temveč 
tudi zasebna in družbena sredstva. 

Kljub uspehom politike kulturnega policentrizma v Sloveniji, je zelo pre- 
težna večina poklicnih kulturnih organizacij razporejena v nekaj urbanih 
središč, v treh četrtinah slovenskih občin pa kulturnih organizacij skoraj ni 
ali sploh ni. To pomembno vpliva ne samo na dostopnost kulturnih dobrin, 
temveč po drugi strani tudi na težo bremena skupne porabe v kulturnih sredi- 
ščih. Nekatere kulturne dejavnosti se pomembno in vse pomembneje pove- 
zujejo tudi z drugimi področji družbenega dela. Izobraževanje, znanost, jav- 
no obveščanje, turizem, stanovanjsko gospodarstvo, tudi materialna proizvod- 
nja, kar se odraža in se bo moralo še bolj odražati tudi v družbenoekonom- 
skih razmerjih in v njihovem usklajevanju med sferami. 

Vse to med drugim brani, da bi mogli s tem zakonom določneje urejati 
vprašanja neposredne menjave dela, podrobneje navajati elemente planira- 
nja, opredeljevati normative in standarde, bolj doreči vprašanja tako imeno- 
vane participacije, predpisovati ali predvideti minimalne standarde, določati 
posebne kulturniške kriterije za manj razvitost, opredeljevati obvezen obseg 
kulturnih dejavnosti v občini ali v republiki, podrobneje ali posplošeno uza- 
konjati vsebino in obseg vzajemnosti, v podrobnostih ali pavšalno razmejevati 
med tistim, kar naj bo vsebina sporazumevanja v občini in kar v republiki. 

Mnogo tega bo ne samo primerno, temveč celo treba prepustiti družbene- 
mu dogovarjanju in še posebej samoupravnemu sporazumevanju, v prvi vrsti 
tistemu v kulturnih skupnostih. Zato pa je toliko bolj pomembno, da že zakon 
določi ali predvidi, samoupravna praksa pa uveljavi in razvije tako samo- 
upravno organiziranost kulturne sfere, ki bo ustrezala tako družbenemu po- 
slanstvu kot specifičnostim kulturnih dejavnosti. V tem pogledu osnutek ne 
prinaša bistvenih novot glede občinskih kulturnih skupnosti. V mejah pravnih 
možnosti poudarja pomen sodelovanja med občinami glede vseh tistih dejav- 



680 Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

nosti in nalog, ki jih je treba ali koristno načrtovati in zagotavljati skupaj. 
Utrjevanje tega medobčinskega sodelovanja bo lahko bistveno pomagalo reše- 
vati nekatere pomembne dele družbnoekonomskih razmerij v kulturi. 

Ko gre za vprašanje kulture slovenskega naroda, njenega razvoja, njene 
vloge v Sloveniji, med Slovenci in v svetu, je republiški prostor gotovo zelo 
pomemben. Tudi samoupravna interesna skupnost za kulturo v republiki po 
prepričanju predlagateljev, v poglavitnem ne more biti drugega kot prostor 
za oblikovanje in usklajevanje uporabniških in izvajalskih interesov. Organi- 
zirati jo je torej treba tako, da bo to sporazumevanje izvajalcev in uporabni- 
kov kolikor mogoče neposredno, pristno, vsebinsko določeno in v razponih 
dorečeno. Visebina, razponi, problematika pa so pri posameznih kulturnih de- 
javnostih in njihovih izvajalcih različni. 

Razprava o posebnih skupnostih za posamezne kulturne dejavnosti ali 
skupine dejavnosti ter o Kulturni skupnosti Slovenije kot njihovi zvezi, ki 
jih je vseboval lanski osnutek, je izoblikovala tele pomisleke. Nastala bi preti- 
rana, prezahtevna organiziranost, teže bi bilo dosegati enotnost kulturne po- 
litike, tudi razvojne, uporabniki bi bili v vseh skupnostih isti ali pa bi po sili 
trgali celovitost njihovega kulturnega interesa. Predlagatelj je skušal upošte- 
vati te pomisleke, ne da bi opustil težnje, zaradi katerih je zamisel o poseb- 
nih skupnostih nastala. Osnutek tako predvideva eno kulturno skupnost za 
Slovenijo, toda ne kot zvezo občinskih skupnosti. Njeni ustanovitelji in člani 
so uporabniki in izvajalci, kot velja to za občinske. Izvajalski zbor skupščine 
te skupnosti pa je po varianti v 36. členu osnutka sestavljen tako, da vanj 
delegirajo, odvisno od vprašanj, ki so na dnevnem redu, vsi izvajalci ali pa 
izvajalci posameznih dejavnosti. 

Zamisel je v doslednejših razpravah vzbudila dosti pozornosti in bila de- 
ležna različnih ocen. Večji del so, ob načelni podpori, ker bi to utegnila biti 
učinkovita in hkrati racionalna pot k njenemu poglabljanju samoupravlja- 
nja v kulturi, izrekali hkrati zadržke, češ da ni dovolj dorečena niti glede vse- 
bine niti glede načina delovanja. V nadaljnjem izpopolnjevanju zakonskega 
besedila ali ob njem bo torej predlagatelj jasneje opredelil, za katere vsebine 
in faze razpravljanja, usklajevanja in sporazumevanja gre v posameznih ali v 
skupnem delegatskem sestavu izvajalskega zbora Kulturne skupnosti Sloveni- 
je, da bodo prišle ustrezno do izraza specifičnosti posameznih dejavnosti, nji- 
hova notranja povezanost, da pa bo hkrati zagotovljeno njihovo medsebojno 
usklajevanje in po tej poti tudi enotnost in celovitost sporazumevanja in do- 
govarjanja o skupnih osnovah kulturne politike in skladnega razvoja kultur- 
nih dejavnosti. Za kulturne dejavnosti je vloga in odgovornost družbenopoli- 
tičnih organizacij, še posebej Socialistične zveze, gotovo prav posebej pomemb- 
na. Uresničujejo jo predvsem z aktivno dejavnostjo znotraj delegatskega 
sistema, s samoupravnimi splošnimi akti kulturnih skupnosti pa moramo v 
skladu z osnutkom tega zakona zagotoviti tudi njihovo sodelovanje s skup- 
ščino in drugimi zakoni kulturnih skupnosti. Najbrž pa bodo koristne tudi 
širše razprave, ki naj bolj osvetlijo vlogo družbenopolitičnih organizacij v 
sistemu delovanja samoupravnih interesnih skupnosti v družbenih dejavno- 
stih sploh. 

Razprave o osnutku so tudi pokazale, da bo treba izpolniti zlasti določbe 
o virih družbenih sredstev za kulturo, upoštevati pri tem prispevek neposred- 

nega uporabnika, kupnino, vstopnico, članarino in naročnino, kot vir, ki je 
pomemben z bilančnega še bolj pa s kulturnopolitičnega stališča. Posebej ob- 
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delati zagotavljanje razširjene reprodukcije in sploh vlaganje v pogoje za 
kulturno življenje, podrobneje bo treba opredeliti, katere so naloge, o katerih 
se je treba zaradi skladnega razvoja kulturnih dejavnosti v Sloveniji deloma 
ali v celoti sporazumevati v Kulturni skupnosti Slovenije. Ker so se v vseh 
doslednejših razpravah, tako v Skupščini SR Slovenije, kot v telesih Kulturne 
skupnosti Slovenije in v družbenopolitičnih organizacijah udeleženci v bistvu 
strinjali z besedilom osnutka, in z načeli, na katerih je zgrajen, predlagamo, 
da tudi vaš zbor ta osnutek sprejme. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Opravičujem se, ker ste k 

prejeli vrsto stališč k posameznim točkam današnjega dnevnega reda, tudi k 
zakonu o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti, šele danes. 
Izvršni odbor je imel sejo 14. in 16. julija in stališč ni bilo mogoče pripraviti 
prej. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima predsednik Izvršnega 
odbora Ivo Tavčar. 

Ivo Tavčar: Vsi smo najbrž v težavnem položaju, da se odločamo, 
ker smo dobili šele zdaj novo besedilo mnenj in stališč, ki naj bi jih sprejel 
Izvršni odbor. K prejšnjemu sem imel vrsto pripomb in opozoril, tega pa sem 
zdajle komajda prebral. Ce si prikličem v spomin, kaj smo se pogovarjali na 
seji Izvršnega odbora, je mnogo tega tu zapisanega, pa ne vsega, pa tudi kaj, 
kar sploh ni bilo rečeno. A to ni tako pomembno, da bi se bilo potrebno bolj 
vznemirjati, kot se ponavadi. 

Zato bi priporočil, da se ta mnenja in stališča sprejmejo, čeprav so tu in 
tam pomanjkljiva. Za primer navajam na videz malenkostno zadevo, ki pa je 
tudi vredna omembe, na primer 48. člen, ki govori o Prešernovem skladu. Na 
seji Izvršnega odbora je bilo rečeno, da tako zapisan člen ni sprejemljiv. Ce 
predlagatelj meni, da je v zvezi s Prešernovim skladom poglavitna vloga Kul- 
turne skupnosti, da zagotovi sredstva, namesto da jih še naprej zagotavlja pro- 
račun, potem se nam zdi, da takšna vloga Kulturne skupnosti v zvezi s Pre- 
šernovim skladom ni sprejemljiva. Zato smo menili, da ta člen ne zadošča in 
ne ustreza. 

Več je bilo tudi rečeno v zvezi z varianto o sestavi zbora izvajalcev. Opo- 
zorjeno je bilo, da varianta še ni dovolj jasna sama po sebi in da nima enot- 
nega in trdnega izhodišča. Da takega primera v zdajšnji zakonodaji še ne po- 
znamo. Prav zaradi tega, ker je to novost, terja natančnejšo opredelitev. Vpra- 
šanj nadaljnje obdelave ne moremo prepuščati samoupravnim sporazumom. 
Če bi to zapisali v zakon, je potrebno zelo jasno in nedvoumno. Predvsem bi 
si morali biti že sedaj na jasnem, kaj bi zapisali še kam drugam, da bi bila 
pred nami celota. Sicer pa je bilo tudi poudarjeno, da je zelo potrebno raz- 
mišljati o drugačni sestavi Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. Pri tem 
je bilo opozorjeno, da tak poenostavljen pristop, kaikršen je zdaj, da ima vsaka 
občinska kulturna skupnost po enega delegata v zboru izvajalcev in po enega v 
zboru uporabnikov, ni v redu, ker ne upošteva niti dohodkovne moči niti kul- 
turne razvitosti na posameznih območjih in da tudi onemogoča, da bi se upora- 
bil in uveljavil fleksibilni delegatski mandat. Kajti kakorkoli se bomo trudili, 
da bi zagotovili ustreznejšo sestavo sikupščine glede na posamezna vprašanja, 
ki bodo na dnevnem redu — zdaj z likovnega področja, zdaj z gledališkega, 
zdaj z glasbenega itd. — recimo, iz Lenarta ne bomo dobili poklicnega kultur- 



682 Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

nega delavca, ki bo ustrezal dnevnemu redu, Maribor pa bo vedno v zagati, ker 
bo lahko poslal samo enega, a ima množico kulturnih delavcev in tudi kulturnih 
ustanov in se nam zdi takšno enačenje s stališča oblikovanja kulturne politike, 
kakršno je sedaj, res sporno. Zato si želimo, da bi se uveljavil v prihodnje 
drugačen pristop k temu, kot se je doslej. Izkušnje s fleksibilnim delegatom 
že obstojajo tudi drugod in bi jih bilo potrebno povzeti in uporabiti, ob tem pa 
tudi, kot je poudarjeno v obrazložitvi, razmisliti o pomenu temeljnih skupnosti, 
kar v obrazložitvi predlagatelj poudarja spričo tega, da se iz več naštetih vzro- 
kov odpoveduje zamisli o posebnih skupnostih. 

Na vsak način je ta varianta za zdaj pod velikim vprašajem. Predvsem 
vprašajem, če je izvedljiva. 

Prav tako je bilo ob 33. členu veliko več povedanega, ker je tudi to eno 
bistvenih vprašanj, tako s stališča skladnega razvoja, zlasti pa bi se morali 
dogovoriti, kaj bi to pomenilo, kaj je to skladen razvoj, kajti na našem pod- 
ročju nimamo zagotovljenih, predpisanih ali minimalnih enotnih programov. 
S tega vidika se pri nas to vprašanje za zdaj zastavlja drugače. Ob tem se 
lahko vprašujemo, kaj je dogovorjeni program in kaj so dohodkovne možnosti, 
ki jih kdo ima, da bi lahko izpolnil ta dogovorjeni program. V zvezi s tem je 
bilo tudi več povedanega in opozorjeno, da se je treba o tem vprašanju te- 
meljito pogovoriti, predno ga zapišemo v naš zakon. 

Več je bilo povedanega okrog 11. in 12. člena. Zlasti je bilo povedano, da 
pri kulturnih dejavnostih ne moremo izhajati z nekega izhodišča, da je vse 
brezplačno, potem pa posamezni občan participira z nekimi prispevki kot 
na primer v zdravstvu. V kulturi mora vsak obiskovalec in gledalec plačati 
svoj obisk, ogled itd., a v bistvu ga družba regresira, ker bi sam ne zmogel 
tako velike vsote ali pa je, glede na kulturno politiko, nezaželeno, da bi omo- 
gočili samo nekaterim obisk in zato znižujemo ceno ogledov, obiskov itd. Zato 
je to izhodišče drugačno. 

Tovariš namestnik je opozoril, da imamo primere, ko skoraj stoodstotno 
zagotavljamo po poti tržne menjave sredstva za posamezno kulturno dejav- 
nost, če gre za kino, pogosto tudi za knjigo in da imamo primere, ko je skoraj 
stoodstotno drugače, za primer, ko gre kdo v knjižnico. Ponekod niti nimajo 
članarine, pa dobiš knjigo brez plačila. Posebej je bilo tudi opozorjeno, da 
je zaradi tega težko dohodkovno vprašanje kulturnih dejavnosti enačiti s 
svobodno menjavo dela. Zato bi morali razmisliti, ali je tako, kot je zdaj, to 
dobro zapisano in zastavljeno, že morda v samem naslovu. 

To so nekatere misli in opozorila, ki samo dopolnjujejo in posebej pou- 
darjajo to, kar je vendarle tu. Mislim pa, da bi bilo zelo dobro, če bi se tudi v 
naši skupščini odločili, da podpremo mnenja in stališča, ki so bila izoblikovana 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije. Ta stališča so sorazmerno 
kratka. Lahko bi jih tudi tu prebrali, ker vam niso bila dana na mizo, dolga • 
so dobro stran, pa v bistvu zajemajo vse tisto, kar je tudi bilo izraženo in po- 
vedano na seji Izvršnega odbora, vsaj glede na duh vsega, kar vsebujejo in 
glede na duh, ki je bil navzoč v naši razpravi in v naših pogovorih. To še 
zlasti zaradi tega, ker so ta stališča vezana na posamezne člene, kakor jih pred- 
lagamo, ni pa nikjer na kratko povzeto splošno stališče do zakona, kakor je 
to izoblikovano v mnenjih in stališčih Družbenopolitičnega zbora. Pravim 
Družbenopolitičnega zbora zaradi tega, ker gre za sistemski zakon, in ko gre 
za sistem, ima Družbenopolitični zbor zelo pomembno vlogo. Skozi Družbeno- 
politični zbor se izražajo stališča družbenopolitičnih organizacij. Zato se mi 
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zdi smotrno, da bi mi kot splošna stališča ob teh naših nadrobnih stališčih 
podprli prav stališča Družbenopolitičnega zbora. 

Predsednik F r a n c e Stiglic: Hvala lepa! Razprava o osnutku zako- 
na, ki ga obravnavamo, je bila v sicer običajni časovni stiski vendarle razme- 
roma široka. Bila so posvetovanja, o tem so razpravljali odbori Izvršnega odbo- 
ra, večkrat pa Izvršni odbor — na zadnji seji načelno in od člena do člena do - 
gotrajni obravnavi — o osnutku zakona pa je razpravljal tudi Svet z kulturo 
pri Republiški konferenci SZDL. V gradivu ste prejeli tudi stališča posamez- 
nih odborov in zborov Skupščine SR Slovenije. Preden bi vprašal predlaga- 
telja, če ima kakšne pripombe le k stališčem, ki so zapisana ali bila doslej po- 
vedana, še enkrat sprašujem, če želi še kdo besedo. (Ne.) Potem bi predlagal 
sklep, ki se glasi takole: 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je na svoji seji 18. julija 1980 
obravnavala osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih 
dejavnosti in sprejela sklep: 

1. Da se osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturne 
dejavnosti sprejme. 

2. Da pripravi predlog zakona Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Ob pripravi predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju kul- 

turnih skupnosti naj predlagatelj upošteva naslednja stališča in pripombe 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije: 

a) Skupščina podpira sklep in stališča Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, ki zajemajo tisto, kar je pokazala naša dosedanja razpra- 
va Predlagatelj naj upošteva tudi stališča, ki jih bo prejel od Kulturne skup- 
nosti Slovenije, ki jih je pripravil Izvršni odbor na podlagi lastne razprave, 
zapisanih stališč in stališč posameznih kulturnih skupnosti, ki jih ]e Kulturna 
skupnost Slovenije sprejela. . v , 

Ne bom čital vseh mnogoštevilnih pripomb h posameznim členom, ki bo- 
do zbrane in izročene predlagatelju, ker so usklajene s stališči Izvršnega od- 
bora in s stališči družbenopolitičnih organizacij, Socialistične zveze in osta- 
lih zborov Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju kul- 
turnih dejavnosti naj predlagatelj upošteva tudi naslednje pripombe. 

V zakonu je potrebno jasneje opredeliti, za katere kulturne dejavnosti ozi- 
roma programe se uporablja kot vir dohodek temeljne organizacije združene- 
ga dela in za katere osebni dohodek delavca. Zakon mora ta temeljni odnos 
med viri opredeliti, ker iz sedanje dikcije točke a) in b) 11. člena osnutka za- 
kona ni razviden. 

Pri opredelitvi prispevkov občanov iz lastnih sredstev 12. člen^ je 
potrebno izhajati iz tega, da se ta sredstva pomemben sestavni del družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju kulture. Zato bi bilo primerneje urediti pri- 
spevek občanov iz svojih sredstev kot enega izmed virov za oblikovanje sred- 
stev v svobodni menjavi dela. Finansiranje razširjene reprodukcije naj predla- 
gatelj uredi v posebnem členu in ne v okviru 11. člena. Pri tem naj upošteva, 
da ni mogoče združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo vezati le na 
osebni dohodek, saj so sredstva za ta namen že vključena v strukturo cene, 
če tako določa samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interes- 
ne skupnosti. Predlagatelj naj zato posebej uredi združevanje sredstev za del 
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razširjene reprodukcije, ki pa mora biti vsekakor vključena v samoupravne 
sporazume o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije. 

Predlagatelj naj preuči 36. člen osnutka zakona. Pri tem bi bilo potreb- 
no izhajati iz 32. člena, ki opredeljuje, o čem se uporabniki in izvajalci spo- 
razumevajo v Kulturni skupnosti Sloveniji ter glede na to oceniti, ali je mogo- 
če odločitve o posameznih vprašanjih, ki jih navaja 32. člen, sprejemati v taki 
sestavi Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, kot jo predlaga varianta. O 
vprašanjih skupnihikosnov kulturne politike in skladnega razvoja kulturnih 
dejavnosti je potrebno dogovarjanje in sporazumevanje, ki omogoča prisot- 
nost različnih kulturnih dejavnosti v okviru take skupne politike in sklad- 
nega razvoja. Tak pristop pa terja oblikovanje Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije s takim Zborom izvajalcev, ki je znotraj tako strukturiran, da zago- 
tavlja predhodno uskladitev posameznih programov kulturnih dejavnosti med 
izvajalci s posameznih področij kulturnih dejavnosti kot osnove za sporazume- 
vanje in dogovarjanje z uporabniki. 

Za izražanje posebnih interesov uporabnikov do posameznih kulturnih 
dejavnosti je potrebno bolj razviti temeljne skupnosti in enote, in sicer tako, 
da se temeljne skupnosti ustanavljajo za posamezna področja kulturnih dejav- 
nosti, enote pa ob kulturnih organizacijah. Poleg tega naj predlagatelj preuči 
določbe 33. člena, ki opredeljujejo, kaj predstavlja program skladnega raz- 
voja kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter skuša jasneje razmejiti, kaj je pro- 
gram, ki zadovoljuje potrebe širšega kroga občanov in kaj je tisti program, ki 
ima značaj nepogrešljive sestavine kulturnega in umetniškega življenja slo- 
venskega naroda. Taka razmejitev naj prispeva zlasti k jasnejši opredelitvi 
združevanja sredstev na podlagi vzajemnosti v Kulturni skupnosti Slovenije in 
za prispevek k programu kulturne dejavnosti, ki jih delovni ljudje in občani 
ne morejo uresničiti v okviru dohodkovnih možnosti občin. 

Zeli kdo razpravljati o tem sklepu? (Ne.) Če ne, prosim, tovarišici pred- 
sednici, da izpeljeta soglasje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim dele- 
gate Zbora izvajalcev, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (34 de- 
legatov.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo o predlaganem sklepu. Kdo je za? (38 dele- 
gatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da sta oba zbora Skupšči- 
ne Kulturne skupnosti Slovenije soglasno sprejela osnutek zakona o svobodni 
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda opravljena. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Prosim namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo in zna- 
nost tovariša Jožeta Humra, da da obrazložitev. 
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Jože Humer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani osnutek zakona o SAZU ureja v okvirih, ki smo jih začrtali s pred- 
logom za izdajo zakona, temeljna vprašanja delovanja SAZU kot nacionalne 
znanstvene in umetnostne organizacije. Predlagatelj je pri oblikovanju os- 
nutka zakona izhajal iz stališč, da je treba v zakonu zapisati predvsem jasna 
načela in temeljne usmeritve, organizacijske in druge podrobnosti pa prepustiti 
ureditvi v statutu akademije. 

V skladu s tem in s sklepom zborov skupščine, ki sta obravnavala pred- 
log za izdajo zakona, so v osnutku zakona podrobneje in jasneje kot v tezah 
opredeljeni zlasti vloga, naloge in položaj akademije, vpliv družbenih dejav- 
nikov na delovanje akademije in njeno financiranje. Osrednja naloga akade- 
mije ostaja njeno aktivno vključevanje v vse procese, v katerih se oblikuje 
program, struktura in tudi raven celotnega sistema slovenske znanosti in 
umetnosti. V tem okviru naj posebej opozorim na nalogo akademije, da so- 
deluje pri idejni opredelitvi temeljnih vprašanj znanosti in umetnosti, da raz- 
vija marksistično teorijo in metodologijo in povezuje znanstvenike in umet- 
nike, ki s svojim teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami lahko vpli- 
vajo na ustvarjalno uporabo marksističnih znanj na posameznih področjih 
znanosti in umetnosti. Posebna naloga akademije je tudi skupno delo z akade- 
mijami znanosti in umetnosti v drugih socialističnih republikah in obeh po- 
krajinah in njeno sodelovanje pri oblikovanju organizacij in izvajanju pro- 
gramov mednarodnega znanstvenega in kulturnega sodelovanja. 

Osnutek zakona posebej opredeljuje tudi sodelovanje akademije s samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi za kulturo in za raziskovalno dejavnost pri 
obravnavi vprašanj s področja znanosti in umetnosti, pri oblikovanju politike 
in programov kulturne in raziskovalne dejavnosti ter pri ocenjevanju rezul- 
tatov raziskovalnega in umetniškega dela. Tako opredeljene naloge omogoča- 
jo akademiji kontinuiteto tistih njenih funkcij, ki so pomembne za oblikova- 
nje in krepitev nacionalne samobitnosti in kulturne identitete slovenskega 
naroda, hkrati pa širijo možnosti njenega delovanja na vseh področjih danes 
že močno razvejanega sistema znanosti in umetnosti in kulture.. Osnutek za- 
kona je zasnovan tako, da akademiji odpira široke možnosti, da se prek ustrez- 
nih samoupravnih delegatskih mehanizmov aktivno, vključuje v vse procese 
družbenega razvoja in še posebej v obravnavo nacionalnih, razrednih, kultur- 
nih in znanstvenih vidikov tega razvoja. 

Dejavnost akademije je nedvomno posebnega družbenega pomena. Druž- 
beni vpliv nad njenim delovanjem zagotavlja zato osnutek zakona zlasti pri 
volitvah članov akademije, pri volitvah predsednika in drugih funkcionarjev 
akademije ter ,s tem, da Skupščina SR Slovenije potrjuje statut akademije. 
Krog predlagateljev za člane akademije je v predlaganem osnutku zakona 
razširjen. Zagotovljena je možnost, da se vsi predlagatelji in družbenopolitič- 
ne organizacije v postopku predlaganja članov akademije izjavijo o vseh kan- 
didatih. Statut akademije bo to še podrobneje opredelil. 

Podobno zagotavlja osnutek zakona najširši družbeni vpliv tudi na izvo- 
litev predsednika in drugih funkcionarjev akademije, izvolitvi predsednika 
akademije pa daje še poseben poudarek, s tem, da njegovo izvolitev slovesno 
razglasi Skupščina SR Slovenije. Predlagani osnutek zakona uveljavlja delov- 
no vlogo akademije, ki lahko s posredovanjem bogatih izkušenj in znanja po- 
membno vpliva na nadaljnji razvoj znanosti in umetnosti. Znanstveniki in 
umetniki, ki bodo na podlagi izpričanih znanstvenih in umetniških sposobno- 
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sti in na podlagi rezultatov svojega praktičnega znanstvenega in umetniš- 
kega delovanja izvoljeni za člane akademije, morajo imeti vse možnosti in 
pravice za nadaljnje ustvarjalno delo tako v SAZU kot v okoljih, iz katerih 
so in ki jim slej ko prej prispevajo svoje delovne, znanstvene in umetniške iz- 
kušnje. Z zakonom jim tudi zagotavljamo uresničevanje pravice do objave 
oziroma predstavitve njihovih znanstvenih in umetniških del. 

Največ razprav so doslej spodbudile določbe o kriterijih za izvolitev 
članov akademije, pri čemer je bila dana podpora variantni rešitvi v 15. čle- 
nu osnutka, ki predvideva, da je za rednega ali dopisnega člana akademije , 
lahko izvoljen znanstvenik ali umetnik, ki živi v Sloveniji, lahko pa tudi 
znanstvenik ali umetnik slovenskega rodu, ki ne živi v Sloveniji, je pa de- 
javno povezan z domovino in je ustvaril pomembna dela na področju znanosti 
in umetnosti. Zakon torej glede članstva odpravlja doslednejše razlikovanje 
med znanstveniki in umetniki, ki živijo v Sloveniji, ter onimi, ki so slovenske- 
ga rodu pa živijo zunaj Slovenije. 

S predlaganim osnutkom zakona tudi postavljamo dosedanje znanstvene 
inštitute, ki so delovne enote SAZU, v enak položaj kot druge raziskovalne 
organizacije. Ta usmeritev ustreza temeljni opredelitvi vloge SAZU, ki zahte- 
va aktivno, organizirano in dolgoročno zasnovano sodelovanje z vsemi razisko- 
valnimi in visokošolskimi organizacijami. Hkrati pa je smotrno, da za uresni- 
čevanje določenih nalog tudi SAZU sama ustanovi raziskovalne organizacije. 

Osnutek zakona slednjič v skladu s sklepi zborov skupščine ureja tudi 
financiranje akademije, in sicer tako, da sredstva za redno dejavnost akade- 
mije zagotavlja republiški proračun, sredstva za raziskovalno in umetniško 
dejavnost pa zagotavlja akademija tudi s svobodno menjavo dela v neposred- 
nih odnosih ter ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih. 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj tesno sodeloval s Slovensko 
akademijo znanosti in umetnosti in z njenimi družbenimi dejavniki. Upošte- 
val je vse konkretne pripombe iz razprave o predlogu za izdajo zakona oziroma 
o tezah za osnutek zakona. Dosedanja razprava o osnutku zakona je pokazala 
popolno enotnost glede temeljnih zakonskih rešitev, dala pa je tudi še nekaj 
koristnih izboljšav predlaganih zakonskih norm. Predlagatelj jih bo lahko 
skupaj s pripombami iz današnje razprave upošteval pri oblikovanju zakon- 
skega predloga. Predlagam torej, da osnutek zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti sprejmete. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o 
tem osnutku zakona? Besedo ima delegat Kulturne skupnosti Maribor, Matej 
Svetel. 

Matej Svetel: V tem osnutku je v 26. členu navedeno: »Organ up- 
ravljanja SAZU sta skupščina in predsedstvo.« V drugem odstavku 30. člena 
je napisano: »Predsedstvo SAZU je izvršilni organ skupščine.« Tu je absolutno 
prišlo do napake in predlagatelj naj to popravi na primeren in umesten na- 
čin. Organ upravljanja SAZU ne moreta biti hkrati skupščina in predsedstvo 
— to je verjetno samo skupščina. V 30. členu pa je napisano, da je to izvršilni 
organ skupščine. Ne more biti predsedstvo SAZU izvršilni organ skupščine in 
še organ upravljanja. To je očiten nesmisel in lapsus. 

Pri 29. členu se spet pojavlja vprašane sklepčnosti oziroma kvoruma in pa 
vprašanje odločanja večine vseh, ki so člani skupščine, ne pa vprašanje od- 
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ločanja prisotnih. Drugi odstavek 29. člena je precej nejasen in bi moral biti 
formuliran na bolj jasen in razumljiv način. 

Pri 33. členu sem zasledil v gradivu, ki smo ga sedaj prejeli, naj bi ostala 
varianta, ki je navedena na koncu tega člena »predsednik, podpredsednika in 
glavni tajnik — to so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi — so 
izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno še enkrat izvoljeni.« Lahko je de- 
lavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvoljen za dve, tri, štiri man- 
datne dobe, 

Pri 43. členu sem ugotovil, da je povzet iz 543. člena zakona o združenem 
delu, vendar morda premalo premišljeno. Med ostalim, kdo vodjo delovne 
skupnosti SAZU imenuje in razrešuje? Očitno je organ upravljanja tukaj skup- 
ščine, tu pa je imenovano predsedstvo SAZU, ko dobi mnenje delavskega sve- 
ta delovne skupnosti. Ne vem, ali mora pri delovni skupnosti obstajati delav- 
ski svet ali ne, vprašljivo pa je, ali to sploh mora soditi v zakon. Funkcijo 
vodje delovne skupnosti lahko imajo, če se tako odločijo, drugače pa jo lahko 
opravlja tudi predsednik ali podpredsednik. 543/III Zakon o združenem delu 
določa: »vodjo delovne skupnosti imenuje in razrešuje delavski svet organiza- 
cije združenega dela, ko dobi delavski svet mnenje delovne skupnosti«. Ali 
obstaja delavski svet SAZU? Funkcij delovne skupnosti organizacije SAZU 
ne more in ne sme opravljati predsedstvo SAZU. Sedanji člen 43/11 je neusta- 
ven, nepravilen in nezakonit. 

Predsednik France S t iglic: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Ne.) Potem predlagam naslednji sklep: 

Skupščina je na svoji seji dne 18. julija obravnavala osnutek zakona o 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in ga sprejema. 

Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pri če- 
mer naj upošteva pripombe k posameznim členom. 

Predlagam ta sklep v sprejem. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim de- 
legate Zbora izvajalcev, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (32 
delegatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (37 dele- 
gatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da sta oba zbora Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije soglasno sprejela osnutek zakona o Slo- 
venski akademiji znanosti in umetnosti. 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda opravljena. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o naravni in kulturni dediščini. 

Prosim predstavnika predlagatelja za uvodno besedo. Besedo ima name- 
stnik predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost, Jože Humer. 
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Jože Humer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
skušal bom svojo obrazložitev skrajšati, povedal pa bi vendarle rad, da osnu- 
tek, ki ga imate pred seboj temelji na tehle načelih. 

Vsa tista narava in opredmeteno človeško delo, ki ima kulturno zgodovin- 
sko in estetsko vrednost, pomembno za družbo, predstavlja naravno ali kul- 
turno dediščino in zasluži posebno družbeno skrb. Sleherni delovni človek in 
občan ima pravico do uživanja omenjenih vrednot, vsakdo pa ima hkrati tudi 
dolžnost sodelovati pri njihovem varstvu. Varstvo ni namenjeno zgolj ohra- 
njanju dediščine za prihodnost, temveč tudi njenemu spoznavanju, razumeva- 
nju, vrednotenju in uživanju danes. Zato tudi subjekti varstva niso samo 
specializirane kulturne organizacije in organi družbenopolitičnih skupnosti, 
temveč so v varstvene dejavnosti vključeni občani tudi neposredno po svojih 
društvih in družbenih organizacijah, OZD, krajevnih skupnostih in samoup- 
ravnih interesnih skupnostih. 

Po osnutku zakona pripada odločitev o lastnosti spomenika ali znameni- 
tosti skupščini oziroma upravnemu organu družbenopolitične skupnosti, pred- 
vsem občine. Upravne zadeve, razen vodenja registra in popisa spomenikov 
oziroma znamenitosti pa upravnim organom. Tako skupščina kot upravni or- 
gani pa so v strokovnem pogledu vezani na predloge, utemeljitve in obrazlo- 
žitve strokovnih organizacij. Te so razbremenjene neposrednega upravnega 
postopanja, ne morejo pa biti razbremenjene strokovne soodgovornosti za od- 
ločitve v občinskih in upravnih organih in republiških upravnih organih in 
skupščinah. 

V zvezi s tem je treba povedati, da po prepričanju predlagatelja osnutka 
razglasitev sama po sebi še ne pomeni tudi finančnih obveznosti. Razglasitev 
pomeni v veljavni pravni obliki javno izraženo družbeno spoznanje o pomenu 
stvari in povzroči, da velja za stvar in v zvezi z njo pravni režim, ki ga dolo- 
ča ta zakon, deloma pa tudi akt o razglasitvi sami. Odvisno od okoliščin pa 
utegne imeti razglasitev še druge posledice, tako pri ravnanju imetnika kot 
strokovnih organizacij in drugih udeležencev pri varstvu. Če gre za velike 
nepremične spomenike ali znamenitosti vpliva taka razglasitev tudi na plan- 
ske odločitve in vsekakor tudi na kulturnopolitične odločitve v kulturnih 
skupnostih. Osnutek vsebuje težnjo, da bi spomeniki in znamenitosti, kadar je 
to koristno, prehajali iz zasebne v družbeno sfero, nikakor pa ne v obratni 
smeri, od upravljanja drugih organizacij v upravljanje strokovnih organiza- 
cij in da bi bilo njihovo strokovno medsebojno izmenjavanje in prepuščanje 
med strokovnimi organizacijami samimi lažje kot doslej. 

Družbenoekonomskih odnosov se osnutek loteva na več ravneh in pod- 
robneje obravnava po materialni plati obveznosti in pravice imetnikov. Var- 
stvo naravne in kulturne dediščine je v prvi vrsti kulturna dejavnost in za- 
njo velja bodoči zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejav- 
nosti. Za vodenje registra oziroma popisa pa so izvajalci upravičeni do pro- 
računskih sredstev. 

Enotnost pojma naravne in kulturne dediščine, ki ima gotovo trdno vse- 
binsko utemeljitev, je v osnutku izpeljana dosledno, v naši družbeni praksi 
pa pomeni obogatitev in razširitev ene od kulturnih dejavnosti. 

Strokovne organizacije so kulturne organizacije združenega dela, njihova 
dejavno'st je kulturna dejavnost in je posebnega družbenega pomena. Svobod- 
na menj'ava dela glede te dejavnosti poteka predvsem v kulturnih skupnostih. 
To pa ne pomeni, da so kulturne skupnosti edini prostor za urejanje vseh 
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družbenoekonomskih odnosov v zvezi z vsemi dejavnostmi in akcijami s pod- 
ročja varstva dediščine. Se posebej takrat, ko gre za vlaganje v predele ali 
objekte, ki imajo spomeniško vrednost ali so znamenitosti, se morajo povezo- 
vati in usklajevati različni zasebni in družbeni, kulturni in gospodarski, stano- 
vanjski in drugi interesi in njihovi nosilci. Kulturni aspekt je resda vsakokrat 
nepogrešljiv, a je le eden od aspektov. In tudi ni nujno, da mora biti zmeraj 
gmotno podprt. 

Strokovnost zasluži na tem področju primeren poudarek, to pa ne sme 
pomeniti, da je dejavna skrb za dediščino prepuščena in zaupana zgolj stro- 
kovnim organizacijam, kot so organizacije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, muzeji, galerije in arhivi. Vsakdo, kdor sodeluje v dejavnosti var- 
stva dediščine, je upravičen in dolžan zahtevati pomoč strokovnih organiza- 
cij. Z drugo besedo, poudarjanje strokovnosti ne sme osamiti strokovnih organi- 
zacij pri opravljanju dejavnosti varstva in pri skrbi zanj. 

Razprave o tem osnutku v odborih in zborih Skupščine SR Slovenije, 
in Kulturne skupnosti Slovenije, delovnih oblikah SZDL in prva preverjanja 
v krogih strokovnjakov s teh področij kažejo, da je besedilo v temelju prav 
zastavljeno in da vsaj v glavnem zadovoljivo upošteva pripombe lanskoletnih 
obravnav. Ocenjujemo, da nobena od pripomb, ki so se zbrale v teku doslej- 
šnjega obravnavanja osnutka, ni taka, da bi ji morali reči povsem nerazči- 
ščeno vprašanje ali da bi nasprotovala temeljnim rešitvam, ki jih zastavlja os- 
nutek. Zato bi predlagatelj te predloge lahko vključil v besedilo. Pri tem 
pa se zanašamo tudi na sadove že napovedanih širokih javnih razprav v kul- 
turnih skupnostih in Socialistični zvezi ter v strokovnih društvih. Te razpra- 
ve gotovo ne bodo v prid samo nastajanju zakona, temveč tudi samemu var- 
stvu naravne in kulturne dediščine, krepilo bo družbeno zavest o njegovem 
pomenu in družbeno razpoloženje zanj. 

Zato predlagam, tovarišice delegatke in tovariši delegati, da ta osnutek 
sprejmete. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Pričenjam razpravo o os- 
nutku zakona. Besedo ima Jaka Majcen, delegat Občinske kulturne skupno- 
sti Celje. 

Jaka Majcen: Zakon bi moral natančneje opredeliti vlogo kulturnih 
skupnosti, vseh varstvenih organizacij, ne le muzejev in zavodov za spomeni- 
ško varstvo ter odnos občinskih upravnih organov in strokovnih služb. Zavzel 
se je za enotno razglašanje vseh kulturnih spomenikov. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Besedo ima Ljudmila Ples- 
ničar, delegatka Ljubljanske kulturne skupnosti. 

Ljudmila Plesničar: Predloženi osnutek je veliko boljši kot vsi 
drugi osnutki, ki smo jih dosedaj imeli v razpravi, bodisi na tej skupščini ali 
pa tudi kje drugje. Vendar menimo, da ta osnutek še ni dovolj dorečen in. bi 
bilo potrebno, da se o njem šte razpravlja. 

Prvič, ugotavljamo, da je ta osnutek poslan v razpravo zelo pozno in da 
ni bilo mogoče organizirati širše razprave v bazi. Zato je nujno potrebno po- 
daljšati čas javne razprave. S tem ni rečeno, da se ta osnutek danes ne sprej- 
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me, vendar, da se javna razprava, predvsem v bazi, še nadaljuje, in sicer do 
sprejetja predloga. 

Ugotavljamo še, da je v primerjavi z dosedanjimi zakoni, ki veljajo, v 
tem osnutku premalo poudarjen poseben družbeni pomen varovanja kulturne 
dediščine. Določneje je potrebno opredeliti, v čem se kaže poseben pomen te 
dejavnosti za zgodovino slovenskega naroda, opredeliti pojem varovanja kul- 
turne dediščine in poudariti, da je vsa dediščina, ne glede na mesto hranjenja, 
last celotne družbene skupnosti. V določilih je tudi premalo poudarjena dolž- 
nost in obvezujoča skrb vsakega posameznika za varovanje te dediščine. 

Nadalje ugotavljamo, da je občinskim upravnim organom tudi v tem os- 
nutku dana prevelika pristojnost glede varovanja kulturne dediščine. Iz osnut- 
ka zakona ni razvidna sestava teh organov. Zato se v zvezi s tem pojavlja 
vprašanje oziroma dvom, ali bodo ti organi strokovno dovolj usposobljeni za 
opravljanje teh nalog. Dolžnost Družbenopolitičnih skupnosti je, da ustanovi 
varstvene organe, opredeli njihove naloge in način organiziranja teh služb. 
Ob tem je treba poudariti, za zavode, muzeje, galerije in arhive že imamo, po- 
trebno je graditi dalje, razmejiti njihove naloge ter stremeti za tem, da se 
delavci nenehno strokovno izpopolnjujejo in pri svojem delu uporabljajo nove 
metode. V. osnutku zakona ni dovolj jasno opredeljena vloga Republiškega 
zavoda za spomeniško varstvo. Poleg upravnih nalog naj bi ta zavod kot osred- 
nja spomeniškovarstvena ustanova razvijal zlasti metodologijo varstva narav- 
ne in kulturne dediščine. 

Dalje, osnutek vsebuje tudi posebno poglavje o muzejih. Ob tem se za- 
stavlja vprašanje, ali bo pripravljen tudi poseben zakon o muzejih, kot je to 
v 71. členu napovedano za dejavnost in organizacijo arhivov. Ce posebnega 
zakona o muzejih ne bo, je potrebno to poglavje razširiti in konkretizirati na- 
loge teh ustanov in njihove pristojnosti ter odgovornosti, saj so posamezni 
členi še nedorečeni in potrebni dopolnitev in sprememb. Ce bo obveljalo sta- 
lišče, da bo vse dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine urejal 
en sam zakon, pa bi veljalo v njem posebej zajeti tudi poglavje o arhivih. 
Prav tako je posebej potrebno opredeliti vlogo zavodov za spomeniško var- 
stvo, ki v osnutku tega zakona ni zajeta. 

In zadnje, osnutek na splošno daje prevladujočo vlogo upravnim orga- 
nom, bodisi občinskim, bodisi republiškim. Vključevanje samoupravnih me- 
hanizmov, to so interesne skupnosti, druge organizacije in skupnosti, pa sko- 
rajda niso zajete. Ob tem pa je prevladujoč način pridobivanja prihodka svo- 
bodna menjava dela, ki bo gotovo v veliki meri potekala tudi v okvirih ali 
preko teh skupnosti. Menimo, da bi vsaj del postopkov okrog programskih 
dogovorov kazalo čisto eksplicitno vključiti v zakon, hkrati pa zagotoviti ustrez- 
no vključevanje strokovnih organizacij v vrste izvajalcev v kulturnih skup- 
nostih. 

Ob tej priložnosti bi želela še navesti pripombe Skupnosti muzejev Slo- 
venije. Prav Skupnost muzejev Slovenije mora biti eden od temeljnih dejav- 
nikov pri sooblikovanju zakona o naravni in kulturni dediščini, saj so prav 
galerije in muzeji tisti dejavniki, ki jih je treba najbolj upoštevati. Skup- 
nost muzejev Slovenije še ni mogla preko svoje baze razpravljati o tem osnut- 
ku zakona, ker je bilo premalo časa in nismo mogli konsultirati baze. Se- 
stala se je samo komisija pri Skupnosti muzejev Slovenije, ki je odgovorna, 
da zbere nekatere pripombe. Te pripombe bodo v najkrajšem času skupaj z 
osnutkom zakona poslane vsem muzejem in galerijam in od njih tudi pričaku- 
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jemo, da bodo v poletnih mesecih do septembra tudi posredovale Skupščini 
Kulturne skupnosti Slovenije, Republiškemu komiteju za kulturo in znanost 
in tudi skupščini Skupnosti muzejev svoje pripombe in predloge. V glavnem 
se, kolikor je bilo mogoče zbrati, stališča komisije pri Skupnosti muzejev Slo- 
venije, se skoraj v ničemer ne razlikujejo od predlogov Ljubljanske kulturne 
skupnosti, s tem, da še posebej poudarjamo, da je treba ta zakon razširiti, če 
je tudi to zakon o muzejih in galerijah. 

Zato predlagam, da ko bomo sprejemali v jesenskih mesecih predlog zakona 
o naravni in kulturni dediščini, naj le-ta vsebuje tudi vse pripombe in pred- 
loge, ki bodo prišli iz baze oziroma iz Skupnosti muzejev Slovenije. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Sam imam tri pismene 
pripombe Občinskih kulturnih skupnosti Krško, Brežice in Jesenice. Morda 
se delegati strinjajo s tem, da jih ne beremo, ker se v glavnem skladajo s kon- 
tekstom vseh razprav in pripomb. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Potem bi predlagal naslednji sklep. 
Kljub napredku pri oblikovanju sedanjega osnutka zakona o naravni in 

kulturni dediščini nekatera ključna vprašanja še niso dovolj natančno obde- 
lana. Zato naj predlagatelj upošteva načelne pripombe in pripombe k posa- 
meznim členom, ki jih je izoblikoval Izvršni odbor Skupščine Kulturne skup- 
nosti Slovenije, pripombe, ki so bile izrečene ustno na naši Skupščini in tiste, 
ki so pismeno predložene, s katerimi bi še posebej opozorili na mnenja Skup- 
nosti muzejev in na vse tiste razprave oziroma mnenja, ki bodo v razpravi, 
ki še traja, tekoče prihajala, in jih bomo dostavljah predlagatelju, da jih upo- 
števa, tudi z našimi napotki pri izdelavi predloga. 

Zeli kdo razpravljati o tem sklepu? (Nihče.) Potem prosim predsednici 
zborov, da izvedeta glasovanje o sklepu. 

Predsednica zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim dele- 
gate Zbora izvajalcev, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (34 
delegatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (36 dele- 
gatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da je bil v obeh zborih 
osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini soglasno sprejet. 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda opravljena. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na zakon o Tri- 
glavskem narodnem parku. 

Prosim predstavnika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje 
prostora Toneta Poljšaka za uvodno besedo. 

Tone Poljšak: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Če mi dovolite, bi dal obrazložitev k 8. in 9. točki dnevnega reda skupaj, 
kajti gre za stvari, ki so sorodne, tako glede osnutka o Triglavskem narodnem 
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parku kot glede osnutka zakona o spominskem parku Trebče. Takšna odlo- 
čitev lahko temelji tudi na dejstvu, da ne gre samo za podobna vprašanja, 
ampak da imata oba osnutka zakona glede dosedanjih razprav in postopkov 
podobno zgodovino. (Obrazložitev je enaka kot v zborih Skupščine SR Slove- 
nije). 

Menim, da je obravnava obeh osnutkov na Skupščini Kulturne skupnosti 
Slovenije smotrna, saj gre tudi za kulturno dejianje, za kulturno akcijo in 
bodo vse pripombe, napotki in opozorila predlagatelju dobrodošli. To velja 
tudi za pripombe Izvršnega odbora Kulturne skupnosti Slovenije, ki so jih 
udeleženci te skupščine že dobili na klop in se predlagatelj z večino teh pred- 
logov tudi strinja. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati o 
osnutku zakona o Triglavskem narodnem parku? (Ne.) Če ne, potem predla- 
gam tak sklep. 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je obravnavala osnutek zakona 
o Triglavskem narodnem parku. Predlagatelj naj upošteva načelne pripombe 
in pripombe k posameznim členom, ki jih je izoblikoval Izvršni odbor Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Želi kdo razpravljati o tem sklepu? (Ne.) Prosim predsednici zborov, da 
izvedeta glasovanje o sklepu. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Ples nič ar: Prosim dele- 
gate Zbora izvajalcev, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (32 de- 
legatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (36 dele- 
gatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da je bil v obeh zborih 
osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku soglasno sprejet. 

Ugotavljam, da je s tem točka dnevnega reda opravljena. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o Spominskem parku Trebče. 

Zeli kdo razpravljati o tem osnutku? Besedo ima Vlađko Kukec, delegat 
Občinske kulturne skupnosti Krško. 

Vladko Kukec: Odbor za pripravo 18. seje Skupščine Kulturne skup- 
nosti Slovenije je na včerajšnji seji razpravljal tudi o osnutku zakona o Spo- 
minskem parku Trebče in ugotovil, naj bi ta zajel širše območje, krajevno 
skupnost Senovo z Bohorjem in z brestaniškim muzejem izgnancev. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati o 
osnutku zakona o Spominskem parku Trebče? (Ne.) Ce ne, potem predlagam 
tale sklep. 
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Skupščina je obravnavala osnutek zakona o Spominskem parku Trebče 
in priporoča predlagatelju, da upošteva splošne pripombe in pripombe k po- 
sameznim členom, ki jih je izoblikoval Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slo- 
venije in predlog, ki ga je v razpravi podal Vladko Kukec, delegat Občinske 
kulturne skupnosti Krško. 

Zeli kdo razpravljati o tem sklepu? (Nihče.) Potem prosim predsednici 
obeh zborov, da izvedeta glasovanje o sklepu. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim de- 
legate Zbora izvajalcev, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (32 
delegatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da glasujejo o predloženem sklepu. Kdo je za? (34 dele- 
gatov.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da sta oba zbora Skup- 
ščine sprejela osnutek zakona o Spominskem parku Trebče. 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda s tem opravljena. 
S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja z 

zbori Skupščine SR Slovenije. 



13. seja 

(9. julija 1980) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 13. sejo Skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije in predlagam za današnjo sejo nasled- 
nji dnevni red: 

1. izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij, 

2. odobritev zapisnika 12. seje skupščine, 
3. osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdob- 

je 1981—1985, 
4. osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 

razmerjih, 
6. osnutek statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
7. analiza stanja na področju zavodskega varstva odraslih oseb in izho- 

dišča za nadaljnji razvoj te in drugih oblik družbene skrbi za starejše občane, 
8. analiza organiziranosti izvajalcev storitev na področju socialnega skrb- 

stva in strokovne usposobljenosti delavcev tega področja, 
9. poročilo o izvajanju socialno-varstvenih programov republiških skup- 

nosti v letu 1979, 
10. vprašanja in pripombe delegatov, 
11. razno. 
Ima morda kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega 

reda? (Ne.) Ce nima nihče, potem predlagam, da predlagani dnevni red potr- 
dimo. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nih- 
če.) 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev ter na poročila teh komisij. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora upo- 
rabnikov predlagam delegate iz Občinskih skupnosti socialnega varstva Celje, 
Črnomelj in Idrija, v Komisijo Zbora izvajalcev pa delegate iz Občinskih 
skupnosti Tržič, Velenje in Zagorje. 

Prosim Zbor uporabnikov, da potrdi sestav predlagane komisije. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim še Zbor izvajalcev, da potrdi sestav Verifikacijske komisije. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Prosim obe komisiji, da pričneta z delom. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 12. seje skupščine. 

Delegati ste skrajšani zapisnik 12. seje prejeli. Vprašujem, če ima kdo 
kakšno pripombo ali vprašanje k osnutku zapisnika 12. seje? (Ne.) Ce ni pri- 
pomb, potem predlagam, da zapisnik 12. seje potrdimo. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—(1985. 

Opravičujemo se, da je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda poslano 
nekoliko pozno, to se pravi šele 30. junija, ker je bilo takrat tudi objavljeno. 
Zato seveda gradiva ni bilo mogoče poslati prej. Glede na to, da bodo razprave 
v Skupščini SR Slovenije potekale še v tem mesecu in da bo osnutek dogovo- 
ra na dnevnem redu skupščinskih zborov 30. julija, smo bili mnenja, da bi 
bilo prav, da se vključimo v razpravo že na začetku, da bi lahko že med raz- 
pravo v skupščinskih telesih posredovali naša mnenja in stališča, čeprav se 
bomo na razpravo o osnutku vračali še na začetku septembra, to je po skup- 
ščinskih počitnicah. V tem času pa bi bilo potrebno organizirati čim več raz- 
prav v občinskih skupnostih in tudi v republiških skupnostih, ki se vključu- 
jejo v socialno varstvo, tako da bi čimbolj tvorno sodelovali pri pripravi tega 
dokumenta. 

O osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 je včeraj razpravljal naš Izvršni odbor in sprejel nekaj mnenj in 
pripomb, zato bi prosila predsednika Izvršnega odbora, tovariša Cirila Ko- 
privca, da da poročilo Izvršnega odbora k tej točki dnevnega reda. 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! Najprej naj povem, 
da smo tudi člani Izvršnega odbora dobili skupščinskega Poročevalca, v kate- 
rem je objavljen osnutek dogovora o temeljih družbenega plana za naslednjih 
pet let, razmeroma kasno, zato smo se na včerajšnji seji šele po daljši razpravi 
odločili, da posredujemo današnji seji skupščine naše pripombe in mnenja. 
Tudi v delu Izvršnega odbora je bilo prisotno mnenje, da tako pomemben do- 
kument kot je danes v razpravi, predstavlja dejansko odgovorno nalogo Skup- 
nosti socialnega varstva, da zavzame do osnutka dogovora svoja stališča. 
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Na včerajšnji seji Izvršnega odbora smo se dogovorili, da predlagamo 
Skupščini, da o osnutku dogovora razpravlja in da po razpravi oceni tudi 
pripombe, predloge in mnenja Izvršnega odbora, da bi na tej osnovi potekala 
nadaljnja razprava v skupnostih socialnega varstva. V razpravi je Izvršni od- 
bor ugotovil, da v osnutku dogovora niso predvidene nekatere socialno-var- 
stvene pravice, o katerih smo večkrat govorili tudi na sejah skupščine in za 
katere smo predvidevali, da jih bomo lahko pričeli uresničevati v prihodnjem 
planskem obdobju. Med temi naj navedem isamo eno, in sicer, da bi v okviru 
kmečkega zavarovanja predvideli tudi invalidsko zavarovanje kmečkega 
proizvajalca. Ob upoštevanju ekonomskih sposobnosti naše družbe in odgovor- 
nosti nas vseh za uresničevanje stabilizacijskih ukrepov, ki smo jih pričeli 
izvajati v naši družbi in ki bodo morali biti prisotni tudi v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju, pa Izvršni odbor soglaša z izhodiščem, da ne smemo bistve- 
no širiti kroga pravic ali uvajati nove pravice. Zato smo v razpravi ocenjevali, 
ali predstavlja osnutek družbenega dogovora dejansko nadaljevanje prizade- 
vanj Skupnosti socialnega varstva, da bi v prihodnjem srednjeročnem ob- 
dobju zagotovili določen obseg socialno-varstvenih pravic predvsem za tisto 
kategorijo delavcev in občanov, ki se brez svoje krivde znajdejo v težkih 
materialnih težavah in jim je za to potrebna organizirana pomoč širše druž- 
bene skupnosti. Iz navedenih razlogov smo pozorno proučili določbe, ki pred- 
videvajo obseg solidarnostnega reševanja nekaterih vprašanj na nivoju repu- 
blike, enako pa smo pazljivo proučili tudi naloge, ki naj bi jih imele v nasled- 
njem -srednjeročnem obdobju republiške samoupravne interesne skupnosti, 
ki se povezujejo v Skupnost socialnega varstva. 

Po razpravi pa je Izvršni odbor sprejel stališče, da podpira osnutek dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za prihodnjih pet let z na- 
slednjimi pripombami. 

V nadaljnjem usklajevalnem postopku je dejansko treba odgovoriti na 
vprašanje, kakšen naj bi bil obseg pravic kmečkega proizvajalca, kajti oce- 
njujemo, da je to še vedno eno izmed temeljnih vprašanj, s katerim se sreču- 
jemo že vrsto let tudi v naši skupnosti. 

V 42. členu osnutka dogovora je treba predvideti tudi zagotovljeno social- 
no varnost invalidnim osebam, ki so na usposabljanju ali v delovnem raz- 
merju, da bi te kategorije delavcev ne spadale v presežek delavcev. Navedeni 
člen namreč govori o zaposlovanju in ocenjujemo, da je vprašanje invalidnih 
oseb v tem osnutku premalo obdelano, kar bi lahko povzročilo, da bodo tudi 
invalidni delavci in ljudje, ki so bili na usposabljanju, večkrat vprašljivi gle- 
de zagotovitve dela. 

V 2. točki 97. člena predlagamo, da se besedilo te točke nadaljuje tako, da 
se reče, da je potrebno predvideti iz solidarnostnih sredstev tudi sredstva za 
gradnjo domov za starejše občane, kar je bilo večkrat poudarjeno v doseda- 
njih razpravah v osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, o katerem 
bomo razpravljali pri naslednji točki dnevnega reda današnje seje skupščine. 
Ocenjujemo, da bi s tem sistemsko rešili vprašanje nadaljnjih potreb po iz- 
gradnji socialnih zavodov in bi tako lahko tudi v bodoče reševali vsa ta vpra- 
šanja v smislu naših predlogov. 

V celotnem XIV. poglavju z naslovom »(Družbene dejavnosti« je po mne- 
nju Izvršnega odbora potrebno v vseh členih, s katerimi se določa višina sred- 
stev za uresničitev določenih programskih nalog, opredeliti tudi njihovo na- 
membnost tako, da bi s tem družbenim dogovorom bila opredeljena aktiv- 
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nost in odgovornost vsake posamezne samoupravne interesne skupnosti, da bi 
z zagotovljenimi sredstvi uresničili navedene vsebinske naloge. 

Za 108. členom osnutka predlagamo, da se v posebnem členu opredele 
tudi naloge, ki so nujne, da bi v prihodnjem srednjeročnem obdobju hitreje 
reševali vprašanje usposabljanja invalidnih oseb. Prav tako pa bi po mnenju 
Izvršnega odbora bilo potrebno v 113. členu navesti, da je ena izmed piedno- 
stnih nalog v republiškem merilu pri izgradnji določenih zmogljivosti družbe- 
nih dejavnosti predvideti gradnjo zavoda za usposabljanje invalidnih oseb v 
Sloveniji, pri čemer bi bila nosilec investicijskih sredstev Zveza skupnosti za 
zaposlovanje ob sofinanciranju Skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja in Skupnosti socialnega varstva Slovenije. O tem je v predhodnem 
usklajevalnem postopku bilo že doseženo načelno soglasje za vključitev te 
gradnje v prioritetni seznam potrebnih gradenj v Sloveniji. 

Drugi odstavek 109. člena, ki opredeljuje naloge Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije, po mnenju Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva 
ta trenutek ni uresničljiv, kajti obvezuje nas, da naj bi ugotavljali višino mi- 
nimalnih življenjskih stroškov kot podlago za uveljavljanje enotnih kriterijev 
in meril za upravičenost do socialnih dajatev. Projekt »Minimalni življenjski 
stroški«, ki je v izdelavi, nam bi lahko nudil prve rezultate šele po letu 1982 
oziroma'sredi planskega obdobja, tako da dejansko nimamo objektivnih mož- 
nosti, da bi za uveljavljanje družbenega dogovora že v letu 1981 prevzeli to 
nalogo v takem obsegu kot je tu predvidena. Strinjamo pa se, da je to ena od 
vsebinskih nalog Skupnosti socialnega varstva, vendar ocenjujemo, da je naše 
sposobnosti treba realno pokazati. 

Nadalje Izvršni odbor ocenjuje, da je točka b) 116. člena, ki govori o tem, 
da se ne bodo spreminjali kriteriji in merila za ugotavljanje upravičenosti do 
socialnih dajatev in višina teh dajatev, verjetno preveč striktno poudarjena, 
kajti Izvršni odbor ocenjuje, da se bo verjetno v naslednjem srednjeročnem 
obdobju zaradi stanja, ki bo prisotno, treba dogovoriti tudi o spremembi kri- 
terijev in meril oziroma o višini socialnih dajatev in to ne navzgor v smislu 
razširitve obveznosti oziroma obremenitve našega gospodarstva, pač pa po vsej 
verjetnosti v smeri prestrukturiranja oziroma v nekaterih primerih tudi v 
znižanju določenih socialnih dajatev. Kolikor pa bi striktno obveljalo to, kar 
je v osnutku napisano, Izvršni odbor meni, da niso mogoče življenjske rešitve, 
vsaj ne v obsegu sredstev, ki bi bila zagotovljena v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju. 

Na osnovi teh pripomb predlaga Izvršni odbor skupščini, da po razpravi 
sprejme osnutek z navedenimi pripombami, skupaj s pripombami, ki jih priča- 
kujemo še v sami razpravi. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Preden bi nadaljevali razpravo, 
prosim obe Verifikacijski komisiji, da dasta poročilo. Najprej prosim Komi- 
sijo Zbora uporabnikov, da da poročilo. 

Leopold Pucelj : Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora uporabnikov je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, 
da je navzočih 33 delegatov Zbora uporabnikov, kar je več kot polovica. S 
tem je po določilih 57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Zbor uporabnikov sklepčen. 
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Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še Komisijo Zbora izvajal- 
cev, da da poročilo. 

Tomo Hudoletnjak: Komisija za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja Zbora izvajalcev je pregledala pooblastila delegatov in ugoto- 
vila, da je pooblastila oddalo 3)3 delegatov, kar je več kot polovica. Po dolo- 
čilih 57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije zbora skupščine 
veljavno sklepata, če je navzočih polovica delegatov. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Obveščam skupščino, da sta dva 
delegata Zbora uporabnikov naknadno oddala pooblastila, tako da je na seji 
navzočih 35 delegatov Zbora uporabnikov. Prav tako sta med tem oddala po- 
oblastila še tudi dva delegata Zbora izvajalcev, in je tudi v Zboru izvajalcev 
tako navzočih 35 delegatov. S tem ugotavljam, da je skupščina sklepčna in 
da lahko nadaljuje delo. 

Pričenjam razpravo k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Kdo želi besedo? Besedo ima Franc Ho- 
čevar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo. 

Franc Hočevar: Rad bi opozoril na specifičnost funkcije Skupnosti 
socialnega varstva v kasnejših razpravah v občinah, ko se boste vključevali v 
razprave o osnutku dogovora o temeljih družbenega plana družbenopolitičnih 
skupnosti in to predvsem iz tega vidika, da se bo vendarle treba v okviru 
planskih predvidevanj v naslednjem srednjeročnem obdobju ukvarjati tudi s 
tem, kaj so temeljne prioritete na področju socialnega varstva, ki bi morale 
biti izražene že tudi v dogovoru. Tako bi ta skupnost morala imeti zelo po- 
membno funkcijo v usklajevanju vseh teh dokaj ambicioznih želja na posa- 
meznih področij v okviru predpostavk, ki veljajo za naslednje srednjeročno 
obdobje in to v zvezi z njihovimi pravicami in v zvezi z obsegom in drugimi 
izhodišči, ki pa so vendarle stabilizacijske narave in jih je treba pri tem upo- 
števati. 

Zato bi bilo prav, če bi se danes na skupščini skušali dogovoriti — čeprav 
kake posebne volje v tem trenutku ni bilo videti — kaj so v Sloveniji temelj- 
ni poudarki na področju socialnega varstva in kaj bi bilo tisto, kar bi bilo treba 
v tem času izpostaviti in dati absolutno prednost v kontekstu vseh naporov 
s področja družbenih dejavnosti in ne samo z vidika posameznih delov social- 
nega varstva. Če bi se drznil v tem smislu razmišljati, bi vsekakor rekel, da 
bi bilo treba vsaj z vidika mojega poznavanja problematike, posvetiti naj- 
več pozornosti vprašanju otroškega varstva, vprašanju invalidske problemtike 
in usposobitve kadrovskih razmerij in pogojev za izvajanje nalog s področja 
socialnega skrbstva. To bi bile nekako strateške točke v okviru vseh navodil 
in omejitev, ki jih prinaša stabilizacija. 

S tega vidika lahko pri družbenem dogovoru, ki ga imamo pred seboj, 
ugotovimo, da to ni tako narejeno iin pripravljno in da bo potrebno v nadalj- 
njih posegih v ta dogovor storiti marsikaj, da bi to tudi upoštevali. Ta dogo- 
vor pa razumem kot predhodno usmeritev za kasnejšo pripravo planov, ki bi 
morali vsebovati ne samo segmente zagotovljenih delovnih programov v po- 
sameznih skupnostih, ki to skupnost sestavljajo, ampak temeljni poudarek, ki 
bi se mu morali v pripravi in realizaciji samoupravnega sporazuma v celoti 
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podrediti. To je seveda ena od najtežjih nalog izpeljati sistem selekcije in ra- 
cionalnega pristopa v okviru vseh danih predpostavk in možnosti. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima predstavnik Repu- 
bliške skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, tovariš Štefan Sambt. 

Štefan Sambt: Tovarišice in tovariši delegati! O starostnem za- 
varovanju kmetov govori 107. člen osnutka in navaja zgolj številke. Te številke 
pa obsegajo sedanje pravice v starostnem zavarovanju kmetov. V obrazložitvi, 
kjer je govora o starostnem zavarovanju kmetov, pa je navedeno, da pa bodo 
ostale pravice kot invalidsko zavarovanje in ukinitev načela ena kmetija ena 
pokojnina, urejene pozneje z zakonskimi predpisi. 

To nas sicer zadovoljuje, ker so naši predlogi bili dani v tem smislu, da se 
to uvaja postopoma v petletnem obdobju in ne naenkrat. Vendar se bojimo, 
da bo ostalo le pri obrazložitvi k temu členu, da pa bo realizirano šele morda 
v drugem petletnem obdobju ali pa še pozneje. Zato je naš predlog, da se v 
107. člen, kjer je govora o dosedanjih pravicah, vključi invalidsko zavarovanje 
kot prioriteta, da pa z ostalimi stvarmi lahko počakamo, ker mi kmetje še prav 
posebej razumemo stabilizacijo in ne silimo k ničemur. Uvedba invalidskega 
zavarovanja pa bi ob začetnih stroških v višini 2,5 milijarde glede na anketo, 
ki smo jo izvedli med 1500 udeleženci, ne mogla biti tisto, kar bi ogrozilo sta- 
bilizacijo. Zato naj bi Skupnost socialnega varstva to našo pripombo posredo- 
vala, kajti v tej smeri je včeraj tekla tudi razprava na dveh svetih pri Sociali- 
stični zvezi, ta predlog pa bodo najbrž podprli še tudi drugi sveti. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovarišica Amalija 
Kavčič, delegatka iz Občinske skupnosti socialnega varstva Kranj. 

Amalija Kavčič: Ko smo v Skupnosti socialnega varstva v Kranju 
obravnavali osnutek dogovora o temeljih družbenega plana, smo k posameznim 
členom imeli naslednje pripombe. 

V 105. členu bi morala biti opredeljena tudi usmeritev zajetja predšolskih 
otrok v vzgojno-varstvene ustanove v obdobju od 1901—1985. 

Denarno nadomestilo kmečkim materam ob porodu naj bi bilo zagotov- 
ljeno v višini 1,5 % poprečnega dohodka v republiki v preteklem obdobju in 
ne v višini 1,5 najnižjega poprečnega dohodka, kot je to predvideno v osnutku. 

Nadalje imamo pripombo k 107. členu, ki govori o razširitvi pravic iz sta- 
rostnega zavarovanja kmetov, in sicer o uvedbi invalidskega zavarovanja 
kmetov in odpravi načela ena kmetija — ena pokojnina, kar bi moralo biti 
realizirano v obdobju 1981—1985. Glede tega bi morali pri projekciji sred- 
stev za starostno zavarovanje kmetov planirati tudi sredstva za razširitev 
pravic, čeprav se bodo te pravice uvajale postopoma. To kar je rečeno v obraz- 
ložitvi, da bodo te pravice postopoma urejali posamezni zakoni, ni sprejemlji- 
vo, kajti če v osnutku dogovora ne planiramo teh sredstev, je kasneje v sred- 
njeročnem obdobju težko dobiti ustrezna sredstva, pa čeprav sprejmemo ta 
zakon. Zato bi morali ta sredstva planirati in predvideti, v katerem letu bi 
tak zakon uvedli in kakšen obseg pravic bi to bil, da bi se temu ustrezno za- 
gotovila tudi sredstva. Glede na restriktivne ukrepe bomo v srednjeročnem 
obdobju najbrž zelo težko uvajali še kake dodatne pravice. 
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K 108. členu pa imamo pripombo, da iz tega člena ni razvidno združevanje 
sredstev za skupen republiški program, kot na primer za sofinanciranje re- 
publiških humanitarnih organizacij, za sofinanciranje mladinskih sprejema- 
lišč, oskrba oseb neznanega prebivališča v Prastovcu itd. 

Uskladitev družbeno-denarnih pomoči za minimalne življenjske stroške 
starostnikov v 1981, bo predstavljala za skupnosti socialnega skrbstva veliko 
finančno obremenitev, saj je indeks povečanja sredstev za leto 1981 glede na 
1980. leto 122. Zato predlagamo, da bi uskladitev denarnih pomoči izvedli po- 
stopoma. Nekatere skupnosti socialnega skrbstva, ki so že sedaj imele naj- 
nižje denarne pomoči, bodo to v letu 1981 zelo težko premostile, zato bi bilo 
bolj smotrno to uvajati postopoma v dveh ali treh letih. 

Nadaljnjo pripombo imamo k 113. členu. Osnutek samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana Skupnosti socialnega varstva Slovenije predvideva v 
obdobju 1981—1985 izgradnjo treh novih objektov. To je Zavod za duševno 
prizadete za odrasle, tretji zavod za varstvo in delovno usposabljanje prizadetih 
otrok Ig pri Ljubljani in Zavod za resocializacijo alkoholikov. V osnutku do- 
govora o temeljih družbenega plana pa je predvidena gradnja le dveh objektov. 
Vpraušjemo, kaj je z gradnjo Zavoda za resocializacijo alkoholikov, za katerega 
so se zbirala sredstva že v tem srednjeročnem obdobju? 

Dodala pa bi še vprašanje, ki smo ga pripravili k poročilu o izvajanju so- 
cialno-varstvenih pravic in kjer je bilo navedeno, da naj bi bila dana priorite- 
ta izgradnji oziroma usposobitvi Centralnega zavoda za usposabljanje inva- 
lidnih oseb v Ljubljani. V Delu smo brali, da je Komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo podprl izgradnjo takega zavoda, zanima pa nas, kako se bodo 
združevala sredstva, ali bodo to financirale .samo republiške skupnosti in iz 
katerih sredstev, če pa se predvideva združevanje v širšem obsegu po občin- 
skih skupnostih, pa bi radi opozorili, da bo zelo težko naknadno predvideti 
sredstva, ker vemo, da so občinske skupnosti zelo omejene pri stopnji rasti 
glede na predvideno rast družbenega proizvoda, zato bo zelo težko vključevati 
vse dodatne investicije, če nam te že sedaj niso znane. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, potem bi dala nekatera pojasnila v zvezi z 
zastavljenimi vprašanji. 

Glede investicij na področju socialnega varstva poteka še dogovarjanje 
in usklajevanje med skupnostmi, ki se združujejo v Skupnost socialnega var- 
stva, tako da bomo tudi v našem dokumentu, to je v samoupravnem sporazu- 
mu o uskladitvi planov v naslednjem srednjeročnem obdobju, ki je v pripravi, 
opredelili tudi nekatere investicije so prednostnega značaja na področju so- 
cialnega varstva v naslednjem srednjeročnem obdobju. O tej materiji bomo 
razpravljali tako v občinskih skupnostih kot tudi v organih naše skupnosti in 
v naši skupščini v začetku septembra. Vse to pa bomo še v tem mesecu do- 
polnili in se glede tega podrobno dogovorili. 

Enako velja tudi za Zavod za usposabljanje invalidnih oseb, o katerem 
ste bili delegati informirani prek dnevnega časopisja. Tudi tu še potekajo 
usklajevalni razgovori med interesnimi skupnostmi in to med Skupnostjo po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja, Zvezo skupnosti za zaposlovanje in 
Skupnostjo socialnega skrbstva. Dogovori so potekali v tem smislu, da bi 
bili investitorji navedene republiške skupnosti, glede na to, da je lažje in hi- 
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treje doseči sporazum. Vsa sredstva pa gredo iz združenega dela, s tem da ob- 
činske skupnosti združujejo to kot skupno nalogo v okviru republiških skup- 
nosti. Menimo, da bi bilo to najbolj smotrno in bi tudi postopek hitreje stekel. 
Sicer pa bodo občinske skupnosti oziroma vsi ustanovitelji pravočasno infor- 
mirani, da bodo lahko dali svoja stališča in mnenja. 

V zvezi s to točko dnevnega reda, to je v zvezi z osnutkom dogovora o 
temeljih družbenega plana, pa bi bilo treba še povedati, da bomo v Skupnosti 
socialnega varstva tako na nivoju republike kot v občinskih skupnostih spre- 
jemali samoupravne sporazume o usklajevanju planov na področju socialnega 
varstva. Ta gradiva so deloma že pripravljena in bodo posredovana tudi občin- 
skim skupnostim kot pripomoček za pripravo teh samoupravnih sporazumov, 
kjer bi morali opredeliti prednostne naloge v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju s področja socialnega varstva, nekatera skupna izhodišča za oprede- 
litev socialno-varstvenih pravic, način usklajevanja in osnove za valorizacijo 
socialno-varstvenih pravic kot tudi osnove, merila in kriterije za uveljavljanje 
socialno-varstvenih pravic. To je pomemben dokument, ki smo ga dolžni tudi 
po zakonu o skupnostih socialnega varstva sprejeti v okviru naše skupnosti. 
Zato menimo, da bi morali v skupnosti socialnega varstva še v mesecu juliju 
zelo intenzivno razpravljati, zlasti po občinah, ker bo treba opredeliti tudi 
stališča, predloge in mnenja k osnutku o temeljih družbenega plana, o ka- 
terem preliminarno razpravljamo, tako da bi ga v mesecu septembru ponovno 
uvrstili na dnevni red seje skupščine, na kateri bi osnutek tudi sprejemali. 
Danes pa bi sprejeli samo stališča, ki so bila posredovana s strani Izvršnega 
odbora in s strani posameznih razpravljalcev na današnji seji. 

V naslednjem tednu, skratka ves mesec julij, pa bi tudi v Skupnosti so- 
cialnega varstva in njenih organih ob sodelovanju z vsemi nosilci planov na 
tem področju potekalo usklajevanje in dogovarjanje. Za naslednji teden ima- 
mo planirano tudi usklajevanje na področju socialnega varstva kmečkega pre- 
bivalstva, na katerem bi bolj konkretno opredelilil in uskladili, s kakšnimi so- 
cialno-varstvenimi pravicami bi lahko nastopili v naslednjem srednjeročnem 
obdobju glede na ekonomske sposobnosti naše družbe, ki pa gotovo niso tako 
rožnate, saj dnevno spremljamo dogajanja na področju gospodarstva in tudi 
na področju družbenih dejavnosti. Zato bo treba tanko prisluhniti stališčem 
oziroma ugotovitvam, kaj je resnično nujno potrebno in kje ne sme socialna 
varnost priti pod sedanji nivo, z upoštevanjem seveda vseh materialnih mož- 
nosti družbe. Zato je to obsežno delo na področju socialnega varstva v okviru 
naše skupnosti, kjer bo treba bolj doreči usmeritve glede politike socialnega 
varstva, tako v republiškem dokumentu kot tudi v temeljih družbenega do- 
govora v občinah. 

Če ni več razpravljalcev, bi v tem smislu lahko zaključili to točko dnev- 
nega reda, s tem da ponovno opozarjam, da bomo osnutek sprejemali šele v 
začetku septembra, ko bomo še bolj natančno oblikovali vsa stališča do usme- 
ritev na področju socialnega varstva. 

Preden zaključimo to točko dnevnega reda, pa bi se morali izreči tudi 
glede stališč, ki jih je oblikoval Izvršni odbor, ali so to stališča, ki jih v teku 
razprave lahko posredujemo sestavljalcem tega dokumenta in tudi zborom re- 
publiške Skupščine, ki bodo zasedah 30. julija. Kdor je za tak predlog stališč, 
naj prosim dvigne roko? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
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Prehajamo na 4. in 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu in osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Uvodno obrazložitev k obema zakonoma bo dala tovarišica Erika Peter- 
ca, predstavnica Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Erika Peterca: Tovarišice in tovariši delegati! Pri pripravi osnut- 
ka zakona o stanovanjskem gospodarstvu je Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora kot predlagatelj, upošteval bogato razpravo o sta- 
liščih, sklepih in priporočilih za nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva in tudi sam 
dokument ter upošteval tudi stališča, pripombe in predloge delovnih teles in 
zborov Skupščine SR Slovenije ob razpravi o predlogu za izdajo zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu z dne 7. novembra (1979 leta in jih v pretežni meri 
tudi vgradil v predloženi osnutek. 

Predlagatelj se je pri pripravi osnutka oziroma pri konkretni razdelavi 
načelnih rešitev, sprejetih predlogov za izdajo zakona v stališčih, sklepih in 
priporočilih soočil z' nekaterimi vprašanji, glede katerih je sprejel mnenja 
in stališča tudi Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. Med temi 
vprašanji je najpomembnejši sklop vprašanj, ki zadevajo vzajemnost in soli- 
darnost pri razreševanju stanovanjskih vprašanj delavcev, občanov in nji- 
hovih družin. 

Pri vsebinskem oblikovanju osnutka zakona je predlagatelj izhajal iz 
stališča, da naj bo težišče vzajemnega in solidarnostnega reševanja stano- 
vanjskih vprašanj v temeljni organizaciji združenega dela in v okviru delov- 
ne organizacije. To terja, da postane reševanje stanovanjskih problemov neob- 
hodna sestavina planskih aktov razvoja sleherne temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in delovne organizacije, odvisna od njene produktivnosti in ust- 
varjenega dohodka. 

Na osnovi samoupravno dogovorjenih kriterijev in ugotovljenih potreb, 
naj bi torej v bodoče urejali vzajemno gradnjo stanovanj prvenstveno v okvi- 
ru temeljnih in drugih organizacij združenega dela in delovnih skupnostih, 
lahko pa tudi v samoupravni stanovanjski skupnosti oziroma v okviru druž- 
benopolitične skupnosti. To seveda ne pomeni, da ni potrebe po širšem vzajem- 
nem združevanju sredstev za razreševanje stanovanjskih potreb tistih delav- 
cev v temeljnih organizacijah združenega dela, ki začasno ne ustvarjajo toliko 
čistega dojiodka, da bi lahko v skladu skupne porabe odvajali sredstva za sta- 
novanjsko gradnjo. 

Pri teh in drugih opredelitvah je predlagatelj izhajal iz stališč in sklepov 
o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike v SR Sloveniji. Ob 
upoštevanju le-teh je potrebno pospeševati procese in prizadevanja, da se čim 
več družbenoekonomskih odnosov ureja s samoupravnimi sporazumi, družbe- 
nimi dogovori in drugimi samoupravnimi splošnimi akti. Iz teh razlogov tudi 
ni postavljena zakonska obveznost za vzajemno združevanje sredstev in ni 
predvidena možnost, da bi občinska skupščina predpisala minimalni del za 
vzajemno združevanje sredstev. 

Pri tem osnutku zakona tudi ne določa obveznosti in pogojev za združe- 
vanje sredstev za stanovanjsko graditev, kajti te odnose bodo delavci, delovni 
ljudje in občani sami urejali in določali s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov organizacije združenega dela in samoupravnih stanovanjskih skupnosti. 



13. seja 703 

V okviru takega načina zagotavljanja in združevanja sredstev za vzajem- 
nost ni zakonske ovire, da se ta sredstva na organiziran način, na podlagi 
samoupravnih sporazumov uporabijo tudi za vzajemno reševanje stanovanj- 
skih vprašanj na nivoju občine oziroma republike. 

Upoštevaje te možnosti in dejstvo, da je samoupravna stanovanjska skup- 
nost mesto, kjer se delavci, delovni ljudje in občani dogovarjajo o združevanju 
sredstev, določajo politiko in planirajo stanovanjsko graditev, je na ta način 
v njej zagotovljeno vzajemno reševanje stanovanjskih vprašanj na podlagi 
samoupravno sprejetih planskih aktov v občini oziroma prek zveze stanovanj- 
skih skupnosti pa tudi v republiki. 

Tudi vprašanje družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu je bilo 
ob pripravi osnutka zakona deležno širokih in temeljitih razprav. Pri oprede- 
litvi družbene pomoči je predlagatelj izhajal iz stališč, da naj bi s solidarno 
združenimi sredstvi, iz dohodka organizacij združenega dela razreševali pred- 
vsem stanovanjska vprašanja invalidov, borcev, starejših občanov, za delo 
nesposobnih ljudi, občanov in družin z nizkimi dohodki, to je tistih, ki ne mo- 
rejo razreševati svojega stanovanjskega vprašanja v temeljnih organizacijah 
združenega dela oziroma z lastnimi sredstvi. 

Vsi drugi delavci naj bi razreševali stanovanjska vprašanja po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela. V osnutku zakona je kot vir sredstev za te namene opredeljen sklad skup- 
ne porabe, kar je v skladu z določbami zakona o združenem delu. 

Družbenopolitična skupnost ima skladno z določbami zakona o sistemu 
družbenega planiranja in zakona o osnovah svobodne menjave dela možnost, 
da v primerih, ko del udeležencev ne sklene oziroma ne pristopi k samouprav- 
nemu sporazumu oziroma dogovoru in gre za neizpolnjevanje s planskimi 
akti sprejetih obveznosti, da sprejme intervencijske predpise za obvezno zdru- 
ževanje sredstev za izvajanje nekaterih skupnih nalog oziroma financiranje 
nujnih potreb družbene reprodukcije. 

Iz teh razlogov niso določbe o intervencijah družbenopolitičnih skupnosti 
vgrajene v osnutek zakona, saj bi šlo za ponavljanje že sprejetih zakonskih 
določb. 

Pri predlaganih rešitvah v osnutku zakona je predlagatelj izhajal iz opre- 
delitve, da bi smeli iz dohodka zajemati le temeljni del sredstev za solidarnost 
oziroma za družbeno pomoč in preseči sedanjo prakso in sistem, ki je dovo- 
ljeval znatno večje zajemanje sredstev iz dohodka in s tem v določeni meri 
zajemati in uporabljati še neustvarjena sredstva oziroma vzpostavljati neke 
vrste obdavčenja na podlagi odlokov občinskih skupščin. 

V sklopu te problematike je bilo precej izpostavljeno vprašanje zagotav- 
ljanja sredstev za zidavo domov za učence in študente. Tu se srečujemo z več 
vprašanji, ki so sistemske narave, ali naj bi bilo bolj smotrno zagotavljati 
sredstva za gradnjo domov za učence in študente na področju vzgoje in izo- 
braževanja in ali lahko obravnavamo izgradnjo domov za učence in študente 
kot solidarnostno stanovanjsko gradnjo, glede na to, da ti niso opredeljeni kot 
stanovanja ali je za to gradnjo kot vir sredstev dohodek temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Predlagatelj je predvidel v skladu z mnenji in stališči Republiškega sveta 
za vprašanja družbene ureditve dve možnosti, ali sprejeti gradnjo domov za 
učence in študente v sklop solidarnostnega reševanja stanovanjskih vprašanj 
iz dohodka in drugo, da se v osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
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določi le prehodno obdobje, v katerem bi zadržali obstoječi sistem, to je da za- 
gotavljamo sredstva za te namene iz sredstev za družbeno pomoč v stanovanj- 
skem gospodarstvu. Slednja rešitev je iz sistemskega vidika bolj sprejemljiva, 
ker terja, da se bodo v bodoče morala reševati vprašanja gradnje domov za 
učence in študente v povezavi z razvojem usmerjenega izobraževanja v pre- 
hodnem obdobju, ki bi ga morali realno določiti, da bi se zagotovila kontinui- 
teta pri gradnji teh domov v okviru obstoječega sistema. 

V sklop vprašanj sodi tudi obvezna lastna udeležba za pridobitev druž- 
beno najemnega stanovanja in vprašanje solastništva nad družbenim stano- 
vanjem. 

Predlagatelj je v celoti zavzel stališče iz predhodne razprave in v osnutku 
zakona razdelal varianto o vračljivi lastni udeležbi. Glede predloga, da bi z 
zakonom uredili možnost, da se na posameznem družbenem stanovanju vzpo- 

> stavi solastništvo, da stanovalec s svojim deležem odkupi najmanj 25 % 
vrednosti stanovanja, menimo, da bi kazalo sprejeti pomisleke, ki.so bili izra- 
ženi v razpravi o tej varianti in to varianto opustiti. 

Nadalje v osnutku zakona ni predvidena možnost, da bi sredstva družbe- 
ne pomoči uporabili za planiranje namenskega stanovanjskega varčevanja in 
za znanstveno-raziskovalno ddlo. Predlagatelj meni, da moramo premiranje 
namenskega stanovanjskega varčevanja obravnavati kot ekonomsko kategori- 
jo, in sice kot ekonomsko stimulacijo v okviru bančno-kreditnega sistema za 
večje angažiranje lastnih sredstev občanov pri razreševanju stanovanjskih 
vprašanj. 

V dosedanjih razpravah je bila posebna pozornost namenjena samouprav- 
ni organiziranosti in urejanju družbeno-lastninskih odnosov na področju sta- 
novanjskega gospodarstva. Na tem področju je na novo opredeljen družbeni 
subjekt upravljanja in gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v družbeni last- 
nini ter opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti nad vlagatelji sred- 
stev in upravljalci stanovanj. Skladno z ustavnim načelom, da upravljajo 
delavci z družbenimi sredstvi, ki na njih združujejo svoje delo, je v osnutku 
zakona določeno, da se prenesejo stanovanja in stanovanjske hiše v upravlja- 
nje stanovalcem, ki v njih stanujejo. Stanovalci, združeni v Skupnosti stano- 
valcev prek zborov stanovalcev in Hišnega sveta, upravljajo s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v skladu s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, 
ki jih opredelijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi stanovanjske skup- 
nosti in v posebnem aktu o prenosu stanovanjske hiše v gospodarjenju skup- 
nosti stanovalcev. 

V skladu z resolucijo o temeljih zakonodajne politike in ob upoštevanju 
stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, določa osnutek za- 
kona, da se nekatere skupne osnove in merila za uresničevanje družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem področju urejajo z enim ali več družbenimi dogovori 
na nivoju republike. 

V teh dokumentih se je potrebno natančno dogovoriti o pogojih in merilih 
za lastno udeležbo, o vzajemnem in solidarnem združevanju sredstev za po- 
trebe stanovanjskega gospodarstva, o oblikovanju cen stanovanjske graditve, 
organiziranju in vlogi bank v stanovanjskem gospodarstvu, razvojno-razisko- 
valnem delu, oblikovanju delovnih skupnosti, strokovnih služb stanovanjske 
skupnosti in o drugih nalogah in pogojih za izpeljavo družbenoekonomskih 
odnosov na stanovanjskem področju. Torej o vsem tistem, kar je v zakonu na- 
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čelno opredeljeno in prepuščeno samoupravnemu sporazumevanju in družbe- 
nemu dogovarjanju neposrednih nosilcev in udeležencev na področju stano- 
vanjskega gospodarstva. 

Glede osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih bi povedala to, da je predlagatelj v tem osnutku upošteval pripom- 
be, predloge in mnenja, ki so bila podana ob razpravi o predlogu za izdajo 
zakona. Vendar pa je ob razpravi o osnutku zakona bilo na Odboru za druž- 
benopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije in na 
Svetu za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije izraženo enotno mnenje, da bi 
bilo potrebno vzporedno z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu tudi bi- 
stveno menjati odnose pri pridobitvi stanovanjske pravice, odpovedih sta- 
novanjske pravice in na novo opredeliti odgovornosti stanovalca pri uporabi 
stanovanja. 

Zbori Skupščine SR Slovenije na skupni seji, dne 25. junija 1980 osnutka 
niso sprejeli, ker ni vseboval tako velike spremembe obstoječega sistema 
stanovanjskih razmerij. Predlagatelju so naložili, da pripravi nov osnutek, 
pri tem pa upošteva pripombe, dane v razpravi, ter predloži take rešitve, ki 
bodo usklajene z družbenoekonomskimi odnosi, ki jih izgrajujemo z zakonom 
o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še predsednika Izvršnega 
odbora, tovariša Cirila Koprivca, da da poročilo o stališčih in pripombah, ki so 
bile sprejete na seji Izvršnega odbora. 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! V občinskih in re- 
publiški Skupnosti socialnega varstva smo že v preteklem letu, ko smo ob- 
ravnavali in sprejemali stališča, sklepe in priporočila Skupščine SR Slove- 
nije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu, poudarjali nujnost, da se ob uvajanju teh odnosov" 
posebno skrbno oceni, kako in na kakšen način se bodo ti odnosi odražali na 
področju zagotavljanja socialne varnosti in materialne sposobnosti tistih ka- 
tegorij delavcev in občanov, ki zaradi objektivnih razlogov žive v težki mate- 
rialni situaciji. 

Navedeno izhodišče je bilo prisotno tudi v dosedanjih razpravah in odlo- 
čitvah pri oblikovanju letošnjih planskih dokumentov, kot je bilo prisotno tudi 
pri obravnavi osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Zavedati se namreč moramo, da je ena izmed temeljnih nalog občinskih 
in republiške Skupnosti socialnega varstva tudi aktivno, odgovorno in tvorno 
usklajevanje vseh socialno-varstvenih pravic na različnih področjih oziroma 
med samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ki na osnovi zakonov in svojih 
samoupravnih predpisov in odločitev zbirajo in odločajo o dodelitvi različnih 
oblik denarnih pomoči ali oblikujejo predloge odločitev o pomembnih vpra- 
šanjih kot so odnosi na področju stanovanjskega gospodarstva. 

O osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki je predmet današ- 
nje razprave, smo doslej razpravljali v okviru različnih organov skupnosti 
socialnega varstva ter na različnih sestankih, v razprave pa so se tvorno vklju- 
čevale tudi občinske skupnosti, saj so skupno z drugimi samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi, izvršnimi sveti skupščin občin, organizacijami in Zveze 
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sindikatov in Socialistične zveze aktivno sodelovali v vseh dosedanjih raz- 
pravah, ki so potekale v sleherni-občini. 

Pri. obravnavi osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu pa je vloga 
Skupnosti socialnega varstva zelo pomembna, saj gre za oblikovanje odločitev, 
ki imajo za posledico še hitrejše ali počasnejše reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj delavcev in občanov, ki brez svoje krivde še vedno žive v težkem mate- 
rialnem položaju in ki tudi v bodoče ne bodo mogli reševati svojega stano- 
vanjskega vprašanja brez izdatne pomoči družbe. Predvsem gre za vprašanje 
solidarnosti, ki bo morald še nadalje biti prisotno v krogu delavskega razreda 
in ne le v organizacijah združenega dela, da bi se tako skupno odločali, katerim 
kategorijam delavcev in občanov naj bi tudi v bodoče reševali stanovanjska 
vprašanja na osnovi solidarno združenih sredstev. 

Pri tem pa v Skupnosti socialnega varstva ocenjujemo, da so nekatera 
vprašanja v stališčih Skupščine SR Slovenije ustrezno opredeljene oziroma so 
bolj dorečene kot pa v samem osnutku zakona, v katerem bi morali srečati 
povsem konkretne rešitve. 

Vprašanje solidarnosti po našem mnenju je opredeljeno preozko in ne 
omogoča, da bi tudi v bodoče uspešno reševali stanovanjska vprašanja delav- 
cev ž nizlkimi osebnimi dohodki, ki so običajno tudi v organizacijah združe- 
nega dela, 'ki poslujejo z izgubo ali pa na'meji rentabilnosti, ter enako posve- 
titi vso pozornost izgradnji dijaških domov in študentskih domov ter domov 
za starejše občane. 

Ocenjujemo, da bi morali vsa ta vprašanja tudi v bodoče reševati na osnovi 
solidarnostnega združevanja sredstev, saj v nasprotnem primeru lahko pride 
do občutnega zastoja reševanja stanovanjskih vprašanj teh kategorij delavcev 
in občanov, lahko pa bi zastala tudi gradnja dijaških, študentskih domov in 
končno tudi domov za starejše občane. 

Tudi vprašanje vzajemnosti v okviru organizacije združenega dela ali v 
širšem območju bi morali z zakonom določneje opredeliti, saj gre tudi za re- 
ševanje stanovanjskih vprašanj mladih družin in obvezati organizacije združe- 
nega dela, da po načelu vzajemnosti združujejo sredstva, če same nimajo do- 
volj teh za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev, kar seveda ugotove na 
osnovi svojih planskih dokumentov na področju reševanja stanovanjskih 
vprašanj. 

Brez dvoma pa je, da bomo v bodoče lahko reševali stanovanjska vpra- 
šanja delavcev in občanov le na osnovi skrbno sestavljenih planskih dokumen- 
tov v organizacijah združenega dela in na vseh drugih nivojih ob sočasnem 
realnem ocenjevanju naših materialnih sposobnosti celotne družbe. 

Glede na že sprejete odločitve, bomo v bodoče reševali večino stano- 
vanjskih vprašanj delavcev iz ostanka čistega dohodka. 

V dosedanjih razpravah o osnutku zakona smo tudi sprejeli stališče, da 
je potrebno pri planiranju celovitih sosesk upoštevati tudi potrebe invalidnih 
in starejših oseb, ki imajo omejeno možnost gibanja, v stanovanjskih hišah 
pa predvideti določeno število tem osebam prilagojenih stanovanj. Na to ka- 
tegorijo kar vse preveč pozabljamo, kljub njihovemu precejšnjemu številu 
v naši republiki,. 

Ugotavljamo tudi, da je vloga skupnosti socialnega varstva sicer oprede- 
ljena v 73. členu osnutka, vendar zelo načelno, o bistvu pa prepisana določba 
iz zakona o socialnem varstvu. 
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Menimo in predlagamo, da naj se nekateri členi zakona, ki opredeljujejo 
planiranje v stanovanjskem gospodarstvu dopolnijo tudi z nalogami Skupnosti 
socialnega Varstva, ki je dolžna usklajevati socialno-varstvene elemente za 
samoupravne sporazume o temeljih planov tudi na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

Le tako bomo prisotni oziroma bodo prisotni socialno-varstveni elemen- 
ti na področju stanovanjskega gospodarstva, kjer smo navedeno področje re- 
ševali dosedaj z večjim številom zakonov, ki jih seveda ta osnutek zakona 
v svojih določbah oziroma bodoči zakon o stanovanjskem gospodarstvu od- 
pravlja. 

Menimo tudi, da bi morali ponovno opozoriti, da se stanovanjska vpraša- 
nja združenih kmetov rie rešujejo tako hitro kot bi lahko domnevali, ostali 
kmetje, to so združeni kmetje pa svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo zgolj 
s svojimi sredstvi oziroma z bančnimi sredstvi. Prav zato je potrebno v zako- 
nu določneje in konkretneje opredeliti vlogo bank, ki morajo hitreje uresni- 
čevati naloge, ki smo jih že določili v stališčih v preteklem letu. 

Preobrazba bank pa je tudi pogoj, da bomo uresničili nove odnose na 
področju stanovanjskega gospodarstva, saj bodo tudi pri bankah v bodoče 
združevana občutna sredstva, o namembnosti le-teh pa bodo odločali dele- 
gati, torej tisti, ki bodo namensko združevali sredstva za reševanje stanovanj- 
skih vprašanj. 

To so le nekatera vprašanja, ki so bila prisotna v dosedanjih zelo širokih 
razpravah v okviru Skupnosti socialnega varstva. Mnenje Izvršnega odbora 
skupščine skupnosti je, da bi pripombe in predloge, ki smo jih prejeli z gradi- 
vom za današnjo sejo skupščine, ponovno 'ocenili in po razpravi te pripombe 
tudi sprejeli. 

Izvršni odbor je na včerajšnji' seji ponovno obravnaval navedeno pod- 
ročje in je ocenil potelk razprave o osnutku zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu ter ugotovil, da je v njej sodelovalo veliko število občinskih skupnosti 
socialnega varstva, da sta Skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja in 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije organizirale regijske posvete ter so 
se v razpravah oblikovala mnenja, da je potrebno v določbe osnutka zakona 
ponovno temeljito proučiti med drugim tudi, kako bomo v bodoče opredelili 
vprašanja solidarnosti in vzajemnosti, o katerem sem govoril. 

Izvršni odbor je nadalje po razpravi ocenil, da skupščini ne predlaga v 
sprejem osnutka zakona, pač pa predlaga, da skupščina obravnava in sprej- 
me pripombe Izvršnega odbora oziroma vse pripombe, ki bodo brez dvoma 
prisotne v današnji razpravi o tako pomembnem dokumentu kot je dokument 
oziroma osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Enako pozornost kot smo posvetili v vsej 
dosedanji razpravi osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, smo posve- 
tili tudi osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih. Tudi v teh spremembah in dopolnitvah smo razpravljali dvakrat 
na seji Izvršnega odbora, na različnih organih in na sejah organov v okviru 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva in na nekaterih 
skupščinskih odborih, tako da smo na tej osnovi ugotovili, da so naša izhodišča 
primerna za današnjo razpravo. 

Predlagamo, da se osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskih razmerjih dopolni na dveh mestih, in sicer, da bi se ponovno v 
spremembe in dopolnitve vključilo 4. člen zakona o stanovanjskih razmerjih, ki 

45» 
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sicer ni predviden v prvotnem osnutku zakona, da bi se študentski in dijaš- 
ki domovi ter socialni zavodi šteli kot stanovanja posebne vrste, kar bi za 
nas predstavljajo dejansko bistveno možno znižanje cene oskrbnega dne, kajti 
danes plačujejo ti zavodi amortizacijo kot za poslovne objekte, kolikor pa 
bi se šteli kot stanovanjski prostor, pa bi bila stopnja amortizacije bistveno 
nižja in temu primerno tudi nižja cena oskrbnega dne. 

Predlagamo tudi, da bi se v bodoče razreševalo vprašanje stanovanjske 
pravice oseb, ki odhajajo v socialne zavode in kjer živijo dalj časa, z organi- 
ziranim oddajanjem tega stanovanja v podstanovalsko razmerje, torej ne 
tako kot smo prvotno razpravljali in predlagali na seji Izvršnega odbora 21. 
maja 1980. Na ta način bi omogočili hitrejše reševanje stanovanjskih vprašanj 
potrebnim občanom in krajanom, seveda na osnovi predhodno dogovorjenih 
kriterijev, obenem pa seveda tudi omogočili eventualno izkoriščanje ali pri- 
dobivanje dodatnih sredstev nekaterim oskrbovancem, za katere sicer plačuje 
oskrbnino socialno skrbstvo. Tako bi z organiziranim oddajanjem, sporazumno 
z oskrbovancem v socialnem zavodu, razreševali vprašanja prostih praznih 
stanovanj teh stanovalcev v socialnih zavodih. 

Na osnovi navedenega predlaga Izvršni odbor, da skupščina razpravlja o 
teh dveh predlogih in pripombah in enako kot za osnutek prvega zakona, 
predlaga skupščini, da osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskih razmerjih ne sprejme. Hvala lepa! 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. 
Kdo želi,razpravljati? Besedo ima tovarišica Marija Zebec, delegatka Občinske 
skupnosti socialnega varstva Ptuj. 

Marija Zebec: Navedla bi nekaj pripomb k osnutku zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu. Pri 5. členu predlagamo, naj bi varianta odpadla, 
kajti po mnenju skupščine stanovanjske skupnosti ni samo dejavnost, ki jo 
opravlja stanovanjska skupnost posebnega družbenega pomena, ampak tudi 
graditev stanovanj v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. Zato 
naj se določbe prvega odstavka tega člena v tem smislu dopolnijo. 

Pri 9. členu naj se varianta drugega odstavka tega člena sprejme, s tem, 
da se natančneje formulira. 

Pri 16. členu pa je pri 3. in 4. alinei 2. odstavka treba med elementi dolo- 
čiti tudi združevanje sredstev za stanovanjsko graditev. 

Pri 15. členu menimo, da je potrebno sklepanje samoupravnega sporazuma 
o usklajevanju planov ob izgradnji soseske določiti kot obveznost vseh tistih 
dejavnikov, ki sodelujejo pri izgradnji soseske. 

K 21. členu pa imamo pripombo, naj se' variantni dodatek k zadnjemu od- 
stavku črta. V tem členu je potrebno bolje opredeliti solidarnost .tudi za ob- 
čane in delavce z nizkimi osebnimi dohodki. Po mnenju skupščine bi kazalo 
vprašanje zagotavljanja sredstev za zidavo dijaških in študentskih domov 
prenesti iz okvira stanovanjske gradnje v izobraževalno sfero kamor spada, 
čeprav tudi ta sredstva zagotavljajo delavci v združenem delu. Zato naj se 
variantni dodatek k temu členu in tudi k drugim členom, kjer je navedeno 
zagotavljanje sredstev za te namene kot je to v 32. členu, črta. 

K 22. členu imamo pripombo, naj ostane v celoti. 
V 25. členu naj se izpusti beseda »lahko«. 
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Pri 26. členu pa je potrebno definirati najnižjo in najvišjo lastno ude- 
ležbo. 

27. člen naj bi v celoti odpadel. 
V 28. členu pa je potrebno opredeliti in definirati solidarnost tako, da bo 

ta člen usklajen z 21. členom. 
Pri 30. členu predlagamo, da se črta drugi odstavek tega člena. 
Za 31. člen predlagamo, da se v celoti črta. 
Pri 32. členu pa variantni dodatek ni potreben, ker je opredeljen v 21. 

členu, zato je treba ta člen uskladiti z 21. in 28. členom. 
Pri 36. členu je potrebno dodatno opredeliti razpolagalno pravico na sta- 

novanja, zgrajena iz sredstev za družbeno pomoč in na stanovanjih, kjer ima 
razpolagalno pravico organ stanovanjske skupnosti — splošni fond. 

Pri 39. členu predlagamo, da se variantni dodatek sprejme. 
Pri 43. členu naj se izpusti beseda »lahko«. 
Pri 45. členu pa je potrebno bolj konkretno opredeliti nalogo stanovanjske 

skupnosti v zvezi z vodenjem evidenc o sredstvih ter konkretno opredeliti od- 
nos med skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skupnostjo v zvezi z gospo- 
darjenjem s sredstvi stanarin. 

Pri 47. členu naj varianta prvega odstavka odpade. 
Pri 55. členu pa bi bilo treba dodatno točno opredeliti, komu se plačuje 

stanarina in opredeliti, da se pri določanju višine stanarine upošteva tudi že 
sprejeti sporazum o prehodu na ekonomske stanarine. 

Pri 57. členu naj se variantni dodatek črta. 
Pri 59. členu je treba obseg amortizacije natančno opredeliti. 
Pri 61. členu naj se črtajo dimnikarske storitve, ker te stroške plačujejo 

stanovalci neposredno. 
Pri 67. členu naj se variantni dodatek črta. 
Pri 69. členu naj se vključi dopolnitev o predlogu Izvršnega odbora social- 

nega varstva. 
Pri 70. členu naj se variantni dodatek sprejme. 
V 77. členu naj zadnji odstavek ostane nespremenjen. 
Pri 96. členu se varianta osvoji. 
134. člen naj se črta. 
135. člen pa naj se uskladi z zakonom o revalorizaciji in amortizaciji sta- 

novanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovariš Pavle Tomažič, delegat Skupnosti socialnega varstva Zagorje ob 
Savi. 

Pavle Tomažič: Naš Izvršni odbor je o obeh zakonih razpravljal in 
sprejel različne pripombe. Toda po širši razpravi je Izvršni odbor naše skup- 
nosti zavzel k osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu stališče, da bi 
zakon o stanovanjskem gospodarstvu zajel tudi subvencioniranje stroškov sta- 
narine na področju zavodskega varstva oseb tistim oskrbovancem, ki bi biLi 
upravičeni do take pomoči po splošno veljavnih kriterijih. To stališče je zavzel 
iz razloga, da smo v Zagorju ob Savi tik pred dograditvijo socialnega doma, 
ki bo vseljiv v dveh ali treh mesecih, in nastaja vprašanje, kako bodo ti skrbo- 
vanci zmogli plačevati tako visoko oskrbnino, kajti dosedanje izkušnje iz vse 
Slovenije nam kažejo, da oskrbovanci sami zelo težko plačujejo oskrbne dneve. 
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Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Preden 
bi sklenili to točko dnevnega reda, dovolite, da preberem še pripombe, ki jih 
je poslala Skupnost socialnega varstva občine Koper. 

Skupnost socialnega varstva Koper meni, da je potrebno v 19. členu os- 
nutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu črtati v drugi vrsti pred besedo 
»delavci« besedo »lahko«. • 

K 21. členu predlagajo, da se varianta vključi tako, da se na koncu 3. od- 
stavka dodajo besede: »ter razreševanje stanovanjskih potreb učencev in štu- 
dentov«. 

V 2. odstavku 28. člena pa naj se tretja alineja dopolni tako, da bi se 
glasila: »—• sredstva anuitet od kreditov, ki so bili dani za nakup in adapta- 
cijo stanovanj za borce NOV«. 

K 57. in 58. členu imajo pripombo, da člena nista dovolj jasna v primer- 
javi z določilom prvega člena veljavnega zakona o stanarinah, ki med ostalim 
razlikuje investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj. Pri tem gre investi- 
cijsko vzdrževanje v breme stanarine, tekoče Vzdrževanje stanovanj pa v 
breme imetnika stanovanjske pravice. 

Nadalje predlagajo, da naj se 3. odstavek 62. člena spremeni tako, da bi 
se glasil: »Vrednost izboljšav v stanovanju, ki jih je imetnik stanovanjske 
pravice opravil v soglasju s stanovanjsko skupnostjo na svoje stroške, se mu 
do dogovorjenega standarda vrnejo z znižanjem stanarine«. 

To so torej konkretne pripombe Skupnosti socialnega varstva občine Ko- 
per. Vse te pripombe, skupaj s pripombami Izvršnega odbora kot tudi pri- 
pombe delegatov, ki so jih posredovali na današnji seji, bomo sporočili pred- 
lagatelju obeh zakonov, da jih, kolikor je mogoče, upošteva pri dodelavi teh 
zakonov. 

Ker na današnji seji osnutke ne sprejemamo, ampak jih bomo sprejemali 
šele na naslednji seji skupščine, ko bodo ti ponovno pripravljeni za javno raz- 
pravo, lahko obe točki zaključimo s tem, da pozivamo vse skupnosti, da nam 
še v tem mesecu, kolikor še niso uspeli izvesti razprave, posredujejo svoje pri- 
pombe in predloge k obema osnutkoma zakonov. 

S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja 
skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda. 
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A1 ič Katica 147 
B a r 1 e Minka 33 
Ber gin c Jožica 51 
Bizjak Franc 89 
B o m b e k Ivan 29 
B r e č k o Miroslav 7 
B r e g a r Rudi 9 
Bule Nada 11, 63 
Butolen Bojan 7, 166 
Cvetko Franc 100 
Črnivec Jožica 4 
Dabanovič Milica 89 
D e k 1 e v a Vitomil 185, 201 
D o 1 i n a r Drago 92 
F 1 a j s Andrej 209 
F u ž i r Vera 17 
Gabrovšek Jože 102 
Gobec Brigita 194 
G r i 1 j Ciril 22, 33 
H a s k i č Mujaga 32 
H erg a Francka 151, 156, 215 
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J e r k i č Maver 38 
Jerman Jernej 91 
Kastrevc Ivan 59, 85 
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Kočar Franc 100 
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Kozamernik Branko 32, 40, 55, 136 
Kralj Boris 51 
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K r i ž m a n Igor 162 
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L o r b e k Duška 35 
M a j e r Tomislav 195 
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M a n č e k Vilma 189 
M a r i č Sonja 118 
Marki .Marjan 173 
Markovič Marjan 102 
M e r m a 1 Franc 186 ~ 
Meze Gregor 26, 50 
M i a n i' Giorgio 189 
Mlakar Jernej 41 
M u r a u s Janko 30, 37, 157 
Nikolič-Fatur Bernarda 26 
Noč Ernest 134 
Novak Rajko 113 

O r e š n i k Rajko 175 
O z b i č Milica 93, 104 
P a 1 f i Ladislav 182 
Pančur Božo 130, 176 
Perne Vinko 107 
Petelin Andrej 168 
Pirš Jurij 171 
Plohi Branko 14 
Podkrižnik Milan 172 
Pogorelčnik Nada 26 
P ol a k Franci 156, 164 
Praznik Zdravko 60 
Premik Marjan 204 
Punčuh1 Avgust 16, 48 
Rebolj Andrej 97 
R o š k a r Alojz 90 
Samar Milivoj 155, 198, 199 
Seitl Viktor 170 
S e 1 a n Marko 71 
S e 1 š e k Cvetka 76 
Senegačnik Lojze 68 
Sikošek Franc 120, 124, 130, 139 
Sila Drago 197, 202 
S t a n j k o Dušan 154 
S t r g a r Vinko 187 
Svetina Milan 145 
Šeligo Dunja 34 
Š e 1 j Vinko 48 
Šešerko Sergej 27, 183 
Š k r a b a n Aleksander 74 
Škrjanec Lado 20, 36 
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Š p r o g a r Feliks 92 
Štefan i č Anton 201 
Štempihar Olga 49 
Š t r u b e 1 j Janez 24, 52 
Štrukelj Teodor 132 
Š u b i c Dušan 29 
Š u 1 i n Vladimir 93 
T a d i n a Anton 139 
Turel Vojko 23, 53, 179 
Tuš a r Jelka 193 
U d o v i č Jože 198 
U 1 a g a Viljem 30, 47 
U z a r Drago 103 
V a r j u Imre 15, 47, 58, 185 
Vidic Miran 19, 33, 37, 49 
V r a n j e k Vera 24 
V r a n j e š Romana 34 
Vratuša Anton 86 
V u j a n o v i č Vojislav 56 
W i n k 1 e r Iztok 115, 121, 141 
Zelenšek Ivan 111, 213, 214 
Zupančič-Vičar Marija 126, 

137, 145 
Žagar Draga 179 
Žalec Jože 200 
Z e k š Karel 28 
Z e 1 e z n i k Zeljko 82 
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A b r a m Apollinio 306, 308 
A š i č Marjan 432 
B a h Vinko 430, 458 
Bajt Franc 314 
B a ž ec Ivan 232 
B e č i ć Hasan 242, 250 
B e r g o č Ivan 244 
B i r s a Bogdan 234, 414 
Bizjak Darko 440 
Bogataj Vida 257 
Baškovič Milan 276 
Božič Martin 314 
Božič Stanislav 347 
B o ž i č n i k Stane 461, 462 
B r d n i k Vinko 238, 252, 255 
B r u m e n Vida 422 
C e g 1 a r Alojz 400 
Cerkovnik Ivan 415 
C o p Boris 342, 351 
Demšar Jaka 313 
D o p 1 i h a r Cvetko 395 
D v o j m o č Valentin 394, 455 
F a b j a n Ivan 359 
F a r k a š Geza 229 
F e d r a n Marija 251 
Frolov Mira 321 
F u r 1 a n Bojan 224, 255 
Furlan Maks 411 
Gatnik Cvetko 311 
Gobec Vinko 407 
Godina Franc 233, 260 
Gostenčnik Alojz 237, 288 
Gostinčar Marjan 239, 259 
G a r a f o 1 Ciril 434 
Gulič Uroš 311, 317, 325 
H a b j a n Vito 391 
H e b e r Jožica 427 
Hedžet Peter 270, 281 
H o r j a k Anica 243, 259, 277 
Horvat Mitja 310 
H u m a r Milan 247, 254, 263 
H u m e r Jože 335, 343, 352, 370 
J anžekovič Ivo 324 
Jereb Silva 222, 272, 345 
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J u r š a Anton 425 
Kapus Jože 235, 253, 255, 262 
Kavčič Franček 389 
Klemenčič Vladimir 442 
K m e t i č Franc 420 
K o b e Marko 445 
K o c o n Jože 403 
K o 1 a r i č Janko 383, 396 
K o 1 b1 Jože 425 
Konvalinka Kostja 464 
Koprive Ciril 410 
Korošec Jože 427, 449 
Kor par Jože 351 
K o š č a k Franc 242 
K o š o r o k Tanja 467 
K o v a č i č Stane 357 

K o z o v i n c Ivica 417 
Kropivnik Rudi 325 
K r ž a n Rok 369 
K u m p Franc 428, 449 
Kurent Maks 218, 418, 453 
Leskovar Vinko 310 
L u b e j Bojan 303 
L u k e ž Niko 340, 341, 348, 362, 364 
Makovec Stojan 416 
Markovič Marjan 460 
Mavri Roman 364 
Mele Stane 253, 263 
M e n c i n Marija 246, 257 
M e r c i n a Miranda 318 
Miklavčič Ivo 231, 261 
M i k 1 a v č i č Jože 245, 361 
More Jakob 386, 438 
M u ž i č Cilka 277, 319 
Nastran Zvone 455 
Novak Franc 228, 254 
O g r i s Milan 300 
Petek Viljem 223, 261 
Petrovič Majda 236, 279 
Plut Ciril 369 
Podobnik Nevenka 421 
P o h a r Matko 274, 319 
P o 1 a n i č Slavko 316, 322 
Poljšak Tone 353, 365, 376 
Praznik Zdravko 281 
Prešiček Milica 247 
Prime Franci 339 
Prime Milan 307 
P r os en Anton 291 
R a n t Lojze 309 
R a u Ivan 268, 272 
R a v n i k Helena 233 
Ravnikar Vinko 457 
Razpet Rafael 268, 271, 280 
Ribaš Slavko 399 
R i h a r Dora 418 
R i t o n j a Milan 447 
R o b i č Mirko 420 
Rotovnik Mitja 346 
S b r i z a j Danilo 384, 439 
S e 1 a n Marko 296 
S e n e g a č n i k Lojze 289, 291 
Skube Kristina 368 
S t o p a r Rudi 313 
S t r m o 1 e Alojz 387, 437 
S u k i č Karel 402 
S k a p i n Albina 414 
Škarabot Davorin 438 
S k r a b a n Aleksander 375 
Š n u d e r 1 Borut 291 
Š t i r n Tatjana 386, 436 
Š t r a k 1 Franc 341, 463 
Tuš Božo 245, 258 
Ude Lojze 249 
Verstovšek Breda 333 
V i r a n t Milojka 273 
Vode Nande 349, 362 
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Vrviščar Franc 452 
V u g a Tomaž 221, 265, 266 
Zaplotnik Janez 404 

Z o r m a n Franc 379, 448 
Zupančič-Vičar Marija 267 
2 i g o n Žarko 320 

Družbenopolitični zbor 

A 1 j a n č i č Marija 480, 517, 551 
BI ah a Tilka 567, 575, 590 
Božič Jože 544, 551 
Bratec Milan 560, 572 
Bule Marko 502, 510, 518, 530 
Caserman Andrej 576 
Č o t a r Lojzka 592 
Gaspari Majda 485, 486, 537 
G a v e z Stane 555 
Globačnik Jože 501, 516, 528, 587 
Godec Ivan 478, 534, 552 
Golob Ignac 538 
Golob Ludvik 494, 529, 547, 551, 552 

607 
G r a h o r Andrej 488 
H a b j a n Vito 484 
Krašovec Tone 615 
Kropivnik Rudi 498, 514, 517, 518, 

553, 586 
M a r o 11 Jože 518 
Miku ž Vida 593 
Nagi os t Majda 487, 552 
Novinšek Jože 506 
Pacek Jože 490, 493, 494, 505 
Polič Zoran 484, 492, 493, 494, 505, 

520, 529, 547, 548, 551, 552, 553, 554, 555 

Praznik Zdravko 585, 611 
P r o s e n c Miloš 575 
P u c e r Dino 505 
Razdevšek Franc 608 
R e p a r Stane 606 
Sitar Ciril 484, 563, 602 
Smole Jože 541 
S t o p a r Viktor 522 
S i n i g o j Dušan 498, 528, 549, 570 
Š k u f c a Franc 546, 547 
Strok Štefan 583 
Šuštar Emil 551, 559, 599 
T o m 1 j e Tina 482, 568 
T o š Peter 564, 570 
Ude Lojze 605 
Uršič Igor 500, 504, 519, 521, 527, 554, 
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V a r g a Aleksander 545, 596 
Vindiš Vili 476 
V r b n j a k Angelca 582, 589, 597 
V r h u n c Janko 472 
Zlobec Ciril 495, 564, 576 
Zagmaister Štefanija 508, 526 
2 i g o n Žarko 496, 503, 521, 533 

Skupno zasedanje 
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9. Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 
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Govornik : 
Rafael Razpet 268 

9. Osnutek zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev 
oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin in območ- 
jih posebnih družbenopolitičnih skupnosti   268 

Govorniki: 
Ivan Rau 268 
Peter Hedžet    270 
Rafael Razpet   271 
Silva Jereb 272 
Ivan Rau 272 

10. Osnutek zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb 
v SR Sloveniji v letu 1981   . . i   . 273 

Govornik: 
Milojka Virant . .   273 

11. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energet- 
skih objektov  274 

Govornik : 
Matko pohar   274 
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12. Predlog za izdajo zakona o objavljanju zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov ter o časopisni organizaciji »Časopisni zavod Uradni 
list SR Slovenije«  

Govornika: 
Milan Baškovič   
Anica Horjak .      . . . 

13. Predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka or- 
ganizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte . . 

Govorniki : 
Cilka Mužič      
Majda Petrovič      
Rafael Razpet   

14. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o pogojih in o postopku za 
ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o ob- 
močjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti . . . 

Govornik: 
Peter Hedžet     . . 

15. Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 
1980   

Govornik : 
Zdravko Praznik     

16. Osnutek zakona o spremembah zakona o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen    . . 

17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1801) ...... 

18. Predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike  

19. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja in 

dveh namestnikov predsednikov republiških komitejev  
— predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za borce in vojaške invalide  
— predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe družbe- 

nega knjigovodstva v SR Sloveniji     . . . 
— predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega direktorja 

Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji  
— predlog odloka o imenovanju treh delegatov Skupščine SR Slovenije 

v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji  
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča 

. SR Slovenije    
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani 
— predlog odloka o določitvi števila in imenovanju predsednika in čla- 

nov strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje 

20. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o izdvajanju in us- 
merjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hi- 
droakumulacijske objekte, z osnutkom zakona  

Govornik: 

275 
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Alojz Gostenčnik 288 



21. Predlogi in vprašanja delegatov   288 

Govorniki : 
Lojze Senegačnik . . .    289 
Anton Prosen     : . . . 291 
Lojze Senegačnik   i 291 
Borut Snuderl . . . .    291 
Marko Selan  • 296 

38. seja — 11. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   299 

Govornik: 
Milan Ogris . .   300 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 38. seje Zbora občin  300 

2. Odobritev zapisnika 37. seje Zbora občin 302 

3. Naloge SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje 
politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije   302 

Govorniki: 
Bojan Lubej      303 
Apollinio Abram    . .     306 
Milan Prime   307 

4. Osnutek zakona o notranjih zadevah   308 

Govorniki: 
Apollinio Abram -.    308 
Lojze Rant   309 
Mitja Horvat    310 
yinko Leskovar   . . .   310 
Uroš Gulič .       311 
Cvetko Gatnik     .   311 
RUdi Stopar . . .     313 
Jaka Demšar   * .... . 313 
Martin Božič   314 
Franc Bajt -   314 > 

5. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti  316 

Govorniki 
Slavko Polanič   .     .   316 
Uroš Gulič  317 
Miranda Mercina  318 
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6. Predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka or- 
ganizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte 318 

Govorniki : 
Cilka Mužič      319 
Matko Pohar       .. _ - 319 
Žarko Zigon  320 

7. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 321 

Govornik: 
Hira Frolov   321 

8. Predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delo- 
vanja upravnih organov za družbene prihodke 322 

Govornik : 
Slavko Polanič  322 

9. Predlog o razdelitvi presežka prihodkov po zaključnem računu Loterij- 
skega zavoda Slovenije za leto 1979 za namene iz 4. točke 7. člena za- 
kona o Loterijskem zavodu Slovenije in predlog o razdelitvi dela pri- 
hodkov Loterijskega zavoda Slovenije za leto 1980 za namene iz 4. toč- 
ke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije 324 

Govornik: 
Ivo Janžekovič     324 

10. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o skupnem obsegu 
proračunskih dohodkov federacije za leto 1980   325 

Govornika: 
Uroš Gulič   325 
dr. Rudi Kropivnik 325 

11. Osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo Interesni skuposti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino  327 

12. Osnutek zakona o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za oh- 
ranitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino 327 

13. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1819) 328 

14. Predlog zakona o ratifikaciji skupne izjave o soglasju za izvajanje ev- 
ropske akcije v zvezi z izdelavo projekta o uporabi elektronske opreme 
na magistralnih cestah  328 

15. Obvestilo o odstopu predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je ^      328 

16. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov Komisije Skupšči- 

ne SR Slovenije za informiranje 329 
— izvolitev skupine delegatov za proučitev statutov visokošolskih 

organizacij, predloženih Skupščini SR Slovenije v potrditev 330 

17. Predlogi in vprašanja delegatov  330 
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39. seja — 16. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 332 

Govornik: 
Breda Verstovšek 333 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 39. seje Zbora občin 334 

2. Osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih de- 
javnosti    335 

Govorniki : 
Jože Humer   335 
Franci Prime     339 
Niko Lukež  340 
Franc Štrakl   341 
Boris Cop   342 

3. Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini   343 

Govorniki : 
Jože Humer 343 
Silva Jereb   345 
Mitja Rotovnik 346 
Stanislav Božič   347 
Niko Lukež  348 
Nande Vode . . J     349 
Boris Čop 351 
Jože Korpar . . .   351 
Jože Humer  352 

4. Osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku 353 

Govorniki : 
Tone Poljšak 353 
Stane Kovačič 357 
Ivan Fabjan  359 
Jože Miklavčič .     361 
Nande Vode  362 
Niko Lukež 362 

5. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o svobodni menjavi dela na 
področju kulturnih dejavnosti 364 

Govornik: 
Roman Mavri 364 

6. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o naravni in kulturni de- 
diščini  364 

Govornik: 
Niko Lukež   364 
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7. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o Triglavskem narodnem 
parku  365 

8. Osnutek zakona o Spominskem parku Trebče 365 

Govorniki: 
Tone Poljšak     365 
Kristina Skube  368 
Ciril Plut      369 
Rok Kržan . .        ' ' ' 369 

9. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti .... 370 

Govornik: 
Jože Humer    370 

10. Potrditev sprememb in dopolnitev statuta Prešernovega sklada .... 373 

11. Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije 6 politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v 
letu 1980, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka spre- 
memb in dopolnitev zvezne resolucije 373 

12. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
finance in o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega sekre- 
tarja za notranje zadeve   

13. Predlogi in vprašanja delegatov 374 

Govornika: 
Aleksander Škraban   
Tone Poljšak   376 

40. seja ■— 30. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   378 

Govornik: 
Franc Zorman .     

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 40. seje Zbora občin   . 380 

2. Odobritev zapisnikov 38. in 39. seje Zbora občin  382 

3. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 s prvo oce- 
no možnosti razvoja v letu 1981    382 
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Govornika : 
Janko Kolarič .    •;.    
Danilo Sbrizaj    

4. Predlog sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980   386 

Govorniki : 
Jakob More     386 
Tatjana Štirn     dao 
Alojz Strmole .     

5 Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana 
' Jugoslavije v obdobju od leta 1976 do leta 1979 s prvo oceno razvoja v 

letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 1981 z glavnimi smermi ukrepov, 
ki jih je treba sprejeti v letu 1980      387 

6. Predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985 in predlog odloka 
o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih 
planov v SR Sloveniji in predlog odloka o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 388 

7. Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985   389 

Govorniki : 
Franček Kavčič   389 

Vito Habjan    j®* 
Zdenka Jurkas   ^ 
Valentin Dvoj moč     ^ 
dr. Cvetko Doplihar  
Janko Kolarič  
Slavko Ribaš  
Alojz Ceglar     400 
Karel Sukič 402 
Jože Kocon   
Janez Zaplotnik   404 
Vinko Gobec .   407 
Ciril Koprive    410 
Maks Furlan       411 
Albina Škapin    414 
Bogdan Birsa    414 
Ivan Cerkovnik   415 
Stojan Makovec   V-b 
Ivica Kozovinc       •.. 417 
Maks Kurent  418 
Dora Rihar . . .       •   418 
Mirko Robič   420 
Franc Kmetič  * 420 
Nevenka Podobnik   421 
Vida Brumen     422 
Jože Kolbl • •    42o 
Anton Jurša      42o 
Jožica Heber  427 
Jože Korošec ....'.  427 

Franc Kump  428 
Vinko Bah *   ■   430 
Marjan Ašič .......'     
Ciril Garafol      434 
Tatjana Stirn . ,. . ' 436 
Alojz Strmole     437 
Jakob More    • |38 
Davorin Skarabot     438 
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Danilo Sbrizaj . . . 439 
Darko Bizjak » • 440 
Vlado Klemenčič   

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnut- 
kom zakona   445 

Govorniki : 
Marko Kobe  445 
Milan Ritonja     447 
Franc Zorman     . . . 448 
Jože Korošec ' ° 449 
Franc Kump .......... v     449 
Franc Vrviščar        . . 452 
Maks Kurent    . . . 453 
Zdenka Jurkas ' ' 454 
Valentin Dvojmoč   . . 455 
Zvone Nastran    ... . 455 

9. Predlog zakona o pravicah in dolžnostih organov družbenopolitičnih 
skupnosti na področju družbene kontrole cen in o skupnostih za cene 456 

10. Osnutek zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav 457 

Govorniki: 
Vinko Ravnikar    457 
Zdenka Jurkas 458 
Vinko Bah    458 
Marjan Markovič !!!!!!! 460 

11. Nadaljevanje razprave o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
v letu 1980 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981   460 

Govornik: 
Stane Božičnik   

12. Nadaljevanje razprave o predlogu sprememb in dopolnitev resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 
do 1980 v letu 1980    401 

Govornik: 
Stane Božičnik   

13. Nadaljevanje razprave o poročilu Zveznega Izvršnega sveta o uresniče- 
vanju družbenega plana Jugoslavije v obdobju od leta 1976 do leta 1979 
s prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 1981 z 
glavnimi smermi ukrepov, ki jih je treba sprejeti v letu 1980 .... 462 

Govornik: 
Stane Božičnik    4go 

14. Nadaljevanje razprave o osnutku dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985    462 

Govornik : 
Stane Božičnik  402 

15. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvo- 
ja v SR Sloveniji z osnutkom zakona   463 
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Govornik : 
Franc Štrakl 463 

16. Predlog dogovora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju ob- 
veznosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in 
spodbujane organizacije združenega dela in druge samoupravne or- 
ganizacije, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem dela in sred- 
stev, da bi se pospešil razvoj SAP Kosovo   463 

17. Sklenitev dogovorov o oblikovanju republiških svetov za mednarodne 
■ odnose, za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobraževanje in 

za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko 464 

Govornik: 
dr. Kost j a Konvalinka 464 

18. Soglasje k statutom oziroma k spremembam in dopolnitvam statutov 
visokošolskih organizacij  465 

19. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani . . . 466 
— predlog odloka o izvolitvi sodnic za prekrške Republiškega senata 

za prekrške v Ljubljani 466 
— predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani . . . 466 
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Zakonodaj no- 

pravne komisije Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi člana Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za pravosodje 467 

20. Predlogi in vprašanja delegatov     . 467 

Govornik : 
Tanja Košorok      467 

Družbenopolitični zbor 

35. seja — 25. junija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 470 

2. Določitev dnevnega reda    470 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 34. seje Družbenopolitičnega zbora 471 

2. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu ' 472 
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Govorniki: 
Janko Vrhunc .  472 
Vili Vindiš 476 
Ivan Godec      478 
Marija Aljančič . -. 480 
Tina Tomlje .     482 

3. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih    483 

Govorniki : 
Vito Habjan . . .     484 
Zoran Polič     484 
Ciril Sitar  484 

4. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu 485 

Govornik: 
Majda Gaspari   485 

5. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih 486 

Govornik: 
Majda Gaspari  486 

6. Osnutek zakona o urejanju prostora 487 

Govornik : 
Majda Naglost  487 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu  t 488 

Govornik : 
Andrej Grahor    488 

8. Osnutek zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ozi- 
roma spremembo območja občine ter o območjih občin in območjih po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnosti 490 

Govorniki : 
Jože Pacek 490 
Zoran Polič        492 
Jože Pacek   493 
Zoran Polič 493 
Ludvik Golob   . . t   494 
Jože Pacek    494 
Zoran Polič     494 
Ciril Zlobec        495 

9. Predlog za izdajo zakona o izdvajanju in usmerjanju dela dohodka or- 
ganizacij združenega dela, ki koristijo hidroakumulacijske objekte 495 

Govorniki : 
Žarko Zigon . . .    496 
Dušan Šinigoj      498 
Rudi Kropivnik     498 
Igor Uršič  500 
Jože Globačnik      501 



Marko Bule  502 
Žarko Žigon   503 
Igor Uršič 504 

10. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o pogojih in o postopku za 
ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o ob- 
močjih občin in območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti . . . 505 

Govorniki: 
Dino Pucjer . .   505 
Zoran Polič       505 
Jože Pacek . . . 505 

11. Osnutek sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do 1980 v letu 1980 506 

Govorniki: 
Jože Novinšek    506 
Štefanija Zagmaister . .    508 
Marko Bule . . .      510 
Rudi Kropivnik    . 514 
Jože Globačnik , i ..... -     516 
Marija Aljančič   517 
Rudi Kropivnik   517 
Marko Bule     518 

12. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o izdvajanju in 
usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo hi- 
droakumulacijske objekte    518 

Govorniki : 
Jože Marolt     518 
Igor Uršič      519 
Zoran Polič 520 
Žarko Zigon      521 
Igor Uršič   521 

13. Predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike 522 

Govornik : 
Viktor Stopar     , . 522 

14. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja Službe druž- 

benega knjigovodstva v SR Sloveniji   523 
— predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega direktorja 

Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 523 
— predlog odloka o imenovanju' treh delegatov Skupščine SR Slovenije 

v Svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 523 
—• predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja 

in dveh namestnikov predsednikov republiških komitejev . . . 524 
— predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za borce in vojaške invalide 524 
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča 

SR Slovenije        524 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani . . . 524 
— predlog odloka o določitvi števila in imenovanju predsednikov in 

članov strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje 525 

15. Predlogi in vprašanja delegatov   525 

16. Nadaljevanje razprave o osnutku sprememb in dopolnitev resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do 1980 v letu 1980 .    526 
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Govorniki: 
Štefanija Zagmaister    526 
Igor Uršič  527 
Dušan Šinigoj     528 
Jože Globačnik  528 
Zoran Polič '   529 
Ludvik Golob  529 
Marko Bule 530 

36. seja — 11. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 531 

2. Določitev dnevnega reda   V 531 

' 3. Nadaljevanje obravnave predloga stališč k predlogu za izdajo' zakona 
o usmerjanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte 532 

Govornik: 
Žarko Žigon     .. .- 533 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 35. seje Družbenopolitičnega zbora 534 

2. Naloge SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje 
politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije 534 

Govorniki : 
Ivan Godec     534 
Majda Gaspari   537 
Ignac Golob      538 
Jože Smole   541 
Jože Božič   544 

3. Osnutek zakona o notranjih zadevah 545 

Govornik : 
Aleksander Varga  545 

4. Predlog dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in 
delovanja upravnih organov za družbene prihodke 546 

Govorniki : 
Franc Škufca       . . 546 
Ludvik Golob     547 
Zoran Polič 547 
Dušan Šinigoj 549 

5. Odstop predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 549 
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6. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov Komisije Skupščine 

SR Slovenije za informiranje   550 
— izvolitev delegata v skupino delegatov za proučitev statutov visoko^- 

šolskih organizacij, predloženih Skupščini SR Slovenije 550 

7. Predlogi in vprašanja delegatov   551 

8. Nadaljevanje razprave o predlogu dogovora o temeljnih vprašanjih 
položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene pri- 
hodke . .   .............   551 

Govorniki : 
Ludvik Golob    551 
Zoran Polič     551 
Marija Aljančič 551 
Jože Božič     551 
Emil Šuštar ■ 551 
Majda Naglost    552 
Ivan Godec  552 
Ludvik Golob    552 
Zoran Polič   552 
Rudi Kropivnik .   ' /      553 
Zoran Polič   553 
Igor Uršič  554 
Zoran Polič     554 
Stane Gavez     555 
Zoran Polič 555 

37. seja — 16. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov .   557 

2. Določitev dnevnega reda  557 

Dnevni red: 

1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega pla- 
na Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980   559 

Govornik: 
Emil Šuštar   . .   559 

2. Osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejav- 
nosti  560 

Govorniki : 
Milan Bratec  560 
Ciril Sitar  563 
Peter Toš   564 
Ciril Zlobec  564 
Tilka Blaha 567 
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Tina Tomlje  ^ 
Peter Toš    j?™ 
Dušan Šinigoj   570 

3. Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini 572 

Govorniki: 
Milan Bratec      572 
Tilka Blaha    575 
Miloš Prosenc . ... .      575 
Ciril Zlobec ,. 576 

4. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti .... 576 

Govornik: 
Andrej Caserman     576 

5. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju namestnika Republiškega sekretarja za 

finance in o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve      579 

6. Predlogi in vprašanja delegatov 579 

38. seja — 30. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov    580 

2. Določitev dnevnega reda 580 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 36. in 37. seje Družbenopolitičnega zbora .... 581 

2 Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in prva ocena 
možnosti razvoja v letu 1981     582 

Govornika: 
Angelca Vrbnjak   582 
Štefan Strok    5ad 

3. Predlog sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od 1976—1980 v letu 1980 . . . 584 

Govornik: 
Zdravko Praznik      585 

4 Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije v dobi od leta 1976 do leta 1979, s prvo oceno razvoja v 
letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 1981 z osnovnimi smermi ukre- 
pov, ki jih je treba sprejeti v letu 1980    • 585 
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Govornik : 
dr. Rudi Kropivnik   586 

5. Predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 1985   587 

Govornik: 
Jože Globačnik 587 

6. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi obveznih 
priprav prostorskih planov v SR Sloveniji 588 

7. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 
1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000   588 

8. Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdob- 
je 1981—1985    589 

Govorniki: 
Angelca Vrbrijak     589 
Tilka Blaha      
Lojzka Čotar   592 
Vida Mikuž  ®93 
Aleksander Varga      
Angelca Vrbnjak 597 

Emil Šuštar  
Ciril Sitar     602 
Igor Uršič 602 

8. Osnutki dogovorov o oblikovanju republiških družbenih svetov za med- 
narodne odnose, za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo in izobra- 
ževanje in za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko 604 

Govornika : 
dr. Lojze Ude .    605 
Stane Repar     600 

9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
speševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji z osnut- 
kom zakona 606 

Govornika : 
Ludvik Golob 607 
Franc Razdevšek   608 

10. Predlog dogovora republik in avtonomnih pokrajin o prevzemanju obvez- 
nosti in sprejemanju ukrepov, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji in 
spodbujane organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, da gradijo gospodarske objekte z združevanjem 
dela in sredstev, da bi se pospešil razvoj Socialistične avtonomne 
pokrajine Kosovo . .... ^ 609 

11. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika Zakonodajno- 

pravne komisije Skupščine SR Slovenije in o razrešitvi člana Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za pravosodje 610 

— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani ... 610 
— predlog odloka o izvolitvi dveh sodnic za prekrške Republiškega 

senata za prekrške v Ljubljani   611 
— predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani . . . 611 
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12. Predlogi in vprašanja delegatov 611 

13. Nadaljevanje razprave o osnutku dogovora o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1981—1985 . .  

Govornika: 
Zdravko Praznik     
Tone Krašovec     

611 
615 

611 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin 

in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 25. junija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 617 

Dnevni red: 

1. Uvodna obrazložitev k osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih, k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, k osnutku zakona 
o urejanju prostora in k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona-t> revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini  617 

Govornik:* 
Marija Zupančič-Vičar    617 

Zasedanje — 11. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda     628 

Dnevni red: 

1. Uvodna beseda k nalogam SR Slovenije pri oblikovanju in uresničeva- 
nju zunanje politike in mednarodnega sodelovanja SFR Jugoslavije 628 
Govornik: 
dr. Anton Vratuša 628 

XXVI 



2. Uvodna beseda k osnutku zakona o notranjih zadevah 
Govornik: 
Dore Dovečar   . . . 

642 

642 

Zasedanje — 16. julija 1980 
\ 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda     647 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika, podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsed- 
nikov republiških komitejev     647 

Govornik: 
Janez Zemljarič     648 

2 Poročilo delegatov Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutka spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 .... 653 

Govornik : 
dr. Rudi Kropivnik   653 

656 

Zasedanje — 30. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda     

Dnevni red: 

1. Ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu Izvršnega 
sveta o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 1980 
v letu 1980 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981, k predlogu spre- 
memb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in k osnutku dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1981 do 1985 656 

Govornik: 
Vlado Klemenčič .,   65(5 

2. Uvodna obrazložitev k predlogu za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji z osnutkom zakona .    671 

Govornik : 
Franc Razdevšek   - 671 
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Skupščina 
Kulturne skupnosti SR Slovenije 

18. seja — 18. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora izvajalcev in Zbora uporabnikov   675 

2. Določitev dnevnega reda   

3. Poročila verifikacij skih komisij   676 

Govornika: 
Vladimir Rozman   677 
Vladimir Čeligoj !!!.'!! 677 

Dnevni red: 

1. Osnutek zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih de- 
javnosti  677 

Govornika : 
Jože Humer     678 
Ivo Tavčar     681 

2. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 684 

Govornika : 
Jože Humer . .     685 
Matej Svetel ■ 686 

3. Osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini 687 

Govorniki : 
Jože Humer   688 
Jaka Majcen   !!!!!! 689 
Ljudmila Plesničar   689 

4. Zakon o Triglavskem narodnem parku 691 

Govornik: 
Tone Poljšak      691 

5. Osnutek zakona o Spominskem parku Trebče 692 

Govornik: 
Vlado Kukec 692 

XXVIII 



Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

13. seja — 9. julija 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda    694 

Dnevni red: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij .... 695 

2. Odobritev zapisnika 12. seje Skupščine     695 

3. Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdob- 
je 1981—1985   695 

Govornik: 
Ciril Koprive      695 

4. Poročila verifikacijskih komisij .       697 

Govornika: 
Leopold Pucelj     697 
Tomo Hudoletnjak     698 

5. Nadaljevanje razprave k osnutku dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 ,     698 

Govorniki: 
Franc Hočevar   698 
Štefan Sambt 699 
Amalija Kavčič   699 
Zofka Stojanovič      . 700 

6. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu in osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih .... 702 

Govorniki: 
Erika Peter ca    702 
Ciril Koprive^-  705 
Marija Zebec  , 708 
Pavle Tomažič .     709 
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Izdala in založila 
Skupščina SR Slovenije 

Odgovorni urednik 
Milan Megušar-Borut 

Natisnila 
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v Ljubljani 

Maj 1981 
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Obseg 744 strani 
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