
skupščina 

socialistične 

republike 

Slovenije 

sejni 

zapiski 

seje 
od 1. VII. 1979 

do 30. IX. 1979 

6 

ljubljana 1980 





skupščina 

socialistične 

republike 

Slovenije 

sejni 

zapiski 

seje 

od 1. VII. 1979 

do 30. IX. 1979 

ljubljana 1980 



5t;S:^o/c. 

Sekretariat Skupščine SRS 
dokumentacija 

Wf 



ijji 

22. seja 

(11. julija 1979) 

Predsedoval Emil Tomaž i č, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 22. 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. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša-^ 
nja izvolimo naslednje delegate: za predsednico Vero Fužir, za člana pa Franca 
Sturma in Jerneja Jermana. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

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

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 22. sejo Zbora združenega dela izvoljeni tovarišica in tovariša v 
predlaganem sestavu. 

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

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora, povabljeni predstavniki: Iz- 
vršnega sveta Skupščine SiR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, Univerze v Mariboru, Inštituta za javno upravo 
pri Pravni fakulteti, Odvetniške zbornice Slovenije; in Republiške skupnosti za 
ceste SR Slovenije. 
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Na sejo zbora so povabljeni tudi predstavniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, delegat Jože 
Kocon ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Zora Abram, poročevalka 
Odbora za družbenopolitični sistem, Franc Vičar, poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj, Ivan Zelenšek, poročevalec Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose, Ljubo Meden, poročevalec Odbora za finance, Branko Kozamernik, 
poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
Stane Boštjančič, poročevalec Komisije za pravosodje, Elio Musizza, poroče- 
valec Komisije za narodnosti, Tomaž Kovačič, poročevalec Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in Majda Lindič, poročevalka Zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti na današnji seji zbora 
delegatska vprašanja, da jih posredujejo tovarišici sekretarki že sedaj, da bi 
lahko o njih seznanili Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funkcionarje 
in na ta način morda dobili odgovore že na današnji seji. 

Medtem, ko čakamo, da konča z delom Verifikacijska komisija, predlagam, 
da pregledate materiale, ki ste jih dobili danes na klop. 

Prosim tovarišico Vero Fužir, predsednico Komisije, da poda poročilo! 

Vera Fužir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora zdru- 

ženega dela Skupščine SR Slovenije za 22. sejo, dne 11. julija 1979, je pripravila 
naslednje poročilo: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 137 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 84 de- 
legatov, s p ros vetno-kul turnega področja 14 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtnih in po- 
dobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbe- 
nopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz 
delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil SFRJ 
1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 7. okoliš 1 delegat, 19. okoliš 1 delegat, 
22. okoliš 1 delegat, 24. okoliš 1 delegat in 36. okoliš 2 delegata, skupno 6 de- 
legatov; za prosvetno-kulturno področje iz 2. okoliša 2 delegata, 3. okoliša 1 
delegat, 10. okoliša 1 delegat, skupno 4 delegati; s socialno-zdravstvenega pod- 
ročja za 1. okoliš 1 delegat, iz kmetijske dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat, iz 
obrtne in podobnih dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat. Skupno manjka 13 dele- 
gatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo o poročilu razprav- 
ljati? (Ne.) 

Prosim, da se o poročilu izrečemo z glasovanjem. O poročilu bomo glasovali 
v celoti, ker, kot smo slišali, ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, 
naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor potrdil poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 22. sejo 
Zbora združenega dela. 

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

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora 
dogovorili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 1. točki dnevnega reda 
uvodno besedo k osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije 
za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji, ki jO' bo posredovala tovarišica Marija Zu- 
pančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem, 
stanovanjske lin komunalne zadeve, ter uvodno besedo k predlogu zakona o 
sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 
publiških upravnih organih, k osnutku zakona o organizaciji in delovnem pod- 
ročju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in k osnutku zakona 
o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih 
delavcev v državni upravi in pravosodju, ki jo bo posredoval tovariš Jože Pacek, 
član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

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

Z dopisom z dne 28. 6. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje: 
— z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic kata- 

strofalnega potresa, ki je prizadel nekatera območja Socialistične republike 
Crne gore v letu 1079; 

— z osnutkom zakona o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anu- 
itet v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela 
in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim iz območij Socialistične 
republike Crne gore, ki jih je prizadel potres v letu 1979; 

— z osnutkom zakona o posebnih namenskih in dopolnilnih sredstvih So- 
cialistični republiki Crni gori za financiranje splošnih družbenih in skupnih 
potreb v letih 1979 in 1980; 

— z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s 
tujino; 

— z osnutkom zakona o dopolnitvi carinskega zakona in 
— z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in kre- 

ditnih odnosih s tujino. 
Ker smo bili pozneje obveščeni, da bodo ti osnutki zakonov obravnavani na 

sejah Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 18. oziroma 19. tega meseca, 
sem vas z dopisom z dne 3. 7. 1979, ko sem razširil dnevni red 23. seje zbora za 
19. julij 1979, obvestil, da bomo na tej seji obravnavali tudi osnutke zakonov 
o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino, o dopolnitvi carinskega 
zakona in o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino. Zato te tri osnutke zakonov umikam z dnevnega reda današnje seje. 

V zvezi z osnutki zakonov, ki so na dnevnem redu današnje seje in ki se 
nanašajo na odpravo posledic potresa v Crni gori, vas obveščam, da bodo zah- 
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tevali nekoliko več časa za usklajevanje. Prav zaradi tega menimo, da je prav, 
da smo jih uvrstili že na današnjo sejo zbora, ker bomo s tem omogočili naši 
delegaciji, da bo lahko opravila vse postopke glede usklajevanja. 

Z današnjega dnevnega reda umikam tudi 2. točko, in sicer odobritev za- 
pisnika 20. seje in zapisnika 21. seje Zbora združenega dela, ker zaradi tehnič- 
nih ovir v skupščinski tiskarni nista bila pravočasno pripravljena. Oba zapis- 
nika bosta uvrščena na 23 sejo Zbora, ki bo 19. julija letos. 

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

1. določitev dnevnega reda 22. seje Zbora združenega dela, 
2. osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 

daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji,i 

3. predlog zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, 

4. osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

5. osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in 
strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju, 

6. osnutek zakona o družbenih svetih, 
7. predlog zakona o pravni pomoči, 
8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cest- 

nega prometa, 
9. predlog za izdajo zakpna o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju 

sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje 
energetskih objektov, 

10. predlog odloka o usmeritvi dela temeljnega prometnega davka, ki pri- 
pada Socialistični republiki Sloveniji, 

11. spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v 
Univerzo v Mariboru in spremembi in dopolnitvi statuta Univerze v Mari- 
boru, 

12. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1976—1980, v letih 1976, 1977 in 1978, s prvo oceno raz- 
voja v letu 1979 in možnostmi razvoja v letu 1980, 

13. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel nekatera območja Socialistične republike Crne 
gore v letu 1979, 

14. osnutek zakona o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anuitet 
v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in 
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim iz območij Socialistične re- 
publike Črne gore, ki jih je prizadel potres v letu 1979. 

15. osnutek zakona o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Sociali- 
stični republiki Črni gori za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb 
v letih 1979 in 1980, 

16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju gra- 
ditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu, 

17. predlog za izdajo zakona o sanaciji in prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela, z osnutkom zakona, 
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18. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (X. posojilo za 
ceste — YU-1678), 

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

nega reda? (Ne.) Ce nihče, prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani 
dnevni red, naj prosim glasuje! (iVsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek stališč, sklepov in priporočal Skupščine SR Slovenije 
za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu SR Slovenije. 

Osnutek stališč, sklepov, priporočil je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen Izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Alojza 
Mohorja, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek 
stališč, sklepov in priporočil je bil objavljen v Poročevalcu. Prav tako je bilo 
objavljeno v Poročevalcu gradivo Nekateri poudarki k pripravam za javno 
razpravo o samoupravnih družbenoekonomskih odnosih v stanovanjskem go- 
spodarstvu in akcijski program pri uresničevanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v letu 1979. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja ter 
varstvo okolja našega zbora, ki je dal poročilo in dodatno poročilo, ter Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Z dopisom z dne 5. 7. 1979 smo prejeli pripombe Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja z dne 14. 6. 1979 in z dne 2. 7. 1979, pripombe Zveze 
društev upokojencev Slovenije, pripombe Zveze komunalnih skupnosti Slo- 
venije, stališča in pobude Sveta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko 
politiko pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 
Z dopisom z dne 6. 7. 1979 pa pripombe Skupščine občine Radovljica in pri- 
pombe Skupščine občine Kranj. 

Danes smo prejeli na klop stališča Družbenopolitičnega zbora, ki jih spre- 
jema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročila še ustno dopolniti? (Ne 
želita). 

Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja je skupaj z 
Odborom Zbora občin za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja pripravil predlog sklepa, ki naj ga zbor sprejme po končani 
razpravi. Predlog tega sklepa ste prejeli v dodatnem poročilu odborov. 

Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki naj spremlja razpravo o 
osnutku stališč in po končani razpravi skupaj s skupino delegatov Zbora občin 
predlaga morebitne spremembe ali dopolnitve predlaganega sklepa. V skupino 
delegatov predlagam: Branka Kozamernika, Drago Žagar in Ivana Zelenška. 
Prosim, da se zbor izreče o predlogu za skupino delegatov. Kdor je za ta pred- 
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log, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? i(l delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Aleksander Willewaldt, delegat za 

Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. Prosim! 

Aleksander Willewaldt: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! 

Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v celotni družbi terja 
prilagajanje družbenoekonomskih odnosov na razvitih področjih gospodarjenja. 
V široko zasnovani strokovni in politični javni razpravi v občini Radovljica je 
bila dana podpora osnovnim smernicam, stališčem in priporočilom. Posebej in- 
tenzivno je bilo obravnavano področje družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu v vseh sredinah od poletja lani, ko je bil pripravljen 
akcijski program za to področje v večji meri tudi uspešno uresničen. Nadalje- 
vanje prizadevanj je s svojo konkretizacijo našlo v javni razpravi o vseh do- 
kumentih, ki so bili pripravljeni za področje stanovanjskega gospodarstva, vso 
podporo. 

V občini je aktivnost zadovoljiva, prisotna pa je ugotovitev, da pojem 
Stanovanjskega gospodarstva obravnavamo v praksi bistveno preozko in da se 
vse prevečkrat enačijo stanovanjske skupnosti s stanovanjskim gospodarstvom. 
Podobna pojmovanja so v nekaterih občinah naše republike privedla v situacijo, 
da aktivnosti niso stekle ali pa niso bile kvalitetne. Z zadovoljstvom lahko 
ugotovimo, da je bilo v občini izpostavljenih veliko konkretnih problemov in 
nakazanih dosti rešitev, postavljena pa so bila tudi stališča za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Pri izvajanju nekaterih aktivnosti bo potrebno na nivoju republike doseči 
večjo enotnost v akcijah, v nekaterih primerih pa tudi odločnejše ukrepanje. 

Nedvomno je na vseh nivojih zagotovljeno, da je za vzpostavitev materialne 
podlage za uspešno gospodarjenje z družbenim stanovanjskim skladom potreben 
dvig stanarin. 

Po premikih v preteklih dveh letih smo v republiki Sloveniji, kljub splošni 
pripadnosti k akciji, letos pri uresničevanju osnovnega cilja, to je vzpostavitve 
materialne podlage, manj uspešni, saj stanarin še nismo dvignili oziroma se o 
tem dogovorili. Zato je povečanje intenzivnosti dogovarjanja potrebno. Repu- 
blika mora odigrati vlogo usklajevalca interesov bolj odločno in bolj organizi- 
rano. 

Stališča, ki so bila posredovana v preteklosti, so našla v večini občin 
konkretizacijo v samoupravnih sporazumih o prehodu na ekonomske stana- 
rine. Predlogi so>, kot kaže po občinah, zelo različni in se upravičeno postavlja 
vprašanje, če je neenoten prehod na novo stanje sprejemljiv. Ali ni morda 
velika različnost pri prehodu na ekonomske stanarine preveč skrajno nasprotje 
republiškega enotnega modela? Ugotovitev na različnih nivojih je, da so po- 
stopki priprav dokumentacije za gradnjo stanovanj dolgi in komplicirani. Po- 
dobne ugotovitve so prisotne že toliko časa, da bi lahko v praksi in predpisih 
prišlo do občutnejših sprememb. Morda bi bile poenostavitve hitrejše, če bi 
vse občine poenotile upravne postopke in če bi tudi drugostopenjski organi pri 
svojih odločitvah skušali izhajati iz splošnega družbenega interesa, bolj, kot je 
to prisotno v praksi. V praksi še vedno premalo upoštevamo metodologijo do- 
govarjanja prek družbenega planiranja. Vsi dejavniki stanovanjskega gospo- 
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đarstva morajo pri pripravi plana 1981—1985 zagotoviti, da se ne bodo ponovile 
napake iz preteklosti. 

Pomanjkljivosti preteklega gospodarjenja na področju stanovanjskega go- 
spodarstva so povzročile, da je marsikje prisotno zaostajanje pri uresničevanju 
planov stanovanjske izgradnje, kljub temu, da so potrebna sredstva zagotov- 
ljena. Stanovanjski dinar je bil v preteklem obdobju prek bančnega mehanizma 
plasiran na druga področja investicijske aktivnosti, kar je bilo pravilo tam, kjer 
stanovanj iz različnih razlogov ni bilo mogoče graditi. 

Ko pa je stanovanjska gradnja pripravljena, pa v nobenem primeru ne bi 
smeli dopustiti, da bi z različnimi administrativnimi ukrepi pri kreditiranju 
stanovanjske gradnje zadrževali uresničevanje plana. 

Sklep Sveta guvernerjev Narodne banke o omejitvi kreditiranja je treba 
brez odlašanja odpraviti za področje stanovanjskega kreditiranja, predvsem 
tam, kjer je stanovanjska gradnja v zaostanku. Navedeno stališče bi lahko 
prek svoje poslovne politike uresničile tudi temeljne banke. 

Časa za dogovarjanje ni dovolj in so potrebni ukrepi tudi na nivoju re- 
publike in zveze. Drugače je treba postopati na področjih, kjer je stanovanjska 
gradnja v zamudi, in drugače tam, kjer se plani uresničujejo. 

Delegacije v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skup- 
nosti so razpravljale in sklepale še o mnogih vprašanjih družbenoekonomskega 
razvoja in stanovanjskega gospodarstva. 

Posebno pomembno je, da so vse sredine opozorili na to, da bi bilo pra- 
vilno, če bi bila v postopku konkretizacije sklepov, stališč in priporočil Repub- 
liške skupščine prisotna maksimalna stopnja strokovnosti in konkretnosti ter 
operativne pripravljenosti. Vsakršen formalizem bi predvsem na področju 
združevanja sredstev za stanovanjsko gradnjo v stanovanjskih skupnostih lahko 
povzročil odtujevanje sredstev od ustvarjalcev teh sredstev. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Janko Muraus, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, št. okoliša 16, Maribor! 

Janko Muraus: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbor Skupščine občine Maribor in skupine delegatov za zbore Skupščine 
SR Slovenije so v razpravi o osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine 
SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji sprejeli naslednje pripombe in sta- 
lišča: 

V dosedanji javni obravnavi stališč Skupščine SR Slovenije o uveljavljanju 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu so le-ta v občini 
Maribor dobila načelno podporo. To podporo stališčem dajejo tudi Skupščina 
Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Maribor in zbori Skupščine občine 
Maribor. 

Hkrati pa opozarjamo na nekatere slabosti, nedorečenosti v stališčih, in 
sicer: 

1. Stališča bi morala biti tako konkretna, da bi bilo iz njih možno razbrati 
tudi njihove praktične izvedbe. Še vedno namreč ni jasna praktična izvedba 
naslednjega stališča: »Vsak občan ureja svoje stanovanjsko vprašanje v kra- 
jevni skupnosti«. Ali to pomeni, da selimo odločanje o pridobitvi stanovanj 
iz temeljnih organizacij združenega dela? Po našem mnenju to v tem trenutku 
ni izvedljivo. Nadalje je v stališčih zapisano, da se združujejo vsa sredstva za 



10 Zbor združenega dela 

stanovanjsko izgradnjo na nivoju samoupravne stanovanjske skupnosti. Ali ni 
to odtujevanje sredstev iz temeljnih organizacij združenega dela? Ni nam pa 
tudi razumljiva tehnična izvedba združevanja in s tem povezani stroški. 

Nadalje je v stališčih govora o tem, da se stanovanjska izgradnja planira in 
financira na podlagi potreb in možnosti temeljnih organizacij in delovnih skup- 
nosti. To lahko tudi pomeni, da naj bi tiste temeljne organizacije združenega 
dela, ki imajo manj potreb in več sredstev, združevale sredstva za tiste temeljne 
organizacije združenega dela, ki imajo veliko potreb in malo sredstev. Kdo jih 
lahko v to prepriča ali prisili? Ali je to realno izvedljivo in kako to knjigovod- 
sko sploh izgleda? Nujno bi bilo, da se na podlagi potreb in možnosti temeljnih 
organizacij in delovnih skupnosti planira v samoupravnih interesnih skupnostih 
število in velikost stanovanj; financiranje in združevanje sredstev pa naj se 
izvede iz čistega dohodka, vendar naj se višina določi, na podlagi izplačanih 
osebnih dohodkov, mesečno. 

2. V Mariboru smo določen del stališč že uresničili in dosegli dobre re- 
zultate, zato menimo, da je bolj ustrezno sedanjo prakso razvijati in dograjevati 
ter ohranjati dobre rešitve, kot pa s predvidenimi, nepredvidenimi in nedo- 
rečenimi spremembami odpravljati tako dobro kot slabo. 

3. Zavzemamo se za to, da se pri namenskem varčevanju za stanovanje po 
sklenitvi pogodbe v nobenem primeru ne morejo sprejemati pogoji, ker bi to 
imelo izredno negativne posledice pri angažiranju zasebnih sredstev-spre- 
jete restrikcije. 

4. Ugotavljamo, da bo v letu 1980 veliko več nerešenih stanovanjskih pro- 
blemov, kot jih je bilo leta 1975. Zato že sedaj opozarjamo, da moramo v na- 
slednjem srednjeročnem planskem obdobju uskladiti stanovanjsko izgradnjo 
s politiko zaposlovanja. 

5. Stališča bi morala definirati urejanje bivalnih pogojev za delavce, ki so 
zaposleni izven kraja svojega bivališča, oziroma za samske delavce z izgradnjo 
samskih domov in posebnih stanovanj v okviru stanovanjskih sosesk, ki bodo 
omogočala, da se bodo tudi ti delavci lahko enakopravno vključili v samouprav- 
ne, družbenopolitične in interesne dejavnosti. 

Prav tako pa opozarjamo na izvrševanje družbenega dogovora o minimal- 
nih življenjskih pogojih delavcev na stanovanjskem področju. 

6. Vzporedno z urejanjem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu bi morali urediti tudi dohodkovne odnose v ko- 
munalnem gospodarstvu, sicer bo nujno ogrožena nadaljnja stanovanjska iz- 
gradnja. Obe dejavnosti sta med seboj tako tesno povezani, da ju ni mogoče lo- 
čeno obravnavati. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Nada Bule, 
članica Koordinacijskega odbora za koordiniranje in spremljanje javne razpra- 
ve o samoupravnih družbenoekonomskih odnosih v stanovanjskem gospodar- 
stvu pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije! 

Nada Bule: Zaradi pomena, ki ga ima stanovanjsko gospodarstvo za 
celovit družbeni in tudi socialni razvoj, za delo in življenje vsakega delavca, 
delovnega človeka in občana, je Zveza komunistov na svojem 8. kongresu 
in nato tudi na sejah Predsedstva CK ZKS oblikovala idejno-politična izhodišča 
in pobude za nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu. i 
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Republiška konferenca je na podlagi teh izhodišč sprejela akcijski program 
za vodenje široke javne razprave ter izoblikovala tudi frontno sestavljen ko- 
ordinacijski odbor za usklajevanje in spremljanje te razprave. Prav tako so 
bili v občinah ustanovljeni koordinacijski odbori za potrebe posamezne občine. 
V javno razpravo se je s svojim akcijskim programom vključila tudi Zveza 
sindikatov Slovenije. 

Koordinacijski odbor pri Predsedstvu Republiške konference je dvakrat, to 
je marca in aprila, organiziral posvete s predstavniki vseh družbenopolitičnih 
organizacij v občinah in poskušal dati oceno družbenopolitične aktivnosti in 
oceno problemov ter težav, ki so se porajale v zvezi z uresničevanjem ne- 
katerih že dogovorjenih nalog. Na posvetih smo lahko ugotovili, da je bila v 
številnih občinah premajhna zavzetost pri uresničevanju teh nalog, za katere 
smo se dogovorili, in tudi, da ni bilo dovolj razumevanja za to, da so pred- 
vsem občine tiste, ki lahko največ store za preobrazbo stanovanjskega gospo- 
darstva, ter da so vse preveč čakali na neka navodila in na neke recepte, ki bi 
jih dobili iz republike. 

Da bi široka razprava stekla bolj učinkovito in bolj poglobljeno, smo or- 
ganizirali tudi posvet s predstavniki občinskih koordinacijskih odborov, na ka- 
terem smo podrobneje proučili takrat še delovno gradivo Izvršnega sveta o sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosih na tem področju in se dogovorili za 
uresničevanje sprejetih nalog. 

Za javno razpravo o samoupravnih odnosih na tem področju in o osnutku 
skupščinskih stališč so v občinah pripravili tudi oceno stanja, torej lastnega 
stanja, ter smernice in naloge za nadaljnji razvoj gospodarstva v občinah. Raz- 
prava, ki je sicer dala vrsto dobrih, koristnih pobud za dopolnitve, in tudi 
spreminjevalne predloge, je po drugi strani vendarle potrdila, da so stališča 
zapisana tako, da predstavljajo podlago za uresničevanje tega, kar si želimo, 
vendar da je treba ta stališča v marsičem še izpopolniti in preoblikovati. Lahko 
rečemo, da se je razprava v tem času odvijala predvsem v specializiranih 
sredinah družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, to je v raznih svetih, v 
organih družbenopolitičnih organizacij in da pravzaprav še ni segla do temelj- 
nih nosilcev stanovanjskega gospodarstva, to pomeni do samih delavcev v 
združenem delu in krajanov v krajevnih skupnostih ter do zborov stanovalcev, 
torej do hišnih svetov. 

V nekaterih občinah so organizirali tudi širše razprave. To pomeni, da so 
nekatere občine vendarle segle v razpravi tudi do temeljnih nosilcev. Vendar 
menimo, da bo treba v prihodnjih mesecih, najbrž ne med dopustom, ampak 
takoj v začetku septembra, razpravo nadaljevati tako, da bo segla v čimširši 
krog temeljnih nosilcev. Ta bi morala zajeti (glede na to, da je za ta zbor po- 
membno predvsem to, da se organiziramo v organizacijah združenega dela), 
čim širši krog delavcev od temeljnih organizacij prek delovnih organizacij do 
sestavljenih organizacij združenega dela. Razpravljati moramo v vseh druž- 
benopolitičnih organizacijah, delavskih svetih, delegaciji in stanovanjskih ko- 
misijah, tako da ne bi zajela samo ožjega kroga, to pomeni delegatov in da bi 
lahko do oblikovanja predloga v jeseni dali čim več pobud in predlogov za 
dopolnitve tega dokumenta. 

O nadaljnjem razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju je razpravljal skupaj s koordinacijskim odborom tudi Svet za druž- 
benoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL, pa tudi Svet za stanovanjska in komunalna vprašanja pri Re- 
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publiškem svetu Zveze sindikatov. Iz dosedanje razprave v teh svetih je bilo 
mogoče ugotoviti, da je treba v bodočem sistemu in s tem tudi v dokumentu, ki 
smo ga obravnavali, dati večji pooidarek predvsem planiranju v stanovanjskem 
gospodarstvu in poudariti to, da je sistem planiranja v stanovanjskem gospodar- 
stvu in proces oblikovanja planov temeljnih nosilcev planiranja v stanovanj- 
skem gospodarstvu tisto, kar moramo doseči ob pripravah na naslednje sred- 
njeročno obdobje. 

Drugo, kar je prišlo do izraza v teh razpravah, je to, da je za uspešnejše 
uresničevanje teh odnosov in zia hitrejšo in cenejšo gradnjo (to pa je najbrž 
interes nas vseh in najbrž tudi namen tega, kar sprejemamo), nujna čvrsta do- 
hodkovna povezava in združevanje dela in sredstev na načelih skupnega pri- 
hodka pri yseh izvajalcih stanovanjske gradnje, kajti vemo, da so tu še veliki 
problemi. 

Prav tako smo podprli predlog o obvezni lastni udeležbi za pridobitev sta- 
novanja in tudi postopno uveljavljanje ekonomskih stanarin kot družbeno pri- 
znane cene za uporabo stanovanja, kar naj bi povečalo možnosti za hitrejšo 
gradnjo in smotrnejše gospodarjenje s stanovanjskim skladom. Naslednje, kar 
je bilo na teh posvetih izpostavljeno, je to, da je pri uveljavljanju novih 
družbenoekonomskih odnosov potrebno prehodno obdobje, katerega je naj- 
brž nujno treba natančneje opredeliti. Odgovorni izvršni in upravni organi naj 
predvidijo tudi ustrezne ukrepe, ki bi zagotovili, da ta prehod ne bi upočas- 
nil dinamike v stanovanjski gradnji, za katero vemo, da je že tako in tako upo- 
časnjena v tem trenutku. Z ozirom na novi sistem oblikovanja sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo pa bi bila lahko še bolj upočasnjena. 

V razpravah je prišlo do' izraza tudi to, da bo> potrebno celovito oblikovati 
kriterije in merila za uresničevanje politike socialistične solidarnosti in da je 
to najbrž tudi ena izmed zelo pomembnih zahtev pri nadaljnjem razvoju in 
uveljavljanju samoupravnih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Nadalje, da 
je za prehod na združevanje sredstev iz čistega dohodka potrebno poiskati 
čimbolj ustrezne oblike vzajemnosti in solidarnosti med udeleženci sporazuma 
z večjimi dohodkovnimi možnostmi, ki imajo relativno zadovoljivo rešene sta- 
novanjske potrebe svojih delavcev, z drugimi udeleženci, ki teh potreb nimajo 
rešenih ali jih ne bi mogli reševati v okviru novega sistema financiranja. 

Današnja razprava v zborih Skupščine ne pomeni zaključka javne razpra- 
ve. Le-ta mora zajeti vse družbene dejavnike in vse nosilce pri celoviti izgrad- 
nji in gospodarjenju s stanovanji. Razprava mora obenem spodbuditi najširšo 
aktivnost pri uresničevanju dogovorjenih nalog. To pomeni, da ne bi smeli 
ostajati na nivoju razprav, ampak te razprave izkoriščati za to, da vse tiste 
naloge, za katere smo že dogovorjeni, čimprej uresničimo. Koordinacijski odbor 
bo še naprej spremljal in usklajeval aktivnost v zvezi z nadaljnjim potekom 
razprave. 

V nadaljnjih obravnavah naj bi se obravnavalo tudi novo gradivo in tO' 
tudi operativno razčlenilo v posameznih sredinah, to je v posameznih organi- 
zacijah združenega dela, zlasti pa na nivoju občine. 

Pripombe in dopolnila iz razprave, ki naj traja do jeseni, ko bo Skupščina 
sprejela sklepe o stanovanjskem gospodarstvu, bo Koordinacijski odbor posre- 
doval predlagatelju dokumenta in obenem pripravil tudi oceno javne razprave. 

Do danes je Koordinacijskemu odboru posredovalo odgovore na kratek 
vprašalnik nekaj več kot polovico občin, natanko 32 občin. V razpravo so dana 
gradiva za razpravo, osnutek skupščinskih stališč, ki bo verjetno dopolnjen, ter 
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lastna, občinska gradiva. Javna razprava je povsod v teku, samo dve ali tri 
občine so, ki javne razprave niso niti začele. V nekaterih občinah pa osnutka 
skupščinskih stališč še niso posredovali v javno razpravo. Prav tako je potrebno 
reči, da naj bi občinske skupščine razpravljale o nadaljnjem razvoju teh od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu do jesenskega zasedanja zborov Republi- 
ške skupščine, ko boste sprejemali ta dokument. 

Iz poročil, ki smo jih dobili iz občin, je namreč razvidno, da nekateri na- 
črtujejo razpravo šele v oktobru ali v novembru, kar pa bi bilo v primeru, da 
bo Skupščina v tem času že razpravljala o tem dokumentu, najbrž prepozno. 
To pomeni, da bi bilo dobro razpravo določiti za mesec september. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ve- 
ra Fužir, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš, 
Velenje! 

Vera Fužir: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 6. 
okoliša je na svoji seji dne 6. 7. 1979 obravnavala osnutek stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Ugotovitve in stališča, ki jih s tem v zvezi podajamo, so bila sprejeta v 
javni razpravi na področju občin Velenje in Mozirje. Pri tem je potrebno pou- 
dariti širino javne razprave. Poleg razprave v tozdih in krajevnih skupnostih 
so bile organizirane še posebne razprave v posameznih skupinah ozdov. V jav- 
ni razpravi so se izoblikovala predvsem naslednja stališča: 

1. V vseh sredinah je čutiti, da bo preobrazbo v stanovanjskem gospo- 
darstvu z intenzivno politično aktivnostjo mogoče uspešno izvesti v dogovorje- 
nih rokih. To velja predvsem za uvedbo ekonomskih stanarin, lastno udeležbo, 
sprejemanje načina financiranja, vprašanje dodeljevanja kadrovskih stanovanj 
in pridobitev stanovanj za mlade družine. Precej več napora in aktivnosti pa 
bo zahtevala sprememba razmer in pogojev, ki so prisotni na področju same 
izgradnje. 

2. Glede uvedbe ekonomskih stanarin menimo, da je nujno k temu nemu- 
doma pristopiti, da bi bil prehod tako čimbolj postopen. 

3. Razprava o uvedbi lastne udeležbe je oblikovala mnenje, da je skrajni 
čas, da tudi na ta način dobi stanovanje drugačno mesto, ter prepričanje, da 
lastna udeležba v predlagani višini ne bo predstavljala posebnega problema. 

Nekatere razprave nas opozarjajo na to, da bo nujno sprotno politično 
spremljanje uveljavljanja posameznih elementov v stanovanjskem gospodar- 
stvu. 

4. Zbiranje stanovanjskih sredstev iz čistega dohodka je bilo sicer pozi- 
tivno sprejeto, ob pomislekih, da bi veljalo premisliti o tem, da se odločimo 
za prehod s1 1. 1. 1981. 

5. Za čim uspešnejšo preobrazbo stanovanjskega gospodarstva je nujna 
istočasna povečana aktivnost subjektivnih sil, tako za delovanje delegacij v 
skupščinah prizadetih interesnih skupnosti kakor tudi za uspešno delovanje 
hišne samouprave. 

Kot sledi iz navedenega, podpiramo priporočila in sklepe Skupščine glede 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu in pričakujemo nadaljnjo uspešno 
aktivnost pri urejanju tega področja. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Bojan 
Butolen, predstavnik Republiške konference Zveze socialistične mladine Slo- 
venije. Prosim! 

Bojan Butolen: Tovarišice in tovariši delegati! V Zvezi socialistične 
mladine smo se aktivno vključili v široko javno razpravo, v obravnavo ures- 
ničevanja družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Pri 
tem smo izhajali predvsem iz opredelitve, da je vsakdo, tudi mi mladi, dolžan 
skrbeti za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja in zato v skladu s svojimi 
možnostmi prispevati tudi lastna sredstva. 

Na tretji seji Republiške konference Zveze socialistične mladine smo obrav- 
navali osnutek stališč in sklepov ter priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu in sprejeli naslednje ugotovitve: 

Planiranje in programiranje dejanskih potreb v temeljnih organizacijah 
združenega dela ter v delovnih in krajevnih skupnostih bi moralo odražati ne- 
posredno težnjo delovnih ljudi in občanov, da svoje odločitve o oblikovanju 
sredstev za stanovanjsko gradnjo opirajo na celovito opredeljene potrebe in 
interese ter na stvarne možnosti v skladu z doseženo družbeno produktivno- 
stjo dela in ustvarjenim dohodkom. To izhodišče zahteva, da se aktivno vklju- 
čimo v proces planiranja gradnje stanovanj in celovitih sosesk, v združeva- 
nje sredstev za uresničitev teh planov, v proces upravljanja in gospodarjenja s 
stanovanjskim skladom. 

Lastna sredstva občanov, zlasti če upoštevamo prehod na združevanje 
sredstev iz čistega dohodka temeljnih organizacij združenega dela, bodo ob- 
jektivno morala postati pomemben vir financiranja stanovanjske izgradnje. 

V Zvezi socialistične mladine se zavzemamo, da bi vsi delavci, pričako- 
valci stanovanj, že ob vložitvi prošnje začeli tudi namensko varčevati za lastno 
udeležbo in tako prispevali k oplemenitenju stanovanjskih sredstev v temelj- 
nih organizacijah združenega dela. V celoti podpiramo predlog, da naj bi bila 
višina lastne udeležbe od 5 do 20% cene stanovanja; pri pridobitvi uporabe 
solidarnostnega stanovanja pa od 1 do 4%. Izjema so lahko le mlade družine, 
pri katerih ob pridobitvi pravice nad družbenim stanovanjem starost nobenega 
zakonca ne presega 30 let in nobeden nima več kot 5 let delovne dobe. 

Na področju stanovanjske problematike moramo posebno pozornost posve- 
titi samoupravnim aktom v temeljnih organizacijah združenega dela, s katerimi 
so urejeni odnosi na stanovanjskem področju. Vplivati moramo na takšno se- 
stavo in delovanje odborov in komisij za razreševanje stanovanjskih vprašanj, 
ki bodo omogočale odgovorno reševanje stanovanjskega vprašanja delavcev z 
nižjimi dohodki, mladih družin in tistih, ki dalj časa čakajo na stanovanje in 
živijo v težkih razmerah. 

Eden izmed bistvenih elementov, ki bo omogočal uresničitev samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, je ne- 
dvomno ekonomska stanarina. V temeljnih organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih in v stanovanjskih skupnostih se moramo upreti vsem po- 
skusom, da bi na ekonomsko stanarino gledali kot na začetek in konec uveljav- 
ljanja teh odnosov. Da bomo hkrati z uveljavljanjem samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu pospešili njihovo delovanje 
tudi na področju zemljiškega in komunalnega gospodarstva, moramo zagoto- 
viti odločujoč vpliv delovni ljudi in občanov na zemljiško politiko prek stavb- 
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no-zemljiških skupnosti in ustreznih komunalnih skupnosti. Prav tako pa mo- 
ramo zagotoviti večji vpliv na komunalno gospodarstvo s sodelovanjem obča- 
nov, uporabnikov v organih samoupravljanja v komunalnih organizacijah 
združenega dela. 

Družbenopolitične organizacije v organizacijah združenega dela s področ- 
ja gradbeništva, komunale in urbanizma morajo samoiniciativno ne le opozar- 
jati na nerešena vprašanja, ampak z organizirano aktivnostjo pri delu samo- 
upravnih organov in v svojih organizacijah tudi ustvarjalno vplivati na njihovo 
razreševanje. 

Temeljni nosilec družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je samouprav- 
na stanovanjska skupnost, vendar ne kot investitor, temveč kot mesto dogovar- 
janja vseh zainteresiranih in sodelujočih. Da bi zmanjšali tržno stanovanjsko 
gradnjo, se bodo morali delovni ljudje odgovorneje in množičneje vključiti v 
samoupravno dogovarjanje v stanovanjskih skupnostih. 

Potrebno je zastaviti vse sile, da oživimo hišno samoupravo ter močnejše 
in aktivnejše delovanje zborov stanovalcev. To pa je hkrati tudi pogoj, da bo- 
mo postali aktivni subjekt gospodarjenja s stanovanjskim skladom in vplivali 
na oblikovanje in porabo stanarin. iSamo s povečano aktivnostjo bomo lahko 
neposredno vplivali na programsko zasnovo zazidalnega načrta, na raven in 
vrsto komunalne opremljenosti, strukturo in kvaliteto stanovanjskih objektov, 
kakor tudi na to, kateri spremljajoči objekti v soseski so potrebni, v kakšnem 
številu in kdaj bodo zgrajeni. 

Čeprav nerešena stanovanjska vprašanja v veliki meri zadevajo mlado 
generacijo, se v delo organov, ki se ukvarjajo s stanovanjsko problematiko, 
vključujejo predvsem tisti, ki imajo stanovanjsko vprašanje že rešeno. Kljub 
zadostnemu številu mladih v sestavi delegacij, je njihova prisotnost v sestavi 
zborov uporabnikov in izvajalcev zelo skromna. Z akcijo vseh družbenopolitič- 
nih sil moramo zagotoviti enakopravno prisotnost mladih na vseh nivojih spo- 
razumevanja in dogovarjanja v stanovanjskem gospodarstvu. 

V družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji imajo posebno mesto stano- 
vanjske zadruge, bodoči stanovalci, organizirani v zadrugah, ki še vedno ni- 
majo odločujočega vpliva na urbanistično zemljiško politiko ter na komunalno 
in infrastrukturno izgradnjo v območju, kjer delujejo zadruge. To zahteva od 
vseh dejavnikov na področju stanovanjskega gospodarstva, da razvoju zadruž- 
ništva ne nudijo samo moralne podpore, ampak konkretno pomoč pri reševanju 
problemov, s katerimi se zadružniki srečujejo. 

Predlagamo, da se pri pripravi predloga in stališč ter sklepov in priporočil 
zlasti upoštevajo naslednja vprašanja: 

1. Mladi ljudje potrebujemo za zdrav razvoj in rast družine pomembno 
družbeno pomoč pri reševanju stanovanjske problematike. Prav zato je po- 
trebno omogočiti mladim, prek kriterijev in meril v samoupravnih aktih, 
enakopravne možnosti za razreševanje stanovanjskega vprašanja na osnovi do- 
seženih proizvodnih rezultatov. Z aktivnostjo vseh družbenopolitičnih dejav- 
nikov pa je potrebno zagotoviti, da se bodo stanovanjska vprašanja mladih re- 
ševala z delitvijo samoupravno izločenih sredstev za stanovanjsko izgradnjo, 
in sicer v sorazmerju z njihovo prisotnostjo in ustvarjenim dohodkom orga- 
nizacije združenega dela in glede na njihove potrebe. 

2. Glede na rezultate študija, bivalnih potreb in možnosti mladih ljudi v 
SR Sloveniji ugotavljamo, da še vedno ostaja nerešen problem zagotavljanja 
stanovanj študentskim družinam. Zato bi bilo smotrno analizirati možnosti za 
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vključitev določenega števila sob, ki bi omogočile študentskim družinam bi- 
vanje v sestavi študentskih domov. Tudi zanje naj bi veljali kriteriji, ki so 
opredeljeni za sprejetje študentov v dom po prioritetnem upoštevanju socialnih 
možnosti in števila družinskih članov. V zvezi s tem je treba oceniti gospodar- 
jenje ter samoupravno organiziranost v študentskih domovih. 

3. Kot pozitivna oblika urejanja bivalnih pogojev za delavce, ki so za- 
posleni izven kraja svojega stalnega bivališča, se je pokazala gradnja samskih 
domov, vendar pa je kljub temu potrebno gradnjo samskih domov preusmeriti 
v gradnjo samskih stanovanj v okviru stanovanjskih sosesk, ki bodo omogoča- 
le, da se bodo tudi ti delavci lahko enakopravno vključili v samoupravne druž- 
benopolitične in interesne dejavnosti. 

4. Zveza socialistične mladine se zavzema, da se v okviru občin sprejme in 
izvaja odlok, s katerim naj bi se urejala podnajemniška razmerja. Ob tem pred- 
lagamo, da se zakonsko določilo, po katerem ima občan lahko stanovanjsko 
pravico le do enega stanovanja, tudi dosledno izvaja ter da se obstoječe ano- 
malije odpravljajo, ne pa zgolj evidentirajo. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljala bo tovarišica 
Ana Cad, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 31. okoliš, 
Domžale! 

Ana Cad: Na osnovi stališč Skupščine občine Domžale ter stališč druž- 
benopolitičnih organizacij občine Domžale daje delegacija naslednje pripombe 
oziroma predloge: 

1. Menimo, da je v občinah mogoča različna dinamika večanja stanarin, 
kar pa verjetno ne bi ugodno vplivalo na uveljavljanje ekonomskih stanarin. 
Zato predlagamo, da se na nivoju republike vsaj relativno uskladi dinamika 
rasti stanarin, pri čemer menimo, da se moramo na nivoju republike dogovo- 
riti vsaj za stopnjo povečanja stanarin v prvem obdobju oziroma v zadnjem 
obdobju uvajanja ekonomskih stanarin, da ne bi prihajalo do velikih odsto- 
panj med posameznimi občinami. 

2. Potrebno bi bilo jasneje poudariti skrb za mlade družine in upokojence. 
Ocenjujemo, da bi morah to skrb upoštevati že pri planiranju investicij. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljamo vprašanje kako od- 
praviti negativne pojave pri oddajanju stanovanj podnajemnikom. Podnajem- 
niki so namreč postavljeni v nemogoč položaj. Lastniki stanovanj izkoriščajo 
težko situacijo podnajemnikov in jim zaračunavajo izredno visoke najemnine. 
Hvala lepa. 

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

Rudi Bregar: Tovarišice in tovariši delegati! 
V samoupravnih stanovanjskih skupnostih in v Zvezi stanovanjskih skup- 

nosti Slovenije smo se ustvarjalno vključili v pripravo gradiv, ki so osnova za 
nadaljnjo preobrazbo stanovanjskega gospodarstva, zlasti v smislu poglabljanja 
in uveljavljanja neposrednega samoupravnega odločanja delavcev v tozdih, de- 
lovnih skupnostih, samoupravnih skupnostih ter stanovalcev. Predloženo gra- 
divo je bistveni prispevek k uvajanju novih družbenoekonomskih odnosov. 
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Širšo problematiko in tudi uspehe, ki smo jih v zadnjem obdobju v samo- 
upravni organiziranosti dosegli, je v uvodnem poročilu nanizala članica Izvrš- 
nega sveta tovarišica Vičar, zato jih ne bom ponavljal. Dodam naj le še nekaj 
ugotovitev. 

Z družbenim dogovarjanjem o cenah stanovanjske gradnje vsaj do neke 
mere obvladujemo cene stanovanjske graditve. Kljub izredno hitremu, pogosto 
tudi neupravičenemu porastu cen so uspehi vendarle vidni, če jih primerjamo s 
cenami podobne graditve v ostalih republikah in pokrajinah. 

S posebnimi samoupravnimi sporazumi na osnovi zakona o pripravljanju 
in razpolaganju s stavbnimi zemljišči smo uspeli v večini občin zagotoviti sred- 
stva za nujno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, kar je bilo v pretek- 
losti velik problem. Od leta 1975 do letos smo uspeli vsako leto v politiki cen 
dati poseben poudarek poviševanju stanarin. Dosedanje 4-letno poviševanje 
stanarin pomeni bistveni prispevek k sistemskemu razreševanju področja go- 
spodarjenja, to je srednjeročnemu prehodu na ekonomske stanarine. 

Naj omenim še eno področje, to je samoupravno združevanje sredstev za 
gradnjo dijaških in študentskih domov. To pomembno družbeno akcijo smo 
s samoupravnimi sporazumi, v okviru stanovanjskih skupnosti in v združe- 
nem delu tudi uspešno opravili. Program izgradnje 23 dijaških in študentskih 
domov bo v celoti finančno pokrit in tudi predčasno zadovoljivo izvršen. 

Ob doseženih izkušnjah, uspehih in spoznanjih pomanjkljivosti samouprav- 
ne organiziranosti v stanovanjskem gospodarstvu smo v samoupravnih stano- 
vanjskih skupnostih z zavzetostjo obravnavali predloženi osnutek gradiva 
za zbore Skupščine SR Slovenije. Predloženi osnutek sklepov, stališč in 
priporočil so med drugim obravnavale skoraj vse skupščine samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti v občinah, in še posebej pred dnevi Skupščina Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. Zato mi dovolite, da podam nekaj stališč in 
predlogov, ki smo jih oblikovali v dosedanjih razpravah in sprejeli v Skupšči- 
ni Zveze. 

Enotno smo ugotovili, da je predloženi osnutek pomemben prispevek k na- 
daljnjemu poglabljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju. Ob ugotovitvi, da ga moramo še dopolniti, ga v osnovi podpiramo. 
Primerno je, da se je Predsedstvo Skupščine SR Slovenije odločilo, da ga danes 
obravnavamo le kot osnutek in po vsebinski dopolnitvi ter poglobljeni in bolj 
neposredni javni razpravi dokončno sprejmemo na enem od jesenskih zase- 
danj. 

Dosedanje razprave, ki pa so pretežno potekale v telesih skupščine in pre- 
malo neposredno v združenem delu in med stanovalci, so gradivo v osnovi pod- 
prle in dale precej pobud za njegovo izpopolnitev. Te pobude naj strnem pred- 
vsem v naslednje: 

Konkretneje je treba opredeliti nosilce in celoten sklop planiranja v sta- 
novanjskem gospodarstvu. Pri tem bo potrebno zlasti opredeliti v dogovorih 
o temeljih planov programe in finančne obveznosti združenega dela ter kapa- 
citete in sposobnosti vseh izvajalcev stanovanjske izgradnje in vzdrževanja. 
Plani morajo zajeti celovite stanovanjske soseske, v katere se vključujejo tudi 
druge samoupravne interesne skupnosti, kot npr. otroško varstvo, kultura, 
oskrba itd. Pri tem bo potrebno opredeliti vlogo poslovnih skupnosti v usmer- 
jeni stanovanjski gradnji, nosilce izvajanja ter družbenoekonomske odnose, 
v katere se vključujejo vsi ti dejavniki. 
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Izjemna težava pri planiranju stanovanjske gradnje bo nastala s popolno 
uveljavitvijo zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in do- 
hodka, ko bomo prešli na financiranje stanovanjske gradnje pretežno iz či- 
stega dohodka. V praksi je tako, da razpolagajo z večjim ostankom dohodka ti- 
ste organizacije, ki imajo uspešno rešene stanovanjske probleme. Zato bo po- 
trebno učinkovito vključiti v plane tudi vzajemnost združenega dela na tem 
področju. 

Iz dosedanjih razprav smo ugotovili izjemno podporo konceptu lastne ude- 
ležbe tudi pri pridobivanju družbenih stanovanj. 

V stanovanjskih skupnostih se opredeljujemo za vračljivost, na primer po 
desetih letih. Ocenjujemo, da bi nevračljiva lastna udeležba, o kateri je bilo tu- 
di nekaj govona, povzročala težave v zvezi z delnim lastništvom stanovanja, 
zlasti ob uvedbi ekonomskih stanarin. 

V manj razvitih občinah je čutiti določeno bojazen, da bo lastna udeležba 
oteževala pridobivanje strokovnih kadrov. Ta problem ne bo toliko izrazit, 
ko bomo sistem uveljavili v celoti in povsod. Pri združevanju vseh sredstev za 
stanovanjsko gradnjo v stanovanjski skupnosti bodo nastajali problemi, o ka- 
terih je razpravljal delegat iz Maribora, če ne bomo v združenem delu sprejeli 
programov in planov razreševanja stanovanjskih potreb. 

Združevanje sredstev mora omogočiti predvsem resnično usmerjeno sta- 
novanjsko gradnjo in ne sme pomeniti odtujevanja sredstev združenemu delu. 
Zato mora vsaka temeljna organizacija vedeti, kdaj bo iz združenih sredstev 
pridobila potrebna stanovanja za svoje potrebe. Zato moramo ustrezno 
organizirati tudi vse temeljne banke in njihove enote. Le-te bodo morale 
voditi vsa stanovanjska sredstva ločeno, po združevalcih, in opravljati vsa ope- 
rativno-tehnična opravila v zvezi s plasmaji stanovanjskih sredstev do reali- 
zacije vseh kreditnih odnosov in s plačilom anuitet. To je potrebno zato, da ne 
bi bilo treba dodatno organizirati podobnih služb v stanovanjskih skupnostih. 

V prehodnem obdobju bo potrebno za stanovanjsko gradnjo, da ne bi zao- 
stala, namenjati poleg združenih sredstev tudi kredite iz drugih virov. Ocenju- 
jemo, da bo potrebno v naslednjem letu in v obdobju 1981—1985 za te namene 
uporabiti 25 do 30 % splošnih hranilnih vlog. Prav tako bomo morali stimuli- 
rati namensko varčevanje z ugodnimi krediti in s premiranjem. 

Razprava je nadalje pokazala, da moramo proučiti možnost za usklajeva- 
nje stanarin na enotnih elementih, o čemer je danes tudi že tekla beseda. S 
konceptom prehoda, zlasti pa s sprejemanjem samoupravnih sporazumov, na 
ekonomske stanarine v večini občin zaostajamo. Poenostavljena analiza teh pri- 
prav nam je pokazala, da se prehod pripravlja prepočasi in močno neusklađeno. 

Ugotavljamo na primer ekstremne razlike, ki naj bi nastale ob doseženi 
ekonomski stanarini leta 1985. Za enaki stanovanji v različnih občinah je od- 
nos višine ekonomskih stanarin skoraj 3 : 1, oziroma v eni bi bilo potrebno 
povišanje, ob upoštevanju predvidenega porasta stroškov pri stanovanjski gra- 
ditvi kar za 487 %, v drugi pa le za 91 %. Res je, da imamo različen start in 
ne povsem primerljive podatke, vendar navedeni podatki kažejo na pogosto 
neustrezno obravnavanje in verjetno tudi na ne dovolj strokovne priprave. 

V Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije pripravljamo podrobnejšo oceno 
stanja ter se zavzemamo za še intenzivnejšo pomoč samoupravnim stanovanj- 
skim skupnostim občin pri tej izredno zahtevni nalogi. Posebej smo zaskrbljeni 
nad kasnitvijo priprav samoupravnih sporazumov o prehodu na ekonomske 
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stanarine. Zakaj? Ce zakasnimo leto 1979, v bistvu izničimo napore preteklega 
leta, saj je tudi letos znaten porast cen pri stanovanjski graditvi. 

Ob tem moramo poudariti, da so sredstva za delno nadomeščanje stana- 
rin za tiste, ki večjih bremen ne bi zmogli, zagotovljena. V izpopolnitvi doku- 
menta bo potrebno tudi konkretneje obdelati položaj mladih pri pridobivanju 
stanovanja in zlasti stanovanjsko zadružništvo, ki si prepočasi utira pot in 
veljavo v družbi. 

V dosedanjem delovanju samoupravnih stanovanjskih skupnosti smo se 
v praksi srečevali zlasti s težavami, ki so nastajale pri realizaciji delegiranja 
delegatov v krajevnih skupnostih, zborih stanovalcev in zborih uporabnikov. 
Zbore stanovalcev smo tako rekoč obšli, saj niso imeli neposredne povezave 
z delegacijo, zato smo imeli relativno majhne uspehe pri njihovem delu. 

Samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju gospodarjenja s 
stanovanji pa ni mogoče uveljaviti brez dobro samoupravno organizirane baze. 

Prav zaradi teh spoznanj v celoti podpiramo stališča, ki sta jih v zvezi s 
tem izoblikovala matična odbora Zbora združenega dela in Zbora občin. Tudi 
sicer podpiramo stališča odborov, razen opredelitve ob koncu drugega odstav- 
ka, druge točke, stran 4, ki se nanaša na ponovno vključitev obratovalnih stroš- 
kov v stanarino, kar bi pomenilo vračanje v stanje pred letom 1973 in prena- 
šanje skrbi stanovalcev za urejenost stanovanjske hiše na širšo družbeno skup- 
nost z nujno posledico večje družbene režije. 

Daljšo pismeno utemeljitev v tej zadevi smo posredovali delovnim telesom 
zborov. 

Opozoriti želim še na eno vprašanje, to je na oblikovanost delovnih skup- 
nosti v samoupravnih stanovanjskih skupnostih oziroma strokovnih službah. 
Sedanja organiziranost je zelo heterogena. Od oblike, ko se v delovni skupnosti 
opravljajo vsa opravila za samoupravno stanovanjsko skupnost, tudi nekatera, 
ki imajo že značaj izvajalskih del, do oblike, ko nima samoupravna stanovanj- 
ska skupnost nobenega zaposlenega in zanjo opravljajo vsa opravila organiza- 
cije združenega dela po pogodbi. Seveda obstajajo tudi vse vmesne oblike. Naša 
zveza je naročila posebno študijo v okviru raziskovalnega dela, po kateri pri- 
čakujemo predvsem rešitev mejnih področij med delom za informiranje dele- 
gacij in delegatov in strokovnim delom, ki ima že značaj izvajanja. V stanovanj- 
ski dejavnosti so ti mejni posli zlasti analiza cen stanovanjske graditve, pri- 
dobivanje izvajalcev, kontrola izvajanja del, postopki v zvezi z natečaji, pri- 
dobivanje dokumentacije, tehnični normativi o trajanju elementov v stano- 
vanjih in stanovanjskih hišah in podobno. S tem v zvezi je seveda vprašljiva 
tudi dikcija prve alinee 6. točke osnovnega gradiva, ki pogojuje bistveno širitev 
strokovne službe pri Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Nanizal sem le nekaj dilem, predlogov in pripomb iz bogate razprave v 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih, z namenom, da bi predlagatelju slu- 
žile pri izpopolnjevanju predloga gradiva. Razumljivo je, da se bomo v samo- 
upravnih stanovanjskih skupnosti občin in naše zveze še naprej aktivno 
vključevali v same strokovne priprave gradiva, zlasti še v razprave v 
združenem delu in med stanovalce z namenom, da dobimo še več pripomb za 
izpopolnitev in da se sleherni delavec in stanovalec z vsebino podrobno seznani 
in jo sprejme kot svojo orientacijo za konkretno samoupravno delovanje. 

Mogoče je osnutek gradiva ponekod tudi preveč podroben in normativen, 
menim pa, da to ni posebna pomanjkljivost, saj daje konkretnejša izhodišča 
za pripravo zakonodaje s stanovanjskega področja, ki jo moramo čimprej ob- 

2» 



20 Zbor združenega dela 

likovati in sprejeti, da v praksi realiziramo stališča, sklepe in priporočila, ki 
jih danes obravnavamo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Kdo še prosim želi besedo? Če ne želi nihče več razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in prosim, da se člani skupine delegatov sestanejo in da proučijo 
sedanjo razpravo v zboru in poročajo zboru. Skupino sestavljajo Branko Koza- 
mernik, Draga Žagar in Ivan Zelenšek. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o repu- 
bliških upravnih organih. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika k tej, 4. in 5. točki dnevnega reda določil tovariša 
Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Z dopisom z dne 5. 7. 1979 smo prejeli tiskovne popravke besedila predloga 

zakona. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komi- 

sija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. 
Danes smo prejeli na klop amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Poročevalci Odbora in komi- 
sij? (Da.) Besedo ima poročevalka Zakonodajno-pravne komisije tovarišica 
Majda Lindič. Prosim! 

Majda Lindič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodajno-pravna komisija podpira vse amandmaje, ki jih je predložil pred- 
lagatelj k predlogu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Amandmaji predlagatelja so rezultat obširnih in temeljitih razprav o pred- 
logu zakona v delegacijah in v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije. Raz- 
lična delovna telesa oziroma delegati v njih so dali pobude za rešitve, ki jih 
sedaj vsebujejo amandmaji. Zaradi tega predstavljajo amandmaji izraz soglas- 
ja odločilnih subjektov v našem zakonodajnem postopku. 

Med številnimi amandmaji, nekateri so tudi povsem redakcijskega značaja, 
Komisija posebej podpira amandmaje k 10., 28., 30., 55. in 97. členu. Amandma 
k 10. členu še bolj jasno kot osnovno besedilo poudarja obveznost Izvršnega 
sveta in upravnih organov, da pripravljajo gradivo ter strokovno pomagajo 
delegacijam in delegatom. Poleg splošne dolžnosti seznanja delegacije s pravi- 
cami zakonskih predpisov in drugih splošnih aktov ter z glavnimi rešitvami v 
teh predpisih amandma zlasti poudarja dolžnost teh organov, da strokovno po- 
magajo pri oblikovanju pobud ter predlogov delegacij. Gotovo je tudi strokov- 
na pomoč eden izmed pogojev za učinkovitost delegatskega sistema. 

V 28. in 30. členu, ki sta delno spremenjena z amandmaji, so opredeljeni 
kriteriji za ustanavljanje individualno vodenih in kolegijskih upravnih orga- 
nov. Pri tem je poudarjeno, da je značaj nalog, ki jih opravljajo upravni organi, 
odločilen za njihovo organizacijo. Na področjih, na katerih upravni organ v ce- 
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loti ali pretežno zagotavlja izvajanje politike in izvajanje zakonov ter drugih 
predpisov, ki torej še vedno pretežno spadajo v tako imenovano državno sfero, 
so predvideni individualno vodeni upravni organi. Kolegijski upravni organi 
pa so predvideni na področjih, kjer je treba usklajevati delo več upravnih 
organov. So torej medresorske narave oziroma so predvideni tam, kjer je po- 
trebno zagotoviti sodelovanje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. Pri tem amandmaja k 28. 
in 30. členu izpuščata možnost, da bi v komiteje pošiljale svoje predstavnike tu- 
di družbenopolitične organizacije in družbene organizacije. S tem se poudarja 
večja samostojnost, predvsem pa tudi večja odgovornost komitejev, obenem 
pa taka rešitev razmejuje kolegijske upravne organe tudi glede sestave od 
družbenih svetov. 

Družbeni sveti so torej predvsem mesto, kjer naj pride vpliv družbeno- 
političnih in družbenih organizacij še posebej do izraza. 

Pomemben je tudi amandma k 55. členu, ki zahteva zaradi smotrne orga- 
nizacije državne uprave usklajevanje aktov o sistemizaciji del in nalog, in si- 
cer tako med upravnimi organi kot tudi med njimi in samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi. Taka rešitev naj bi preprečevala razraščanje in zlasti podvo- 
jitev administrativnih služb. 

Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomemben amandma k čle- 
nu 97 predloga, ki rešuje vprašanje dežurstva in stalne pripravljenosti v stal- 
nih organih oziroma vprašanje, da je mogoče dežurstvo oziroma stalno priprav- 
ljenost obravnavati kot delo v podaljšanem delovnem času. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je v amandmaju predlagana rešitev 
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Po mnenju Zakonodajno-pravne ko- 
misije pravilno opredeljuje amandma dežurstvo in stalno pripravljenost kot 
posebna pogoja dela, obenem pa določa, da se kot delo v podaljšanem delov- 
nem času šteje le čas, ko je delavec dejansko opravljal dela in naloge, naštete v 
členu 96. Seveda bodo morali samoupravni akti oblikovati merila in kriterije 
za ugotavljanje obsega opravljenih del med dežurstvom in stalno pripravlje- 
nostjo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil T omažič : Hvala lepa! Želi še kdo od poročevalcev 
dopolniti poročilo? (Da.) Besedo ima tovariš Stane Boštjančič, poročevalec Ko- 
misije za pravosodje! 

Stane Boštjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za 
pravosodje Skupščine SR Slovenije je pred današnjo sejo zborov pregledala 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona o si- 
stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o repu- 
bliških upravnih organih. 

Komisija ugotavlja, da je predlagatelj smiselno upošteval vse amandmaje 
Komisije za pravosodje, prav tako pa je tudi upošteval večino njenih pripomb 
oziroma predlogov Komisije za spremembo oziroma dopolnitev še nekaterih 
drugih členov, ki jih komisija ni oblikovala kot amandmaje, pač pa je prepu- 
stila predlagatelju da jih po potrebi oblikuje kot svoje amandmaje. 

Spričo navedenega, Komisija za pravosodje umika amandmaje k 130., 181. 
in 280. členu predloga zakona. 

Sekretariat Sušilne SRS 
dokumentacija 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali želi še kdo od poročeval- 
cev besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče raz- 
pravljati, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

1. Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 4., 10., 16., 28., 30., 34., 40., 44., 55., 88., 97., 125., 130., 157., 164., 179., 
181., 186., 200., 209., 219., 240., 262., 263. in k 280. členu. 

Ker so bili s predlaganimi amandmaji Izvršnega sveta že seznanjeni od- 
bori oziroma delovna telesa Skupščine in zborov in so se do njih tudi oprede- 
lili, kar je razvidno iz njihovih poročil, predlagam, da o teh amandmajih gla- 
sujemo skupaj. S temi amandmaji soglaša tudi Zakonodajno-pravna komisija, 
kar je razvidno tudi iz njenega dodatnega poročila, ki smo ga prejeli med sejo. 

Vprašujem delegate, ali morda predlagajo, da bi o katerem izmed predla- 
ganih amandmajev vendarle želeli glasovati posebej. Ugotavljam, da se strin- 
jate s predlogom, da o amandmajih Izvršnega sveta glasujemo skupaj. 

Dajem na glasovanje vse prej navedene amandmaje Izvršnega sveta. Kdor 
je za amandmaje, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so- 
glasno sprejeti. 

Komisija za pravosodje je svoje amandmaje k 130., 181. in 280. členu umak- 
nila, zato o njih ne bomo glasovali. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o sistemu državne uprave in o Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih v ce- 
loti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek zakona 

so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Komisija za narodno- 
sti in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Z dopisom z dne 5. 7. 1979 smo prejeli tiskovne popravke besedila osnutka 
zakona. 

Predstavnik Izvršnega sveta ne želi besede. Želijo poročevalci odborov in 
komisij dopolniti poročila? (Ne.) 

Danes ste prejeli na klop predlog sklepa k osnutku zakona, ki je priprav- 
ljen na podlagi dosedanjih razprav o osnutku zakona. Predlagam zboru, da 
imenujemo skupino delegatov, ki naj spremlja razpravo o osnutku zakona in po 
potrebi predlaga spremembe ali dopolnitve predlaganega sklepa, ki ste ga 
dobili. 

V skupino delegatov predlagam tovarišico Zoro Abram, poročevalko Odbo- 
ra za družbenopolitični sistem in delegata tovariša Janka Murausa. Kdor je za 
predlog, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Dušan Subic, delegat za Zbor 

združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 

Dušan Šubic: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz 
občine Kranj podpira osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. K temu osnutku zakona 
pa ima skupina delegatov naslednje pripombe: 

1. V 1. odstavku 2. člena je določeno, da upravni organi in organizacije 
opravljajo upravne, strokovne in druge naloge. Menimo, da je potrebno druge 
naloge opredeliti, saj mora biti pristojnost upravnih organov natančno dolo- 
čena. 

2. Dolžnost izvajanja obrambnih priprav naj velja tudi za strokovne služ- 
be in ne le za upravne organe — določilo prvega odstavka 5. člena. 

3. V drugem odstavku 4. člena, v drugem odstavku 5. člena in drugem 
odstavku 6. člena ter v 7. in 8. členu je določena obveznost sodelovanja uprav- 
nih organov s posameznimi specializiranimi upravnimi organi, ni pa v osnutku 
zaslediti splošnega načela o obveznosti sodelovanja med upravnimi organi. 

4. V 13. členu naj bo med nalogami sekretariata za informiranje določena 
obveznost, da skrbi za razvoj informativnih služb in sistem informiranja v ob- 
činah in s tem v zvezi za enotno koncepcijo razvoja INDOK dejavnosti. 

5. V 14. členu se variantni dodatek opusti, ker menimo, da splošna oprede- 
litev, da opravlja zadeve, ki se nanašajo na živilsko predelavo, zadošča. 

6. V 24. členu je sprejemljivejša varianta. Crta naj se drugi, tretji in če- 
trti odstavek in doda nov drugi odstavek, ki v celoti zajema področje energetske 
inšpekcije. 

7. Pri predvidenih organizacijskih spremembah je potrebno preprečiti po- 
večanje zaposlovanja v administraciji. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Arn- 
šek, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, Kam- 
nik. Prosim! 

Jože Arnšek: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina meni, da ne 
bi smeli z ustanavljanjem novih organov povečevati števila delavcev v uprav- 
nih organih, temveč naj se delavci prerazporedijo iz že obstoječih upravnih or- 
ganov. 

Skupina predlaga, naj predlagatelj poroča, kakšna sredstva so potrebna za 
realizacijo navedenega zakona, kakor tudi zakonov pod točkama 4. in 5. dnev- 
nega reda te seje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prosim predla- 

gano skupino delegatov, da se sestane v avli. 

Medtem prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih 
izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju. 
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Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
izvršni svet. Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Z dopisom z dne 5. 7. 1979 smo prejeli tiskovne popravke besedila osnut- 
ka zakona. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. 

Predstavnik Izvršnega sveta verjetno ne želi besede? (Ne.) Želijo poroče- 
valci odborov in komisij ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Ana Čad, delegatka za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 31. okoliš, Domžale! 

Ana C a d : K osnutku zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, 
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju 
daje delegacija naslednje pripombe: 

K 18. členu predlagamo, da se sprejme prvi odstavek tega člena in ne va- 
rianta k prvemu odstavku. 

K 35. členu predlagamo, da ta člen ostane v zakonu nespremenjen. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Ce ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju se sprejme. 

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

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

(Ne.) Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

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

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil to- 
variša Slavka Kocjana, pomočnika sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta 
za zakonodajo. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Slavko Kocjan, 
pomočnik sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo! 

Slavko Kocjan: Spoštovane tovarišice in tovariši! Osnutek zakona o 
družbenih svetih je pripravljen na podlagi izhodišč, danih k predlogu za izda- 
jo zakona o družbenih svetih, ki so bila sprejeta na sejah zborov Skupščine SR 
Slovenije 8. in 9. novembra 1978. 
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Osnutek zakona upošteva pripombe, predloge in mnenja zborov Skupščine 
SR Slovenije in njihovih teles. Prav tako smo pri pripravi osnutka zakona sle- 
dili mnenjem, stališčem in predlogom, ki so bila izoblikovana v Republiškem 
svetu za vprašanja družbene ureditve. Ta mnenja, stališča in predlogi so bili 
tedaj tudi posredovani Skupščini in so bili prisotni v razpravah v njenih de- 
lovnih telesih in zborih. 

Tudi kasneje so se v okviru Republiškega sveta za vprašanja družbene ure- 
ditve še dodatno obravnavala posamezna vprašanja, predvsem v delovni skupi- 
ni Sveta in v njegovem koordinacijskem odboru. Seznanjeni pa so bili tudi 
republiški sveti. Na ta način so se skladno izoblikovala najpomembnejša sistem- 
ska izhodišča za pripravo osnutka zakona. 

Tako so v osnutku zakona družbeni sveti zasnovani kot oblika demokratič- 
ne priprave predlogov družbenih odločitev. Kot taki tvorijo eno izmed novih se- 
stavin demokratizacije političnega sistema socialističnega samoupravnega zdru- 
ženega dela. V njih, na podlagi demokratično ustvarjalnih prizadevanj in raz- 
prav, oblikujejo udeleženci v delu svetov skupne predloge in rešitve za obliko- 
vanje ali nadaljnje obdelovanje in razvijanje sistemskih rešitev in predloge 
poenotenja stališč glede urejevanja posameznih zadev na vseh področjih tekoče 
politike in družbenega življenja in razvoja. 

V svojem delu povezujejo sveti na demokratičen način vpliv odločilnih 
družbenopolitičnih dejavnikov samoupravnega političnega sistema, ki k delu 
pritegnejo še znanstveno-raziskovalne in druge tvorne dejavnike združenega 
dela. Na ta način se skupne opredelitve, stališča in predlogi možnih rešitev izo- 
blikujejo kot rezultat ustvarjalnega soočanja neposrednih in skupnih interesov, 
spoznanj in družbene prakse. Družbeni sveti ne sprejemajo nikakršnih odlo- 
čitev, ampak samo predlagajo celovitejše rešitve, o katerih so se sporazumeli 
udeleženci v delu sveta. Čeprav sveti ne sprejemajo nikakršnih odločitev, pa 
vendarle prevzemajo politično in strokovno odgovornost za predlagane rešitve 
in opredelitve. Le-te so namreč lahko samo ob taki opredelitvi odgovornosti 
trdna opora delegatskim skupščinam oziroma drugim pristojnim organom pri 
sprejemanju odločitev. V rešitvah in predlogih, ki jih oblikujejo sveti, imajo 
delegatski organi, ki so pristojni za sprejemanje odločitev, eno izmed pomemb- 
nih demokratičnih jamstev, da bodo te odločitve v največji možni meri v skladu 
z realnimi potrebami družbe in S stanjem družbene zavesti. 

V kontekstu take zasnove imajo družbeni sveti zelo važno vlogo pri de- 
mokratizaciji sprejemanja sklepov in odločitev. So pomemben dejavnik orga- 
nizirane ustvarjalne pomoči, ki jo nudijo pristojnim organom pri njihovem 
delu, so eden izmed dejavnikov demokratične družbene kontrole nad potekom 
dela pri razreševanju družbenih zadev. 

Družbene svete oblikujejo in v njih sodelujejo organi družbenopolitičnih 
skupnosti, družbenopolitične organizacije, znanstvene, strokovne in druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter družbene organizacije, in sicer na pod- 
lagi medsebojnega dogovora, pri čemer izhajajo iz svojih ustavnih odgovornosti 
ter svojih pravic in dolžnosti. 

Delo družbenih svetov temelji na znanstvenih dosežkih, napredni družbe- 
ni zavesti in samoupravni praksi ter na strokovnem znanju in izkušnjah. Orga- 
ni oziroma organizacije, ki oblikujejo družbeni svet, določajo svoje delegate za 
delo v svetu glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu seje sveta. V skladu s 
programom sveta pa sodelujejo v njegovem delu tudi posamezne znanstvene in 
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strokovne organizacije in skupnosti ter družbenopolitični, znanstveni, strokov- 
ni in javni delavci kot posamezniki. 

Družbeni sveti delujejo po načelih svobodne ustvarjalne in demokratične 
izmenjave stališč. O obravnavanih vprašanjih na sejah oblikujejo mnenja in 
predloge, ki jih pošiljajo tistim, ki so vprašanja predložili v obravnavo oziroma 
za ustrezne zadeve pristojnim organom in organizacijam, ki jih obravnavano 
vprašanje zadeva. 

Organi in organizacije ter samoupravne organizacije in skupnosti, ki so 
pristojne za odločanje o vprašanjih, o katerih so družbeni sveti dali svoja mne- 
nja in predloge, so dolžni obravnavati ta mnenja in predloge, pri tem pa so v 
svojih odločitvah povsem samostojni in zanje odgovorni. To so bistvena temelj- 
na izhodišča in načela, iz katerih izhaja družbena vloga in funkcija družbenih 
svetov. Ta izhodišča in načela so skupna za vse družbene svete in so vgrajena v 
koncepciji zveznega in republiškega zakona o družbenih svetih. Republiški 
zakon o družbenih svetih naj bi tako skupaj z zveznim zakonom predstavljal 
sistemsko podlago za ustanavljanje in delovanje vseh vrst družbenih svetov 
v SR Sloveniji, konkretni republiški družbeni sveti pa naj bi se ustanavljali na 
podlagi poprejšnjega dogovora med udeleženci v delu sveta, s posebnimi zakoni. 

V občinah, v skupnostih in skupnostih občin kot posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti pa bi se družbeni sveti ustanavljali z odloki skupščin na podlagi 
poprejšnjega dogovora. 

Poleg tega, da je osnutek zakona v teh temeljnih izhodiščih in načelih do- 
grajen v skladu z mnenji, stališči in predlogi, ki so bili dani pri obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona in delovnih tez, pa so v primerjavi s prvotnimi tezami 
v osnutku zakona vsebovane še nekatere konkretne izpopolnitve oziroma spre- 
membe. 

Tako osnutek zakona opušča v tezah predvideno določbo, da se v občini 
ustanovi najmanj en družbeni svet za obravnavanje družbeno1 pomembnih po- 
litičnih in ekonomskih vprašanj. Namesto te je dana le skupna usmeritev, ki 
velja tako za družbene svete SR Slovenije kot za družbene svete občin, namreč 
da se ti družbeni sveti ustanavljajo glede na potrebe in značilnosti razvoja 
družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov na posameznih področjih, 
s tem, da se ustanovijo za posamezna ali za več sorodnih področij družbenega 
življenja. 

Udeleženci v delu družbenih svetov so v zakonu navedeni le okvirno, pri- 
meroma, medtem ko naj bi tako navedeni udeleženci sami dogovorno sklepali 
o tem, ali se vključijo v posamezni družbeni svet glede na svojo ustavno od- 
govornost ter glede na svoje pravice in dolžnosti. 

Sestava koordinacijskega odbora družbenega sveta ni določena enotno. 
Osnutek zakona postavlja načelo, da je sestava koordinacijskega odbora posa- 
meznega sveta prepuščena dogovoru med udeleženci v delu družbenega sveta. 

V primerjavi s tezami so še nekoliko dopolnjene in bolj konkretizirane do- 
ločbe, ki zadevajo ravnanje izvršnih svetov ter upravnih organov pri obrav- 
navanju mnenj in predlogov družbenih svetov. Glede družbenih svetov v u- 
pravi se osnutek zakona ravna po že sprejetem izhodišču, da daje ta zakon le 
nujno potrebne temeljne okvire ureditve družbenih svetov v upravi, medtem 
ko je ta materija izčrpneje urejena v zakonu o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Popolnejša in hkrati preciznejša je tudi opredelitev splošnih pogojev za 
oblikovanje svetov, ki delujejo po načelih družbenih svetov pri posameznih 
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organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih. Osnutek zakona tako določa, da se lahko tak svet ustanovi pri posamez- 
ni organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji in skupnosti, 
ki je posebnega pomena za materialni ali družbeni razvoj posameznega območ- 
ja, za družbeno reprodukcijo ali za uresničevanje v ustavi in v zakonu določe- 
nih pravic delovnih ljudi in občanov, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve 
širšega družbenega vpliva oziroma zaradi organiziranega sodelovanja družbe- 
nopolitičnih organizacij, organov družbenopolitičnih skupnosti in drugih zain- 
teresiranih organizacij pri pripravah pomembnih odločitev glede razvoja in de- 
lovanja organizacij združenega dela oziroma druge samoupravne organizacije 
ali skupnosti. V odborih pristojnih skupščinskih zborov so bile pri obravnavi 
tega osnutka zakona že dane nekatere sugestije, opozorila in predlogi v zvezi 
z nekaterimi konkretnimi rešitvami. Osnovna koncepcija zakonskega osnutka 
pa je bila v celoti sprejeta. Posamične pripombe pa zadevajo zlasti vlogo koor- 
dinacijskega odbora družbenega sveta, jasnejšo ureditev specifičnih delegat- 
skih razmerij v okviru udeležencev v delu sveta ter vprašanje opravljanja stro- 
kovnih, organizacijskih in drugih operativnih del v zvezi s pripravami in de- 
lom družbenih svetov oziroma ustreznost določb o možnosti za oblikovanje 
minimalne strokovne službe, ki pa je v osnutku zakona podana le fakultativno. 
Vse te in tudi druge sugestije in pripombe bo predlagatelj zakona pri naslednji 
zakonodajni fazi še dodatno in temeljito proučil ter poiskal najustreznejše kon- 
kretne rešitve. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Ana Cad, delegatka za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 31. okoliš, Domžale! 

Ana Čad: Na osnovi stališč vseh zborov Skupščine občine Domžale da- 
jemo naslednje pripombe: 

1. Ocenjujemo, da bi bilo primerneje ustanavljati družbene svete s samo- 
upravnimi sporazumi ali dogovori, ne pa z izvedbenimi predpisi ali odloki ob- 
činskih skupščin. 

2. Z zakonom naj se predvidi tudi možnost ustanavljanja medobčinskih 
družbenih svetov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima tovariš Jože Ramšak, delegat za Zbor združenega dela s področja gospo- 
darstva, 30. okoliš, Kamnik! 

Jože Ramšak: Skupina delegatov predlaga, da se v 16. členu, v prvem 
odstavku, črtajo besede: »na zahtevo družbenega sveta«. Namreč že ustanov- 
ljeni organi so zadolženi, da opravljajo vse naloge družbenih svetov. Sprejeto 
je bilo stališče, da se zaradi uvedbe družbenih svetov ne sme povečati število 
zaposlenih v občinah in v republiki. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Če nihče, 
potem zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družbenih svetih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Ali predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega 
sklepa? (Ne.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

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

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil to- 
variša Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in proračun. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija za pravosodje, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. 
Vsi so dali poročila. Danes smo prejeli na klop stališča Družbenopolitičnega 
zbora, ki jih sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Na klop smo prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
amandmaje skupine delegatov za gospodarsko področje, 16. okoliš, Maribor. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Vlado Tan- 
ce, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. Prosim! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pra- 
vosodni sistem, kateremu normativno podlago smo postavili po sprejetju usta- 
ve, bo lahko učinkovito opravljal funkcijo, ki mu jo namenja socialistična druž- 
ba, le, če bo zagotovljena taka pravna pomoč, ki bo pri izvajanju svoje funk- 
cije izhajala iz ustavnega načela, da je v naši družbeni ureditvi podlaga člo- 
vekovega materialnega in družbenega položaja njegovo delo in rezultati tega 
dela. V skladu s tem načelom predloženi predlog zakona o pravni pomoči zago- 
tavlja pravno podlago za organiziranje pravne pomoči, ki bo skupaj s pravosod- 
nimi organi, organi družbenopolitičnih skupnosti in z drugimi dejavniki za- 
gotavljala varstvo ustavnosti in zakonitosti in na ta način prispevala k ureniče- 
vanju z ustavo in zakonom določenih družbenoekonomskih in političnih odnosov 
ter k varstvu svoboščin in pravic človeka in občana, samoupravljanja, družbe- 
ne lastnine, samoupravnih in drugih pravic organizacij združenega dela, kra- 
jevnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti ter vseh drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti. Pravna pomoč se tako postavlja v funk- 
cijo varstva družbene lastnine in samoupravnega položaja delovnega človeka, 
zato je razvoj pravne pomoči usmerjen v njeno p o družbi janje. Izvajalci tako 
opredeljene pravne pomoči si morajo prizadevati, da se bo urejalo in razreševa- 
lo vse večje število odnosov po samoupravni poti, da se pravice delovnih ljudi 
in občanov kolikor mogoče uveljavljajo in uresničijo izven sodnih in upravnih 
postopkov. Pri uveljavljanju svoboščin in pravic človeka in občana bodo morali 
izvajalci pravne pomoči izhajati iz ustavnega načela, da se le-te uresničujejo z 
medsebojno solidarnostjo ljudi ter z izpolnjevanjem dolžnosti in odgovornosti 
vsakogar od vseh in vseh do vsakogar ter da so svoboščine in pravice človeka 
in občana omejene samo z enakimi svoboščinami in pravicami drugih in z in- 
teresi socialistične skupnosti ter da je vsakdo dolžan spoštovati svoboščine in 
pravice drugih. 
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Ob uresničevanju tako zastavljene funkcije pravne pomoči si njeni izvajal- 
ci ne bodo prihajali v medsebojna nasprotja, ki so še značilna za klasično od- 
vetništvo, pač pa bodo aktivno, skupaj z ostalimi udeleženci prispevali k 
ustavnemu in zakonitemu uveljavljanju pravic delavcev, delovnih ljudi in 
občanov. 

Taka vloga in funkcija pravne pomoči v socialističnem samoupravnem si- 
stemu je v zakonskem predlogu postavljena na podlagi razprav v zborih Skup- 
ščine, v skupščinskih telesih, v organih Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve in številnih drugih razpra- 
vah ob obravnavi zakonskega osnutka. 

V razpravah je bilo poleg funkcije pravne pomoči močno izpostavljeno tudi 
vprašanje družbenoekonomskih odnosov na področju pravne pomoči, pri čemer 
se je večina razpravljalcev zavzemala za tako ureditev, ki bo v celoti skladna z 
zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Izražene so bile zahteve po natančnejši opredelitvi vloge družbenopolitičnih 
skupnosti, predvsem občine, pri skrbi za pravno pomoč in za zagotovitev več- 
jega družbenega vpliva na izvajanje in razvoj pravne pomoči kot dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. 

Skladno s temi razpravami se po predlogu zakona družbenoekonomski od- 
nosi na področju pravne pomoči uresničujejo z neposredno svobodno menjavo 
dela, in sicer med delavci v temeljnih organizacijah združenega dela kot upo- 
rabniki pravne pomoči in delavci v službah pravne pomoči, odvetniki ter de- 
lavci v delovnih skupnostih odvetnikov ter odvetniki posamezniki kot izvajal- 
ci pravne pomoči. 

Predlog zakona odpira možnost, da si delovni ljudje in občani lahko zago- 
tavljajo pravno pomoč s svobodno menjavo dela z izvajalci pravne pomoči 
tudi v krajevnih skupnostih. 

Upoštevajoč sedanje stanje na področju pravne pomoči in objektivne 
možnosti njenega razvoja v prihodnje zakonski predlog ohranja možnost, da 
se opravila in dejanja pravne pomoči izvršujejo tudi za plačilo. Vendar pa pred- 
log zakona za take primere predvideva določanje cen storitev pravne pomoči 
oziroma zaračunavanje posamezne storitve v skladu z vloženim delom in zna- 
njem, ne pa v odvisnosti od spornega zneska oziroma od organa, ki zadevo ob- 
ravnava. Pogoje za zagotavljanje pravne pomoči ustvarja družbena skupnost 
kot celota. Za zagotovitev materialnih in drugih potrebnih pogojev za funkcio- 
niranje pravne pomoči pa so zadolžene občine, organizacije združenega dela, 
krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti. 

Občina kot samoupravna temeljna družbenopolitična skupnost je posebej 
zadolžena za izdajanje iniciative in pospeševanje te dejavnosti pri vseh nave- 
denih družbenih subjektih ter skrbi za organiziranje pravne pomoči. Kolikor 
na ta način ne uspe zagotoviti pravne pomoči, je občina dolžna sama ali pa sku- 
paj z drugimi občinami organizirati pravno pomoč. 

Uresničevanje posebnega interesa pri pravni pomoči kot dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena se zagotavlja s soodločanjem predstavnikov druž- 
bene skupnosti v organih služb pravne pomoči in v določenih organih Odvet- 
niške zbornice. 

V organih služb pravne pomoči soodločajo delegati ustanoviteljev služb in 
uporabnikov ter predstavniki organov družbenopolitične skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij. V predlogu zakona so, v skladu z ustrezno ustavno 
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določbo, točno navedene zadeve, o katerih naj soodločajo omenjeni delegati ozi- 
roma predstavniki. 

Pri odvetniški zbornici soodločajo predstavniki družbene skupnosti v tistih 
organih, ki ugotavljajo izpolnjevanje pogojev za opravljanje odvetniške dejav- 
nosti in ugotavljajo kršitve dolžnosti in odgovornosti pri opravljanju odvetniške 
dejavnosti. Poleg tega pa izvršni svet občinske skupščine potrjuje ustrezne 
določbe statuta službe pravne pomoči, s Skupščino SR Slovenije pa statut Od- 
vetniške zbornice. 

Kljub prizadevanju predlagatelja, da uskladi vse pripombe in stališča, pa 
so se ob obravnavi predloga zakona v skupščinskih telesih nekateri razpravlj al- 
ci, zlasti predstavniki Odvetniške zbornice, oporekali opredelitvi službe pravne 
pomoči kot delovni skupnosti, tako kot je določeno v 31. členu predloga zakona. 

Ti razpravlj alci so menili, da se tisti, ki v taki delovni skupnosti daje prav- 
no pomoč, ne more imenovati odvetnik, ker da pri dajanju pravne pomoči ni 
neodvisen in samostojen, ampak je vezan na navodila poslovodnega organa in 
drugih organov upravljanja -v organizacijah združenega dela. 

Služba pravne pomoči kot delovna skupnost v smislu 31. člena predloga 
zakona se bo oblikovala v večjih delovnih organizacijah, ki imajo v svoji se- 
stavi več temeljnih organizacij združenega dela, oziroma v sestavljeni organiza- 
ciji združenega dela. Pravno pomoč bo dajala temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela oziroma delovnim organizacijam, združenim v sestavljeno organi- 
zacijo združenega dela, in delavcem v teh organizacijah. V kakšnem obsegu in 
kakšno vrsto pravne pomoči bo delovna skupnost dajala, bo urejal samouprav- 
ni sporazum med delovno skupnostjo in temeljnimi organizacijami združenega 
dela oziroma delovnimi organizacijami. Ta samoupravni sporazum bo tudi dolo- 
čal, kakšno pravno pomoč bodo dobivali delavci na podlagi svobodne menjave 
dela in katero pravno pomoč bodo morali posebej plačati. 

Že sama zakonska opredelitev pa predvideva, da morajo delavci, ki bodo 
v delovni skupnosti dajali pravno pomoč, izpolnjevati enake strokovne in dru- 
ge pogoje kot odvetniki, ki bodo to dejavnost opravljali samostojno kot poklic 
ali v delovni skupnosti odvetnikov. 

Vsakdo, ki bo dajal pravno pomoč po predloženem zakonu, bo pri dajanju 
pravne pomoči po določbi 12. člena predloga zakona neodvisen in samostojen 
ter jo bo moral dajati v skladu z ustavo, zakonom in samoupravnimi splošnimi 
akti in načeli socialistične morale. 

Tako po mnenju predlagatelja ni nobenega razloga, da se delavci, ki bodo 
v delovni skupnosti dajali pravno pomoč, ne bi imenovali odvetniki in da jim 
ne bi dopustili, da se vključujejo v Odvetniško zbornico. 

K nekaterim določbam predloga zakona je predlagatelj, na podlagi razprav 
v skupščinskih telesih, pripravil amandmaje in predlaga, da jih zbor sprejme 
skupaj s predlogom zakona. V amandmajih predlagatelja, ki ste jih prejeli da- 
nes na klop, je predlagatelj na današnji seji, skupaj z Zakonodajno-pravno ko- 
misijo in Komisijo za pravosodje, v amandmaju k 49. členu, to je na tretji strani 
amandmajev Izvršnega sveta, »oziroma« spremenil v »ali«, tako da se besedilo 
sedaj glasi: »Pri odvetniku posamezniku lahko hkrati opravljata pripravništvo 
oziroma pridobivata delovne izkušnje za samostojno opravljanje odvetniške 
dejavnosti največ dva pripravnika ali doplomirana pravnika z opravljenim 
strokovnim izpitom. Njuno delo se ne šteje za dopolnilno delo drugih delav- 
cev«. Z navedeno spremembo amandmaja se je strinjala tudi Zakonodajno-prav- 
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na komisija Skupščine SR Slovenije, saj je sprememba le redakcijskega zna- 
čaja. 

V zvezi z amandmaji, ki so jih dali delegati iz Maribora, bi opozoril na 
stališče Izvršnega sveta, ki ga je predložil v svojem dopisu in kjer pravi, da 
nasprotuje amandmaju skupine delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva, 
Maribor, k 7. členu. Sprejetje tega amandmaja bi pomenilo, da bi se v okviru 
7. člena dajala širša pravna pomoč. Iz 7. člena predloga zakona pa je razvidno, 
da ni potrebno, da pravno pomoč daje kvalificirana oseba, diplomirani prav- 
nik. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tega amandmaja, ki bi pomenil zmanj- 
šanje strokovnega nivoja pri dajanju pravne pomoči, ne more sprejeti. 

Izvršni svet sicer ne nasprotuje amandmaju skupine delegatov iz Maribora 
k 8. členu predloga zakona, meni pa, da je vprašljivo, ali je smotrno, da ob 
vseh drugih oblikah nuđenja pravne pomoči širimo to pomoč v organizacijah 
združenega dela na vsa področja oziroma opravila, to je tudi na obrambo ob- 
dolženca v kazenskem postopku, na sestavljanje pogodb in drugih listin v ci- 
vilnih zadevah in podobno. 

Odločitev o sprejetju amandmaja prepušča Izvršni svet Skupščini. 
Tovarišice in tovariši delegati! Ziakon o pravni pomoči je programski za- 

kon, ki daje pravno podlago za najrazličnejše oblike pravne pomoči in tako 
ustvarja možnosti, da se delovnemu človeku in občanu zagotovi pravna pomoč 
pri urejanju vseh tistih odnosov, ko mu bo taka pomoč potrebna. S koordinira- 
no družbeno akcijo bomo lahko pospešili organiziranje in izvajanje pravne po- 
moči v skladu s predloženim zakonom. Vse subjektivne sile si bodo morale pri- 
zadevati za uresničitev pojmovanja in funkcije pravne pomoči v skladu s po- 
stavljenimi načeli. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Želijo poročevalci Odbora in 
komisij poročila še ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima poročevalka Zakonodajno- 
pravne komisije tovarišica Majda <Lindič. Prosim! 

Majda Lindič: Zakonodajno-pravna komisija, skupaj s Komisijo za 
pravosodje Skupščine SR Slovenije, podpira amandmaje, ki jih je predložil 
predlagatelj k predlogu zakona o pravni pomoči. Amandmaji predlagatelja so 
rezultat obširnih razprav v delegacijah in delovnih telesih Skupščine SR Slo- 
venije. 

Posamezni amandmaji predstavljajo realizacijo stališč, ki so se izoblikovala 
zlasti v delovnih telesih Skupščine. 

Amandmaji so torej izraz soglasja tistih subjektov, ki sodelujejo v zakono- 
dajno-pravnem postopku. Številni amandmaji so redakcijske narave in pred- 
stavljajo le izboljšavo zakonskega besedila. Vsebinske narave so amandmaji 
k 33. in 47. členu, še posebno razpravo pa zasluži rešitev k 31. členu predloga 
zakona, ki je izboljšana z amandmajem. 

31. člen predloga zakona predvideva, da se lahko služba pravne pomoči, ki 
opravlja opravila in dajanje pravne pomoči za temeljne in druge organizacije 
združenega dela v delovni organizaciji oziroma v drugih oblikah združevanja, 
oblikuje kot delovna skupnost, ki lahko daje pravno pomoč ne le združenim 
organizacijam, temveč tudi delavcem v teh organizacijah. Ob tej rešitvi se je 
postavilo vprašanje, ali je tako organizirana služba pravne pomoči v skladu 
z načelom samostojnosti in neodvisnosti pravne pomoči kot posebne družbene 
službe. 
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Zastavilo se je tudi vprašanje, kje najti zakonsko podlago za oblikovanje 
take delovne skupnosti. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da organizacijska vključitev delovne 
skupnosti v delovno organizacijo oziroma v druge oblike združevanja dela in 
sredstev ne krni samostojnosti in neodvisnosti te službe pri opravljanju nje- 
nih nalog. Ločiti je potrebno organizacijo od vsebine dela, ki ga opravlja taka 
služba pravne pomoči. Zakonska podlaga za oblikovanje take službe pa je v 
določbah zakona o združenem delu, ki na eni strani omogoča, da delovna skup- 
nost opravlja za temeljne organizacije združenega dela strokovna in pomožna 
opravila, kar opravila pravne pomoči vsekakor so, in ki na drugi strani tudi 
posebej omogoča delavcem, da prek delovne skupnosti zagotavljajo uresničeva- 
nje delovnih interesov, kot so zadeve družbenega standarda, po mnenju Ko- 
misije pa tudi interese pri pravni pomoči. 

Ob 33. členu se je postavilo vprašanje, ali naj določi sestavo organov, ki pri 
različnih organizacijskih oblikah služb pravne pomoči zagotavljajo poseben 
družbeni interes, statut službe pravne pomoči ali zakon. Zakonodajno-pravna 
komisija se strinja z rešitvijo v amandmaju, po katerem je prepuščeno upo- 
rabnikom, da z medsebojnim dogovorom določijo način delegiranja v organe 
upravljanja, kakor tudi, da daje soglasje k določbam statuta, s katerim se za- 
gotavlja poseben družbeni interes, Izvršni svet pristojne občinske skupščine. 

Amandma k 47. členu ustrezneje kot osnovno besedilo tega člena oprede- 
ljuje vključevanje odvetnika, ki trajneje in pretežno pridobiva dohodek s svo- 
bodno menjavo dela z delavci v temeljni organizaciji združenega dela ali delov- 
ni skupnosti in ima pravico enakopravno z delavci te temeljne organizacije ali 
skupnosti zadovoljevati potrebe po stanovanju, prehrani, rekreaciji in drugih 
skupnih potrebah. Pri tem amandma pravilno izpušča rešitev, da tak odvetnik 
sodeluje tudi pri upravljanju temeljne organizacije ali delovne skupnosti. Ne 
gre namreč za združevanje dela in sredstev iz 83. člena ustave SR Slovenije, 
ki daje podlago za tako sodelovanje pri upravljanju. Ta člen ustave misli pred- 
vsem na različne oblike kooperacije in druge oblike poslovnega sodelovanja, ne 
pa na opravljanje strokovnih in pomožnih opravil. Pač pa amandma ustrezno 
predvideva, da lahko odvetnik v temeljni organizaciji ali v delovni skupnosti 
zadovoljuje svoje potrebe iz družbenega standarda, kolikor v ta namen zdru- 
žuje v temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti tudi sredstva. 

Pri obravnavi amandmaja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 33. 
členu je Zakonodajno-pravna komisija skupaj s Komisijo za pravosodje Skup- 
ščine SR Slovenije z amandmajem soglašala, predlaga pa k temu amandmaju 
svoj amandma in sicer, da se besedilo tretjega odstavka črta. 

Komisija je menila, da je črtanje tretjega odstavka predlagateljevega 
amandmaja potrebno zato, ker bodo organi družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij imenovali svoje delegate oziroma predstavnike 
v organe upravljanja služb pravne pomoči samostojno v skladu s svojimi pri- 
stojnostmi. 

Komisija je tudi soglašala z redakcijskim popravkom amandmaja Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije k 49. členu, ki je v tem, da se beseda »ozi- 
roma« nadomesti z besedo »ali«. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo od poročevalcev razpravljati? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
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Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Slišali smo, da predlaga Zakonodajno-pravna komisija amandma, s kate- 
rim naj se v amandmaju Izvršnega sveta k 33. členu črta tretji odstavek. 

Predlagatelj se z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije strinja. Naj- 
prej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
3., 10., 23., 26., 31., 33., ki je modificiran z amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije k 34., 41., 42., 47., 49. členu z redakcijskim popravkom z »oziroma« 
na »ali« in k 74. členu. 

Ker so bila s predlaganimi amandmaji Izvršnega sveta že seznanjena delov- 
na telesa Skupščine in zborov ter so se do njih tudi opredelila, kar je razvidno 
iz njihovih poročil, predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Kot smo 
slišali, se z vsemi amandmaji strinja tudi Zakonodajno-pravna komisija, kar je 
razvidno iz njenega dodatnega poročila, ki smo ga prejeli na klop. 

Vprašujem delegate, ali morda kdo predlaga, da bi o katerem izmed pred- 
laganih amandmajev glasovali posebej! (Nihče.) Ugotavljam, da se strinjate S 
predlogom, da o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glasuje- 
mo skupaj. 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta k 3., 10., 23., 26., 31., 33., 
ki je modificiran z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije, 34., 41., 42., 47., 
49. z redakcijskim popravkom in k 74. členu. Kdor je za amandmaje Izvršnega 
sveta, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so- 
glasno sprejeti. 

Kot je razvidno iz dopisa Izvršnega sveta, predlaga Izvršni svet tudi nekaj 
redakcijskih amandmajev. Prehajamo na glasovanje o redakcijskih amandma- 
jih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 8., 14., 15., 26., 39., 40., 41., 60. 
in 69. členu. 

Tudi v tem primeru predlagam, da o teh amandmajih glasujemo skupaj, 
seveda, če se delegati s predlogom strinjate! (Delegati se strinjajo.) 

Dajem na glasovanje redakcijske amandmaje Izvršnega sveta k 8., 14., 15., 
26., 39., 40., 41., 60. in 69. členu. Kdor je za redakcijske amandmaje Izvršnega 
sveta, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da so redakcijski amandmaji Izvršnega sveta sprejeti z večino 
glasov. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih skupine delegatov 16. okoliša s 
področja gospodarstva, Maribor. Besedo želi tovarišica Majda Lindič, poroče- 
valka Zakonodajno-pravne komisije. 

Majda Lindič: Zakonodajno-pravna komisija skupaj s Komisijo za 
pravosodje Skupščine SR Slovenije nasprotuje amandmajem skupine delega- 
tov 16. okoliša s področja gospodarstva, Maribor, k 7. in k 8. členu. Amandma 
k 7. členu naj bi vnesel v zakon rešitev, da lahko zagotavljajo svojim članom 
brezplačno dajanje nasvetov, sestavljanje vlog v pravnih poslih in razmerij 
tudi družbenopolitične in druge družbene organizacije in društva, in to ne le s 
področja svoje dejavnosti, kot to predvideva predlog, temveč tudi izven tega 
področja. 

3 
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Amandma k 8. členu pa naj bi vnesel v zakon rešitev, da lahko organizacije 
združenega dela in drugi subjekti zagotavljajo svojim delavcem oziroma članom 
pravno pomoč ne le pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih pravic, 
temveč na vseh področjih. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da 7. in 8. člena predloga ne gre obrav- 
navati izven določb drugih členov v predlogu. Potrebno je namreč upoštevati, 
da vsebuje zakon o pravni pomoči številne novosti ter širi možnost za ustanav- 
ljanje družbenih oblik pravne pomoči. Tako 3. člen v tretjem odstavku posebej 
vsebuje dolžnost občin, da same ali skupaj z drugimi občinami zagotove pravno 
pomoč občanom. Take rešitve prejšnji zakon ni vseboval. 

Predlog vsebuje tudi nove oblike organiziranja pravne pomoči, kot so 
delovne skupnosti (člen 31) ali celo delovne organizacije (člen 32). Vse te raz- 
lične oblike služb pravne pomoči, ki so nove in jih prejšnji zakon ni vseboval, 
zagotavljajo delavcem, delovnim ljudem in občanom tako imenovano splošno 
pravno pomoč, torej tudi pravno pomoč izven področja pravic, pridobljenih na 
podlagi dela. 

Prav zaradi tega ni potrebno širiti pravne pomoči, predvidene v 7. in 8. 
členu, na druga področja, saj je pravna pomoč na teh področjih, torej na pod- 
ročjih izven pravic, pridobljenih na podlagi dela, zagotovljena z že omenjeni- 
mi oblikami pravne pomoči. 

Poleg tega v obeh amandmajih predlagana rešitev ne bi bila primerna 
zaradi potreb po specializaciji služb pravne pomoči pri naštetih družbenih 
subjektih. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da so pravice iz dela in po delu tako 
pomembne, da potrebujejo posebno strokovno varstvo. Službe pravne pomoči 
pri omenjenih družbenih subjektih naj se zaradi tega omejijo predvsem na 
področje varstva pravic, pridobljenih na podlagi dela. 

Potrebno se je izogniti nevarnosti, da bi se take specializirane službe prav- 
ne pomoči spremenile v splošne službe pravne pomoči, saj bi to škodovalo kva- 
liteti pravne pomoči na specializiranem pravnem področju. Prav zagotovitev 
kvalitetne pravne pomoči pa je eno izmed temeljnih izhodišč predloga tega 
zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo mnenje Izvršnega 
sveta k obema amandmajema, kakor tudi stališče Zakonodajno-pravne komisije, 
ki se z amandmajem k 7. členu in prav tako k 8. členu ne strinja. Vprašujem 
predlagatelje, če vztrajajo pri amandmaju k 7. členu? (Da.) 

Predsednik Emil Tomažič: Pozivam zbor, da glasuje o amandmaju 
k 7. členu! Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (50 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (40 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (24 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma skupine delegatov 16. okoliša s področja go- 
spodarstva k 7. členu z večino glasov zavrnjen. 

Dajem na glasovanje amandma skupine delegatov 16. okoliša s področja 
gospodarstva k 8. členu. 

Vprašujem predlagatelje, če tudi pri tem amandmaju vztrajajo? (Da.) Kdor 
je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (38 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (38 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma skupine delegatov 16. okoliša s področja go- 
spodarstva k 8. členu zavrnjen z večino glasov. 
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Dajem na glasovanje predlog zakona o pravni pomoči v celoti. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o pravni pomoči sprejet z večino glasov. 
Odrejam 30 minut odmora. Ker je skupina delegatov, ki je proučila razpra- 

vo k osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji, končala z delom, prosim predstavnika skupine delega- 
tov, da po končanem odmoru poroča zboru. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije 
za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima to- 
variš Branko Kozamernik, poročevalec odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja! 

Branko Kozamernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Medzborovska skupina delegatov, ki je bila imenovana ob obravnavi 
osnutka stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji raz- 
voj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
v SR Sloveniji, je ob proučitvi razprave v obeh zborih ugotovila, da večina raz- 
pravljalcev podpira usmeritve, ki so podane ob predlaganem sklepu, vsebova- 
nem v dodatnem poročilu pristojnih odborov z dne 2. 7. 1979. Ob tem pa glede 
na razpravo predstavnika Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije skupina 
predlaga, da se v drugem odstavku 2. točke na strani 4 predloga sklepa zadnji 
odstavek preoblikuje tako, da se glasi: »Ob družbeno dogovorjeni definiciji 
ekonomske stanarine je potrebno opredeliti obratovalne stroške stanovanjske 
hiše in proučiti možnost za njihovo vključitev v stanarino.« 

Skupina predlaga zboru, da sprejme predlog sklepa s to spremembo. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo o poročilu razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog stališč, sklepov in priporočil pripravi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga stališč, sklepov in priporočil naj Izvršni svet podrob- 
neje in dosledneje opredeli rešitve, navedene v dodatnem poročilu Odbora za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbora 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora ob- 
čin, ki so sestavni del tega sklepa, s predlagano dopolnitvijo, ter upošteva pri 
tem stališča Družbenopolitičnega zbora. 
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3. Prav tako naj Izvršni svet upošteva pripombe in stališča občinskih skup- 
ščin in drugih zainteresiranih dejavnikov, ki so v skladu s sprejetimi izhodišči 
iz tega sklepa in stališči Družbenopolitičnega zbora, če še niso vsebovana v 
predlogu sklepa. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo! (109 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prav tako je končala z delom skupina delegatov, ki je proučila razpravo o 

4. točki dnevnega reda. 

Predlagam, da se vrnemo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na os- 
nutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije. 

Prosim tovarišico Zoro Abram, predstavnico skupine, da poroča zboru! 

Zora Abram: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov je proučila razpravo k osnutku zakona o organizaciji in delov- 
nem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter sa- 
mostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in meni, 
da so v predlaganem sklepu že vsebovane pripombe, mnenja in stališča, ki so 
bila prisotna v današnji razpravi, zato ne predlaga spremembe oziroma dopol- 
nitve predlaganega sklepa. 

Glede nekaterih konkretnih pripomb, danih v razpravi, pa skupina meni, 
da naj jih predlagatelj ustrezno upošteva pri izdelavi predloga zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati o 
poročilu? (Nihče.) Ker ni razpravljalcev, prehajamo na glasovanje. 

Kot smo slišali, ni predlogov za spremembo ali dopolnitev predloga skle- 
pa, zato dajem na glasovanje predlog sklepa k osnutku zakona o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organiza- 
cij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
v besedilu, ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za predlog sklepa, naj pro- 
sim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR Slo- 
venije predložila v obravnavo Skupščina mesta Ljubljana, ki je za svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določila tovariša Staneta Saviča, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Komisije za promet in zveze Skupščine mesta 
Ljubljana. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Franca Bajta, pomočnika republiškega sekretar- 
ja za notranje zadeve. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala Od- 
bor za družbenopolitični sistem in Zakonodaj no-pravna komisija. Oba sta dala 
poročili. 

Z dopisom z dne 27. 6. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporab- 
nikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov. 

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Jože Kocon, član skupine delegatov za Zbor ob- 
čin iz občine Lendava. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za energetiko. 

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona sta obravnavala Od- 
bor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 12. 6. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Želi predlagatelj tovariš Jože Kocon besedo? (Zeli.) Besedo ima 
tovariš Jože Kocon. Prosim! 

Jože Kocon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ob- 
činske samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari so bile ustano- 
vljene v prvi polovici leta 1977 na podlagi zakona o varstvu pred požari SR 
Slovenije. Interesne skupnosti se financirajo iz prispevkov delovnih ljudi v 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugih delovnih skupnostih in obča- 
nov v krajevnih skupnostih. Zakon določa, da interesne skupnosti financirajo 
poklicne in prostovoljne gasilske organizacije. Tak način financiranja velja za 
interesne skupnosti s področja izobraževanja, kulture, znanosti, zdravstva, so- 
cialnega varstva, otroškega varstva in telesne kulture. Te skupnosti so oprošče- 
ne plačila prispevka za financiranje izgradnje energetskih objektov. 

Občinske skupnosti za varstvo pred požarom so posebnega družbenega po- 
mena za celotno Slovenijo in menim, da bi zaradi tega morale biti oproščene 
plačevanja prispevka za izgradnjo energetskih objektov. Prav zaradi tega sem 
Skupščini SR Slovenije, na podlagi določil 251. člena poslovnika, predložil 
predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev 
določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energet- 
skih objektov. 

Navedeni zakon ni predvidel oprostitve plačevanja prispevkov občinskim 
skupnostim za varstvo pred požari, kajti, kot Sem že uvodoma povedal, te skup- 
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nosti so bile ustanovljene po sprejetju zakona. Če bi bile ustanovljene pred 
izdajo zakona, sem trdno prepričan, da bi bile tudi te skupnosti oproščene 
združevanja sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in tudi odbora za finance Zbora ob- 
čin in Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije sicer ne nasprotujejo do- 
polnitvi navedenega zakona, vendar predlagajo, naj se do predlaganih oprosti- 
tev izrečejo proizvajalci in porabniki električne energije, po potrebi pa naj se 
predloži tudi predlog za dopolnitev zakona. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slove- 
nije je na svojem zasedanju dne 15. maja 1979 sprejela mojo pobudo v zvezi 
z dopolnitvijo samoupravnega sporazuma. Podpisnikom je že predložila dopol- 
nitve 11. člena samoupravnega sporazuma v besedilu, ki je predloženo za do- 
polnitev tega zakona. Rok za sprejetje sprememb in dopolnitev je 31. avgust 
tega leta. 

Samoupravni sporazum o združevanju sredstev za financiranje graditve 
objektov po samoupravnem planu razvoja elektrogospodarstva za obdobje 1976 
do 1980 zavezuje k združevanju sredstev kot porabnike električne energije le 
organizacije združenega dela v gospodarstvu. Občinskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za varstvo pred požarom pa ne moremo šteti med porabnike 
električne energije v gospodarstvu. Obvezno združevanje sredstev za te skup- 
nosti je predvideno po zakonu o združevanju sredstev določenih uporabnikov 
družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov, ki je k 
združevanju sredstev zavezal širši krog subjektov. Menim, da je smotrno, da 
se v zakonu opredeli tudi nova oprostitev obveznosti, za kar se je zavzela tudi 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Zato predlagam, da Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije sprejmeta predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o 
združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje 
izgradnje energetskih objektov, po katerem naj bodo obveznosti združevanja 
sredstev oproščene investicije za objekte in opremo s področja varstva pred 
požarom, ki se financirajo iz sredstev samoupravnih interesnih skupnosti za 
varstvo pred požarom v občini, za potrebe poklicnih in prostovoljnih gasilskih 
organizacij. Prostovoljna gasilska društva so tehnično zelo slabo opremljena, 
kar velja deloma tudi za poklicne gasilske enote. Prav zaradi tega se samo- 
upravna interesna skupnost za varstvo pred požarom v občini, kljub pomanj- 
kanju finančnih sredstev, trudi za nabavo sodobnejše gasilske opreme, ki naj bi 
omogočila vsem gasilcem uspešno izvrševati preventivne ukrepe pred požarom. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Želi.) Besedo ima tovariš Drago Petrovič, Član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za energetiko. Prosim! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon, katerega sprememba oziroma dopolnitev se predlaga, je tako imenovani 
plansko-intervenci jski zakon, njegov osnovni namen pa je zagotoviti pogoje za 
uresničitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana izgradnje elektro- 
energetskih objektov do leta 1980. 

Zakon zavezuje tiste porabnike, organizacije združenega dela, ki niso pod- 
pisale samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za financiranje gra- 
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ditve objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za obdobje 
1976—<1980, kot tudi ostale porabnike, organizacije združenega dela in skupno- 
sti S področja negospodarstva. Sestavni del zakona so tudi določbe o oprostit- 
vah za plačevanje prispevka za financiranje izgradnje energetskih objektov. 
Zakon se po vsebini nanaša na samoupravni sporazum. Stopnje in osnove zdru- 
ževanja sredstev, kakor tudi oprostitve so v samoupravnem sporazumu o zdru- 
ževanju sredstev za financiranje energetskih objektov dogovorjene med pro- 
izvajalci in porabniki električne energije, tako da na tej podlagi zbrana sred- 
stva, skupaj z drugimi viri sredstev, finančno pokrivajo planirane investicije 
za to plansko obdobje. 

Z vsemi združenimi sredstvi, ne glede na to, ali so zbrana po samouprav- 
nem sporazumu ali po zakonu, upravljajo porabniki in proizvajalci električne 
energije v Interesni skupnosti elektrogospodarstva, v skladu z določili samo- 
upravnega sporazuma. 

Skupščina Interesne skupnosti je 15. maja letos sprejela predlog sprememb 
in dopolnitev samoupravnega sporazuma za obdobje 1976—1980, ki po svoji 
vsebini predstavlja prilagoditev planirane gradnje objektov današnjim potre- 
bam in možnostim, ter določila rok 31. 8. 1979 za sprejetje sprememb in dopol- 
nitev, kot je že omenil tovariš Kocon. 

Predlog sprememb samoupravnega sporazuma prinaša tudi dve dodatni 
oprostitvi oziroma izjemi. Združevanja sredstev so oproščene investicije v go- 
spodarske kapacitete v občini Idrija, s katerim se ustvarjajo pogoji za odpira- 
nje novih delovnih mest na podlagi zakona in družbenega dogovora o zagoto- 
vitvi socialne varnosti delavcev Rudnika živega srebra Idrija, in investicije v 
objekte in opremo s področja varstva pred požarom za potrebe poklicnih in 
prostovoljnih gasilskih organizacij, ki se financirajo iz sredstev občinskih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za varstvo pred požarom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne nasprotuje predlogu predlagatelja 
za dopolnitev zakona o združevanju sredstev določenih porabnikov združenih 
sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov, meni pa, da ni primer- 
no, da zakon prehiteva samoupravni sporazum kot temeljni akt urejanja od- 
nosov med proizvajalci in porabniki električne energije. Ker je rok za pristop k 
spremembam samoupravnega sporazuma 31. 8. 1979, bo po tem datumu mogoče 
ugotoviti, ali so spremembe stopile v veljavo. Nato bi Skupščina lahko spre- 
jela spremembe oziroma dopolnitve navedenega zakona, pri čemer bi se v zakon 
vnesli obe poprej omenjeni oprostitvi oziroma izjemi o združevanju sredstev, in 
sicer investicije v objekte in opremo s področja varstva pred požarom in inve- 
sticije v gospodarske kapacitete v občini Idrija. 

Ob zaključku naj poudarim, da soglašamo s predlogom za izdajo zakona o 
dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov 
združenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov, ter predla- 
gamo, da Skupščina SR Slovenije obravnava osnutek, ko bodo sprejete dopol- 
nitve samoupravnega sporazuma, ki vključuje navedeni oprostitvi oziroma 
izjemi o združevanju sredstev. Hvala lepa. 

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

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

da sprejme naslednji sklep: 
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1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju 
sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje in izgradnjo 
energetskih objektov se sprejme. 

2. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gradivih. 

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

Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o usmeritvi dela temeljnega prometnega davka, ki pripada SR Sloveniji. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico 
Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo 
ima tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka 
za finance. 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Z odlokom o usmerit- 
vi dela temeljnega prometnega davka, ki pripada SR Sloveniji, predlaga Izvrš- 
ni svet, da se v drugem polletju letošnjega leta usmeri del temeljnega pro- 
metnega davka od naftnih derivatov Zavodu SR Slovenije za rezerve za gra- 
ditev skladišč naftnih derivatov za potrebe stalnih republiških blagovnih re- 
zerv v višini 10 % in Republiški skupnosti za ceste za izgradnjo magistralnih 
cest v skladu s srednjeročnim planom vzdrževanja in izgradnje magistralnih 
in regionalnih cest v SR Sloveniji v višini 20 %. 

Prav tako predlagamo, da se vplačila temeljnega prometnega davka od 
proizvodov, plačanega pri uvozu proizvodov in temeljnega prometnega davka 
od proizvodov, plačanega za proizvode, ki jih nabavlja Jugoslovanska ljudska 
armada za svoje potrebe, v znesku 106,9 milijonov din, ki pripada SR Sloveniji 
za obdobje 1975—-1978, uporabijo za izgradnjo mejnih prehodov v SR Sloveniji 
v letu 1979, v skladu s sprejetim programom za tekoče srednjeročno plansko 
obdobje. 

Usmeritve dela temeljnega prometnega davka od naftnih derivatov za te 
namene predlagamo iz naslednjih razlogov. V prvem polletju letošnjega leta 
je priliv temeljnega prometnega davka narasel prek pričakovanj; s tem pa tudi 
prihodek republiškega proračuna iz tega vira. Tako je bil priliv temeljnega 
prometnega davka v prvih petih mesecih letošnjega leta kar za 44 % večji od 
priliva v enakem obdobju lanskega leta, pri naftnih derivatih pa celo za 138 %. 
Vzrok za to sta povečan obseg prometa blaga in storitev ter hitrejša rast stopenj 
temeljnega prometnega davka od predvidene rasti. 

Ob tem pa ugotavljamo, da, kljub večji rasti priliva temeljnega promet- 
nega davka na nekaterih področjih zaostaja izvajanje srednjeročnega plana v 
obdobju 1976—1980, in to na področjih, katerim je bila dana posebna priorite- 
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ta v tem srednjeročnem obdobju: izgradnja cest, izgradnja skladiščnih prosto- 
rov za rezerve naftnih derivatov ter izgradnja mejnih prehodov. 

Največji zaostanek je na področju izgradnje magistralnih cest. Med vzroki 
za zaostajanje se ugotavlja tudi pomanjkanje sredstev, ki se ne realizirajo v 
skladu s planskimi predvidevanji, tako po obsegu kakor tudi glede na pred- 
videno strukturo virov sredstev. Eden najpomembnejših vzrokov za takšno 
strukturo virov sredstev je vsekakor izpad predvidenega vira sredstev od od- 
stopljenega prometnega davka od prodaje pogonskih goriv. 

Z rezervoarskimi prostori za naftne derivate je Slovenija slabše preskrb- 
ljena v primerjavi z ostalimi republikami in pokrajinama. Pogoji za preskrbo 
z naftnimi derivati se v zadnjem času zelo slabšajo. Zaradi tega je toliko bolj 
nujno, da se zagotovijo sredstva za izvajanje programov izgradnje skladišč za 
stalne republiške blagovne rezerve. 

Da bi se hitreje odpravile nemogoče razmere na mejnih prehodih, je SR 
Slovenija uvrstila izgradnjo mejnih prehodov kot prioritetno nalogo v tekoči 
srednjeročni plan SR Slovenije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije želi s tem 
predlogom odloka pomagati, da bi se razmere na mejnih prehodih čimprej 
uredile. 

Odbor za finance Zbora združenega dela je ob obravnavi odloka o usmerit- 
vi dela temeljnega prometnega davka, ki pripada SR Sloveniji, zahteval, da 
predlagatelj odloka seznani Zbor združenega dela z dinamiko vlaganj in višino 
potrebnih dodatnih sredstev za izgradnjo mejnih prehodov. V zvezi s to zahte- 
vo Odbora za finance dajemo naslednjo informacijo: 

V zakonu o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in 
nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 sta predvideni gradnja in 
adaptacija mejnih prehodov in objektov na mejnih prehodih. Po tem zakonu 
je bila predvidena dinamika sredstev, ki jih zagotavlja republiški proračun, 
takole: v letu 1978 6,800.000 din, v letu 1979 57,825.000 din, v letu 1980 3,950.000 
din v letu 1981 2,250.000 din in v letu 1982 9,850.000 din. 

Poleg sredstev, ki jih zagotavlja republiški proračun, sodeluje pri financi- 
ranju mejnih prehodov za svoje objekte tudi Zvezna uprava carin. Skupščina 
SFRJ je sprejela za to srednjeročno obdobje zakon o sredstvih za modernizacijo 
carinske službe, na podlagi tega zakona pa je zvezni proračun po letih zagotav- 
ljal sredstva za te namene, vendar različno, vsako leto manj, kot je bilo po za- 
konu predvideno. 

Po tem zakonu je bilo predvideno za mejni prehod Fernetiči 3 milijone di- 
narjev, za Vrtojbo lil milijonov dinarjev, vendar pripominjamo, da je bil zakon 
sprejet pred osimskimi sporazumi, ko še niso bili znani programi izgradnje 
mejnih prehodov. 

Zvezna uprava carin je v programu modernizacije carinske službe za leta 
1976 do 1980 imela poleg Vrtojbe in Fernetičev še sofinanciranje objektov na 
mejnih prehodih Hodoš, Jurij, Lipica, Gederovci, Kuzma. Poleg tega pa še do- 
graditev, rekonstrukcijo in adaptacijo na mejnih prehodih Robič, Rožna dolina, 
Kozina, Škofije, Goričane, Rateče, Šentilj, Plač, Radgona, Podkoren, Vič ter 
nove objekte na Jesenicah, v Gornji Radgoni, Dravogradu in v prosti carinski 
coni Koper. Celoten program pa zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu fe- 
deracije ni bil in ne bo realiziran, zato se skupaj z Zvezno upravo carin sproti 
opravljajo potrebne uskladitve programov, ki se izvajajo in nanje usmerjajo 
razpoložljiva sredstva. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si je prizadeval, da bi zaradi izredno 
izraženih problemov na mejnih prehodih Zvezna uprava carin s soglasjem 
Zveznega izvršnega sveta usmerila več sredstev in eventualno še dodatna sred- 
stva že v tem srednjeročnem obdobju za tiste mejne prehode v Sloveniji, prek 
katerih poteka največji del potniškega in tovornega prometa. Prav tako pa si je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prizadeval doseči večjo participacijo Zvez- 
ne uprave carin tudi v stroških infrastrukture, ki jo je potrebno zgraditi na 
mejnih prehodih, da bi bili ti funkcionalni in v skladu s sodobnimi zahtevami 
prometa. Zvezni izvršni svet je sprejel te predloge in bo v kratkem v obravnavi 
v Skupščini SFRJ ustrezna sprememba zakona o programu in modernizaciji 
carinske službe, ki bo to omogočala. Medtem pa bo Zvezna uprava carin po 
sklepu Zveznega izvršnega sveta usmerila na mejne prehode v SR Sloveniji 
vsa še razpoložljiva sredstva, ne glede na program. 

Kljub vsem tem aktivnostim pa moramo ugotoviti, da predvsem na mej- 
nih prehodih Vrtojba, Fernetiči in Šentilj, prek katerih poteka največji del 
prometa in katerih ureditev je predmet sporazumov med državami, kasnimo 
z izvajanjem programov, predvsem zaradi kritičnega pomanjkanja sredstev. 
Zato je skupnost za ceste prevzela v skladu s svojimi možnostmi že v tem 
srednjeročnem obdobju del programa, ki zadeva cestno infrastrukturo, preo- 
stale objekte in preostalo infrastrukturo ter zanje potrebna sredstva pa je 
potrebno zagotoviti s kombinacijo vseh preostalih drugih možnih virov. 

Po predračunih, ki so bili pripravljeni v začetku tega leta za nujne pro- 
grame izgradnje rekonstrukcije in dograditve mejnih prehodov v SR Sloveniji 
in potem, ko so bili doseženi z Zvezno upravo carin dogovori o večji participa- 
ciji Zvezne uprave carin v teh programih, je ostalo letos nezagoto vi jenih še 
137 milijonov dinarjev. 

S predloženim odlokom bo pokrit večji del tega zneska, za preostalo raz- 
liko, če zanjo ne bomo uspeli najti pokritja, pa bo potrebno reducirati progra- 
me, predvidene za letošnje leto. Problemi pa ostajajo odprti tudi v prihodnje, 
kajti sredstva, ki so zagotovljena po zakonu o investicijskih vlaganjih SR Slo- 
venije v graditev objektov in nabavo opreme, ne bodo zadostovala. Zato bo 
potrebno poiskati v prihodnje še dodatne vire, brez katerih problema mejnih 
prehodov ne bo mogoče dokončno razrešiti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o usmeritvi dela temeljnega pro- 
metnega davka, ki pripada SR Sloveniji. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o usmeritvi dela temeljnega prometnega 
davka, ki pripada SR Sloveniji, soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na spremembe in 
dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in 
spremembe in dopolnitve statuta Univerze v Mariboru. 
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Gradivo je Skupščini 9R Slovenije predložila v obravnavo Univerza v 
Mariboru, ki je za svojega predstavnika določila tovarišico Sonjo Marič, pred- 
sednico Komisije za samoupravne splošne akte Univerze v Mariboru. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej toč- 
ki dnevnega reda določil tovariša Jožeta Miklavca, pomočnika predsednice Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodaj- 
no-pravna komisija. Oba sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 6. 7. 1979 smo prejeli predlog odloka o potrditvi sprememb 
in dopolnitev samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in 
o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Univerze v Mariboru. Da- 
nes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Želi predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopol- 
niti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 
predlog odloka o potrditvi sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma 
o združitvi v Univerzo v Mariboru in o soglasju k spremembam in dopolnitvam 
statuta Univerze v Mariboru. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na poročilo Zveznega 
izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v letu 1979 ter mož- 
nostmi razvoja v letu 1980. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Skupščina SFR 
Jugoslavije. Delegacija iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ je za svojega predstavnika določila k tej točki dnevnega reda ter 
k 13., 14., 15. in 16. točki dnevnega reda tovariša Iva Klemenčiča. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej toč- 
ki dnevnega reda določil tovariša Tomaža Banovca, namestnika direktorja 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Z dopisom z dne 27. 6. 1979 smo prejeli analizo uresničevanja dogovorjene 
politike najhitrejšega gospodarskega razvoja SAP Kosovo v času od leta 1976 
do leta 1978, z vzroki zaostajanja, s predlogi aktivnosti in ukrepov za njihovo 
odpravo. Z dopisom z dne 6. 7. 1979 pa smo prejeli zbirno informacijo o ures- 
ničevanju dogovora za dejavnosti posebnega pomena za celotni razvoj države. 

Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je dal po- 
ročilo. 

Z dopisom z dne 3. 7. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želi predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Zeli poročevalec Odbora poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh dosedanjih razprav o poročilu Zveznega izvršnega sveta 
o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 
1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v letu 1979 in možnostmi 
razvoja v letu 1980, ki so bile v delovnih telesih zborov, v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije in na drugih ravneh, je skupina delegatov izmed članov 
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pristojnih odborov pripravila predlog stališč in mnenj, ki naj bi jih zbori spre- 
jeli po končani razpravi. Skupina bo spremljala tudi vse razprave v zborih in 
predlagala morebitne spremembe in dopolnitve predloga stališč in mnenj. V 
skupini delegatov bo naš zbor zastopal poročevalec Odbora za družbenoeko- 
nomski razvoj delegat Janez Cergol. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Ramšak, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim! 

Jože Ramšak: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 30. 
okoliša meni, naj bi se poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s 
prvo oceno razvoja v letu 1979 in možnostmi razvoja v letu 1980 obravnavalo na 
isti seji kot poročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 
1976—1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980, ki je na dnevnem redu zbo- 
ra Skupščine SR Slovenije dne 23. julija 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem člana naše delegacije v Zboru 
republik in pokrajin tovariša Iva Klemenčiča, ali je možno glede na dani 
predlog delegata poročilo Zveznega izvršnega sveta obravnavati na prihodnji 
seji zbora, dne 23. julija, hkrati s poročilom o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za isto obdobje. Glede na to, da Zbor republik in pokrajin zaseda 19. 
julija, bi bila kasnejša obravnava pravzaprav prepozna. Dolžni smo o poročilu 
razpravljati na današnji seji zbora ter tako pomagati naši delegaciji pri nadalj- 
njih razpravah v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin. 

Predlagam, da obravnavamo poročilo na današnji seji zbora. Ali se zbor 
strinja s tem, kajti drugače bomo prišli v nerodno situacijo, da bo Zbor republik 
in pokrajin o poročilu razpravljal 19. tega meseca, mi pa bi o tem razpravljali 
šele 23. Vprašujem zbor, če se strinja s predlogom, da poročilo obravnavamo 
na današnji seji! (Da.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, bi prekinili to točko. Glede na to, da je bilo precej razprave v ostalih 
dveh zborih, prosim delegata tovariša Janeza Cergola, da se sestane z delegati 
ostalih dveh zborov ter da po proučitvi razprave poroča zboru. 

S tem bi to točko dnevnega reda prekinili. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
nekatera območja Socialistične republike Črne gore v letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej toč- 
ki dnevnega reda ter k 14. in 15. točki dnevnega reda določil tovarišico Milico 
Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta dala poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopol- 
niti? (Ne želita.) 
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Osnutek zakona in osnutka zakonov, ki ju bomo obravnavali pri naslednjih 
dveh točkah dnevnega reda, so iz sklopa zakonov, ki jih sprejemamo za reševa- 
nje in odpravljanje posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel nekatera 
območja SR Crne gore. 

Na prihodnji seji zbora bomo obravnavali še tri zakone iz tega sklopa. V 
zvezi s tem vas obveščam, da so bili ti zakoni predlagani v obravnavo po skraj- 
šanem postopku, ker je potrebno čimprej reševati posledice potresa. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ bo obravnaval vse te zakone 
na svoji seji dne 19. tega meseca. Ker zahtevajo osnutki zakonov, ki jih obrav- 
navamo na današnji seji, nekoliko več časa za usklajevanje kot ostali trije 
zakoni iz tega sklopa, smo te tri uvrstili na današnjo sejo. Zaradi skrajšanih 
rokov smo tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k vsem trem 
zakonom prejeli šele danes na klop. 

Pripombe Izvršnega sveta kot tudi Odbora za finance opozarjajo na neka- 
tera načelna in konkretna vprašanja proceduralne narave, nekaj pa je takih 
pripomb, s katerimi bi izboljšali zakonska besedila, zato naj jih delegacija pos- 
kuša uveljaviti v usklajevalnem postopku. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravlja- 
ti, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki 
je prizadel nekatera območja Socialistične republike Črne gore v letu 1979. 

2. Na podlagi razprav na seji Odbora za finance in stališč Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije daje zbor k osnutku zakona naslednje pripombe: 

Določneje je potrebno opredeliti obveznost, ki jo po tem zakonu načelno 
sprejemajo republike in avtonomni pokrajini, glede zagotavljanja povratnih 
sredstev za posojila občanom za popravila in graditev stanovanjskih hiš in sta- 
novanj ter gospodarskih objektov v lasti občanov. Natančneje je potrebno opre- 
deliti tudi kazalce za ugotavljanje vsakoletne obveznosti posamezne republike 
in avtonomne pokrajine. 

Pri namenih, za katere bodo lahko uporabljena sredstva solidarnosti po 
tem zakonu, bi bilo primerno natančneje razmejiti prepletanje učinkov ukre- 
pov po tem zakonu, z drugimi ukrepi, predlaganimi v korist gospodarstva in 
prebivalstva, prizadetega zaradi potresa v letu 1979 v Črni gori. Namene (10. 
člen), za katere bo sklad solidarnosti v SR Črni gori lahko odobraval sredstva, 
zbrana po tem zakonu, bi bilo primerno jasneje naznačiti, namreč da so to ob- 
nova, rekonstrukcija ali ponovna zgraditev objektov in naprav, poškodovanih 
ali uničenih med potresom v Črni gori leta 1979. Ker bo sklad solidarnosti v 
SR Črni gori upravljal s sredstvi, ki jih bodo zagotavljale republike in avto- 
nomni pokrajini, bi bilo primerno predvideti tudi njihovo udeležbo pri uprav- 
ljanju s sredstvi tega sklada ter obveznost, da so republike seznanjene z ugo- 
tovitvami zveznih organov, ki bodo nadzorovali poslovanje sklada. Določila za- 
kona se nanašajo na tista območja SR Črne gore, ki so bila prizadeta v potresu. 
V skladu s tem je treba dopolniti naslov zakona in besedilo 1. člena. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, potem prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je 
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za predlagani sklep, naj prosim gl-asuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anuitet v zvezi z določenimi 
krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim s področja Socialistične republike Črne gore, ki 
jih je prizadel potres v letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopol- 
niti? (Ne.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anuitet v zvezi z dolo- 
čenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in drugim samou- 
pravnim organizacijam in skupnostim s področja Socialistične republike Črne 
gore, ki jih je prizadel potres v letu 1979. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlo- 
gu zakona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (9 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Socialistični republiki Črni gori 
za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v letih 1.979 in 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravo Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 

sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopol- 
niti? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Socialistični republiki Črni 
gori za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v letih 1979 in 1980. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v delovnih te- 
lesih Zbora republik in pokrajin v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! {113 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (9 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicijskega ob- 
jekta tujemu izvajalcu. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Andreja Sotelška, pomočnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala 
Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
dala poročili. iDanes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 

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

da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oddajanju graditve investicij- 
skega objekta tujemu izvajalcu. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
družbenoekonomski razvoj in stališčih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, z osnutkom 
zakona. 
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Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, je Skupščini SR Slovenije 
predložila v obravnavo Skupščina SFRJ. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ so za svoje predstavnike k tej točki dnevnega reda do- 
ločili tovarišico Majdo Skerbic ter tovariša Rajka Orešnika in Viktorja Seitla. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je svoje predstavnike k tej točki dnev- 
nega reda določil tovarišico Milico Ozbič, tovariša Vlada Tanceta in tovariša 
Slavka Kocjana. 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, so obravnavali Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu in Zakonodajno-pravna komisija. Vsi so dali poročila. Z dopisom z 
dne 3. 7. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Zeli predstavnik delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ besedo? 
(Zeli.) Besedo ima tovarišica Majda Skerbic, delegatka v Zveznem zboru! 

Majda Skerbic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V svoji razpravi o predlogu za izdajo zakona o sanaciji in prenehanju orga- 
nizacij združenega dela se želim dotakniti dveh vprašanj: 

Prvič: rada bi prispevala nekaj pobud k predlogu za izdajo zakona o sa- 
naciji in prenehanju organizacij združenega dela ter drugič, dala pobudo, kako 
naj se združeno delo tvorno vključuje v graditev naše zakonodaje. 

Obravnava zakona v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije bo 
vsekakor prispevala h kvalitetnejši dograditvi tega zakona, saj že predložena 
poročila Odborov in komisij s konkretnimi pripombami in dopolnitvami za- 
konskega besedila, mnenje Izvršnega sveta in današnja razprava potrjujejo to 
trditev. Predlagani predlog za izdajo zakona o sanaciji in prenehanju organiza- 
cij združenega dela vsebuje v predlaganem zakonu ureditev pravnih institutov: 
predsanacijski postopek, sanacijo, postopek za samoupravno sporazumevanje o 
zmanjšanju terjatev oziroma kot varianto prisilno poravnavo, stečaj in redno 
likvidacijo. Ker so ti instituti združeni v enem zakonu, omogočajo vpogled v 
celotno problematiko. 

V svojem izvajanju želim posredovati nekaj pripomb k poglavju »pred- 
sanacijski postopek.« Ta institut je izredno pomemben. Deli se na dve področji: 
na odpravo vzrokov, zaradi katerih so nastale izgube po periodičnem obračunu 
in na odpravljanje vzrokov motenj v poslovanju 

V poslovanju nastopijo najprej motnje, in če se te ne odpravijo, nastopi 
izguba. Zato predlagam, da se v poglavju »predsanacijski postopek« najprej 
obdela področje »odpravljanje vzrokov motenj v poslovanju«, tako da bi se 
sedanji člen od 29. do 34. preštevilčili v člene od 20. do 25. 

Nato sledi predsanacijski postopek za odpravo vzrokov, zaradi katerih so 
nastale izgube po periodičnem obračunu, kar bo zahtevalo preštevilčenje seda- 
njih členov od 20 do 28. v člene od 26. do 34. 

Ker se težišče mojih pripomb nanaša na odpravljanje vzrokov motenj v 
poslovanju, želim reči nekaj tudi o motnjah. Zakon o združenem delu v 152. 
členu določa, da mora temeljna organizacija združenega dela, če med letom 
ugotovi, da je prišlo pri poslovanju do motenj, ker ni ustvarila dovolj sredstev 
za redno poslovanje, že v tej fazi sprejeti program ukrepov za njihovo odpra- 
vo. Tudi zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka 
ima v 54. členu obdelan institut motenj. Kot mi je znano, pa se v praksi institut 
za odpravo motenj uporablja le v redkih primerih. 
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Skoraj v vseh primerih prične organizacija združenega dela pripravljati 
program ukrepov šele takrat, ko ima izgubo, ker je šele takrat izpostavljena 
sankcijam, kar pa seveda ni prav, vendar so dejstvo. 

Dovolite mi, da podam k posameznim členom nekaj konkretnih pobud. 
Opozorila bi, da se pripombe nanašajo na dosedanje oznake členov, če pa 

bo upoštevana prejšnja pripomba, se bo spremenilo tudi oštevilčenje členov. 
V 22. členu je opredeljeno, da če temeljna organizacija v periodičnem ob- 

računu za 9 mesecev ugotovi, da posluje z izgubo, ki ni večja od izkazane izgube 
v periodičnem obračunu za 6 mesecev, ali pa so vzroki nastalih izgub enaki kot 
pri 6-mesečnem obračunu, ima temeljna organizacija možnost, da se odloči, ali 
bo potrebno poleg že izvedenih ukrepov ob 6-mesečnem obračunu izvajati še 
dodatne < ukrepe. 

Soglašam s tistimi pripombami, ki poudarjajo, da je potrebno v vsakem 
primeru ugotavljati vzroke zaradi katerih je izguba nastala, in predvideti ukre- 
pe, kajti pri poslovanju lahko nastopijo novi momenti, saj življenje ni statično. 

25. člen opredeljuje, da se lahko temeljna organizacija združenega dela 
odloči, da sestavlja periodični obračun po vsem mesecu, in če ugotovi po tem 
obračunu, da ne posluje več z izgubo, prenehajo obveznosti in posledice iz 
24. člena, to je vprašanje izplačil osebnih dohodkov, ter posledice iz 20. in 22. 
člena. Morda bi kazalo temeljno organizacijo, ki je poslovala z izgubo, zavezati, 
da še 6 mesecev po prenehanju poslovanja z izgubo sestavlja mesečne obračune. 
V tem primeru gre za varnostni ukrep. 

Sedanji 29. člen, ki opredeljuje motnje poslovanja, naj postane, kot sem 
že uvodoma predlagala, 20. člen. 

V predloženih pripombah je v zvezi s sedanjim 29. členom izražena bo- 
jazen, da bodo le maloštevilne organizacije, ki ne bodo dolžne izvesti opravil in 
ukrepov za odpravljanje motenj v poslovanju. V celoti se zavzemam, da je po- 
trebno poslovanje tekoče spremljati in ugotavljati motnje ter takoj ukrepati. 
Prepričana sem, da bi, če bi temeljne organizacije združenega dela sprejele 
program ukrepov takrat, ko se pojavijo motnje, to vplivalo na uspešnejše poslo- 
vanje. Večjo pozornost bi posvetili pridobivanju dohodka ter možnostim za iz- 
boljšanje produktivnosti dela, izkoriščanju kapacitet ter zniževanju stroškov, 
ekonomiji dela in sredstev. 

Naj vas pri tem spomnim na akcijo Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije »pridobivanje in razporejanje dohodka ter uveljavljanje načel de- 
litve po delu in rezultatih dela«. Izhodišča akcije so naslednja: 

1. zagotoviti moramo, da bodo delavci hkrati planirali pogoje pridobivanja 
dohodka in vse sestavine razporejanja dohodka in čistega dohodka. 

2. Razporejanje čistega dohodka mora temeljiti na analizi pogojev ustvar- 
janja in pridobivanja dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

3. Sproti in periodično je treba spremljati dosežene rezultate ustvarjenega 
dohodka. 

4. V primeru nedoseganja postavljenih nalog je potrebno ugotoviti motnje 
in vztrajati, da se sprejmejo ukrepi za odpravo le-teh. 

Opozorila sem le na nekaj temeljnih izhodišč akcije. Sedaj pa bi se vrnila k 
29. členu, ki govori o motnjah. Menim, da bi kazalo poiskati ideje, kako bi 
dodatno in natančneje opredelili pojem »motnje«. Kolegica tovarišica Nagličeva, 
delegatka Zveznega zbora me je opozorila, da bo Odbor za zakonodajo Zvez- 
nega zbora predlagal, da se zakon sprejme v trifaznem postopku, kar bi omo- 
gočilo, da oblikujemo temeljite pripombe. 

4 
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30. člen postavlja zahtevo, da morajo delavci v temeljni organizaciji v 75 
dneh po preteku roka, predpisanega za predložitev zaključnega računa, sprejeti 
program ukrepov za odpravo motenj, nastalih v poslovanju. Menim, da je pred- 
lagani rok predolg. Podpiram predlagatelje pripomb, ki menijo, da je potrebno 
vse aktivnosti, ki se nanašajo na sprejemanje ukrepov za odpravo vzrokov 
izgub med letom sprejemati hitro in tekoče ocenjevati njihove učinke, sicer 
se z nadaljevanjem slabega gospodarjenja veča negativni finančni rezultat po- 
slovanja. Glede roka je potrebno upoštevati tudi določbe 152. člena zakona o 
združenem delu, kjer je določen rok 30. dni. 

Program ukrepov bi kazalo razdeliti na kratkoročne ukrepe, to so področja, 
na katerih se da hitro ukrepati, ter na ukrepe dolgoročnega značaja, kjer gre 
za programske preusmeritve. Gospodarska zbornica SR Slovenije je dala po- 
budo, da se vnese »določilo o. minimalni metodologiji za izdelavo sanacijskega 
programa«, ki bi bila predpisana z republiškim odlokom. To je pripomba k 41. 
členu. Ce bi bila pobuda sprejeta, je Gospodarska zbornica Slovenije priprav- 
ljena aktivno sodelovati pri izdelavi predloga. Vse to bi pripomoglo h kvalitet- 
nejši izdelavi sanacijskih programov, hkrati pa bi metodologijo oziroma metodo 
lahko tudi vsaj delno uporabili tudi v predsanacijskem postopku. Pripravlje- 
nost Gospodarske zbornice za tvorno sodelovanje je potrebno pozdraviti, kajti 
le tako bodo lahko naši zakoni res: uporabni za združeno delo. 

Da pa temeljna organizacija instituta motenj ne bi obšla, je potrebno te- 
meljno organizacijo zavezati, da ukrepa že pri ugotavljanju motenj. Zato pred- 
lagam, da se 41. člen dopolni tako, da se za točko 2 doda nova točka 2. a, ki naj 
glasi: »Pri sanaciji je potrebno povedati, kdaj so v temeljni organizaciji mot- 
nje nastale, kdaj so bile ugotovljene in kaj je temeljna organizacija storila za 
odpravo motenj.« 

Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da prispevam še nekaj misli oziroma po- 
bud, kako bi se združeno delo lahko tvorneje vključevalo v graditev naše za- 
konodaje. Skupščina SiR Slovenije je ,v svoj program dela vnesla vse pomembne 
zakone Zveznega zbora, kar dokazuje tudi razprava oziroma ta točka dnevnega 
reda. Predlagam, da delegati posredujemo predlog za izdajo zakona o sanaciji 
in prenehanju organizacij združenega dela svojim organizacijam združenega 
dela ter jih zadolžimo, da organizacije združenega dela materialne proizvodnje 
kakor tudi družbenih dejavnosti in javnih služb po svojih interesnih sferah dajo 
k predlogu za izdajo zakona o sanaciji pripombe in jih pošljejo Zboru združe- 
nega dela občinske skupščine, ki naj oceni, ali jih bo zbor obravnaval na svoji 
seji. Zbrane pripombe naj zbori združenega dela občinskih skupščin posredu- 
jejo delegatom Zveznega zbora Skupščine SR Slovenije, koordinatorju tovarišu 
Osolniku oziroma sekretarju tovarišu Kostjukovskemu. Potrebno bi bilo določiti 
tudi rok, vendar Zvezni zbor nima. tako terminsko določenega programa dela, 
kot ga ima naša republiška skupščina. Predlagam, da se pripombe organizacij 
združenega dela posredujejo Zboru združenega dela občinske skupščine do 5. 
septembra, do 25. septembra pa mora biti gradivo posredovano delegatom Zvez- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Prepričana sem, da se bo poleg današnje razprave utrnila še kaka kvalitet- 
na pripomba, katero bodo delegati posredovali Zveznemu zboru. Sočasno pa 
je lahko to tudi način, kako združeno delo glede na interesna področja čimbolj 
vključevati, da bo sodelovalo pri oblikovanju zakonov. 

Zavedam se, da bodo pripombe delno upravičene, delno pa tudi ne, da ni 
časa. Potrebno se je organizirati po interesnih področjih, konkretno jaz sem se 
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v današnji razpravi osredotočila tudi samo na del zakona »poglavje predsana- 
cijskega postopka s poudarkom na motnjah-«. Prepričana sem, da bodo s po- 
globljenim sodelovanjem in večjim aktiviranjem baze, to je organizacij združe- 
nega dela, naši sprejeti zakoni kvalitetnejši in se v združenem delu ne bomo 
več tako pogosto jezili, kaj vse ni dobro napisano in precizirano. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovarišica Skerbičeva bo go- 
tovo razpravljala tudi v Zveznem zboru. Glede rokov menim, da ne bi pred- 
pisovali in sprejemali nekih obveznih rokov do občinskih skupščin, saj je to 
stvar njihove lastne odgovornosti in dogovora zveznih delegatov z ustreznimi 
občinskimi skupščinami. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želijo 
poročevalci Odbora in komisij poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Danilo Bratina, delegat za Zbor 
združenega dela S področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. Prosim! 

Danilo Bratina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na svoji seji razpravljala o predlogu za izdajo zakona z 
osnutkom zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. Po 
pestri in obširni razpravi so se izoblikovala nekatera mnenja, predlogi in tudi 
dileme. 

Načelna pripomba velja pospešenemu postopku sprejemanja zakona, saj 
obravnavamo skupaj s predlogom za izdajo tudi že osnutek. Ocenjujemo, da bi 
tako pomemben sistemski zakon le moral postopoma skozi vse faze sprejemanja. 

V zvezi z določilom o predsanacijskem postopku zaradi odprave vzrokov 
izgub po periodičnih obračunih menimo, da naj po prvem trimesečju ne bi 
prihajalo do ukrepov, kot jih predvidevajo drugi odstavek 20. člena in 24. člen. 
Iz izkušenj pri vsakoletnem spremljanju gospodarjenja namreč vemo, da 
trimesečni rezultati, pa naj odstopajo v pozitivno ali pa tudi negativno smer, 
niso merilo za dosežene rezultate v naslednjih obdobjih. V zvezi s tem bi bilo 
potrebno tudi podrobneje proučiti 26. člen. 

Podpiramo roke, ki jih predvideva 41. člen za izdelavo oziroma sprejetje 
sanacijskega programa. Če naj bo sanacijski program kvaliteten in učinkovit, 
je v največjih primerih to tudi investicijski elaborat, zato so roki 15. maj ozi- 
roma 1. junij sprejemljivi. 

Osnutek zakona nam ponuja izbiro med samoupravnim sporazumevanjem o 
zmanjšanju terjatev in pa prisilno poravnavo. Ocenjujemo, da je edino spre- 
jemljiva varianta, ker ne vidimo realne možnosti, da bi samoupravno sporazu- 
mevanje na tem področju uspešno potekalo. 

Na koncu postavljamo bolj vprašanje oziroma dilemo v zvezi z nekaterimi 
določili v 8. poglavju, ki govore o tem, kakšne so na naroku za prisilno po- 
ravnavo naloge predstavnika delavskega sveta dolžnika oziroma ustreznega or- 
gana upravljanja dolžnika. Vprašujemo, ali ne bi bilo primerneje, da v teh v 
bistvu tehničnih postopkih sodeluje prisilni upravitelj oziroma poslovodni or- 
gan. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovariš Jernej Jerman, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Jernej Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Kranj podpira predlog za izdajo zakona o sanaciji 
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in prenehanju organizacij združenega dela. K V. poglavju zakona, »stečaj«, 
pa je imela skupina delegatov naslednje pripombe: 

1. Pri 113. členu predlagamo dodatno 10. točko, ki se glasi: »nova številka 
dolžnikovega žiro računa v zvezi s 121. členom«. 

2. Pri 118. členu predlagamo črtanje alternative glede na načelo, da so pri 
plačilu iz stečajne mase vsi upniki enaki. 

3. Pri 166. členu naj se doda: pri preostalem delu stečajne mase so vsi 
upniki enaki. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Če nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Pripombe, predloge, mnenja in stališča delovnih teles Skupščine in Zbora 
ter pripombe in predloge, dane v današnji razpravi, vključno s stališči Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona o sanaciji in pre- 
nehanju organizacije združenega dela, z osnutkom zakona, se posredujejo dele- 
gatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da jih upoštevajo pri 
oblikovanju pripomb, predlogov in mnenj k predlogu za izdajo zakona, z os- 
nutkom. 

2. Zbor združenega dela priporoča organizacijam združenega dela in zborom 
združenega dela občinskih skupščin, da o predlogu za izdajo zakona o sanaciji 
in prenehanju organizacij združenega dela še naprej razpravljajo. Pripombe in 
stališča k zakonu naj organizacije združenega dela posredujejo zborom zdru- 
ženega dela občinskih skupščin oziroma delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru SFRJ do 25. septembra 1979. To je skrajni rok. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev oziroma spremembo tako oblikovanega 
sklepa? (Nihče.) Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Obveščen sem, da je skupina, ki smo jo imenovali pri 12. točki dnevnega 

reda, končala z delom. 

Predlagam, da se vrnemo na 12. točko dnevnega reda, to je na 
poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje od 1976 do 1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja 
v 1979. letu in možnostmi razvoja v 1980. letu. 

Prosim delegata medzborovske skupine tovariša Janeza Cergola, da poda 
poročilo. 

Janez Cergol: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da ni bilo v razpravi konkretnih pripomb za dopolnitev pred- 
loga stališč in mnenj Skupščine SR Slovenije k poročilu o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije, skupina predlaga zboru, da predlog sprejme v pred- 
loženem besedilu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Zeli kdo o poročilu razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje 
predlog stališč in mnenj v besedilu, ki ga je pripravila medzborovska skupina 
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delegatov. Kdor je za predlog stališč in mnenj, naj prosim glasuje! (116 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (X. posojilo za ceste 
YU 1678.) 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je 
za svojega predstavnika določila tovariša Iva Klemenčiča. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta; in republiško sekretarko za 
finance. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose in Zakonodajno-prava komisija, ki so dali poročila. 

Z dopisom z dne 27. 6. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želijo poročevalci Odbora in komisij .poročila še ustno dopolniti? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma 
o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj (X. posojilo za ceste, YU 1678). Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva de- 
legata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slo- 
venije je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija k obema predlogoma odloka določila 
tovariša Tomaža Kavčiča, člana Komisije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Ker ne želi nihče raz- 

pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o razrešitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slove- 
nije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slove- 
nije, je prav tako predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 
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Izvršni svet 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 glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združe- 

nega dela SR Slovenije. 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 o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nas je z dopisom, ki ste ga sprejeli 
danes na klop, obvestil, da bo na delegatsko vprašanje skupine delegatov za 
gospodarsko področje, 29. okoliš, Koper, odgovoril na prvi seji Zbora združe- 
nega dela v mesecu septembru. 

Na delegatsko vprašanje delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva, 
Maribor, pa bo odgovorila tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva, ki delegira delegate 

v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, nam je postavila naslednje 
vprašanje: 

V organizacijah združenega dela v občini Maribor je v letošnjem letu, pred- 
vsem pa v zadnjih dveh mesecih, čutiti izredno poslabšanje likvidnosti. Likvi- 
dnost je poslabšana do take mere, da je že pri temeljni banki problem naje- 
ti premostitveni kredit za dvig osebnih dohodkov ter kredit za kratkoročne 
potrebe, to je za financiranje tekočega poslovanja, kar povzroča motnje v pro- 
izvodnem procesu. 

Menimo, da za tako stanje ni kriva le nizka akumulativna sposobnost 
gospodarstva in premajhno vlaganje sredstev kot obratna sredstva, pač pa tudi 
ukrepi kreditno-monetarne politike, ki preveč omejujejo obseg denarne mase v 
materialni proizvodnji, nič pa ne vplivajo na preprečevanje prelivanja denar- 
nih sredstev iz sfere materialne proizvodnje v proračun in družbene dejavnosti. 

Ker lahko povzroči slaba likvidnost v gospodarstvu resne motnje, postav- 
ljamo vprašanje: Kdaj bo vzpostavljen takšen sistem plačevanja obveznosti v 
proračunu in za družbene dejavnosti, da se ne bo dogajalo kot sedaj, da se kopi- 
čijo na žiro računu teh dejavnosti ogromna sredstva, v materialni proizvodnji 
pa je čutiti pomanjkanje sredstev in je zato potrebno najemati kredite in pla- 
čevati visoke obresti? 

Nadalje želimo pojasnilo, ali niso ukrepi kreditno-monetarne politike glede 
obsega denarne mase in obvezne rezerve preostri in preveč usmerjeni s svojimi 
učinki v neproizvodno sfero, kar se bo negativno pokazalo v poslovanju or- 
ganizacij združenega dela. 

Na postavljena vprašanja vam želim posredovati naslednji odgovor in po- 
jasnilo: 

Ugotoviti moram, da situacija, na katero opozarjajo delegati 16. okoliša 
Zbora združenega dela, s področja gospodarstva, ni specifična samo za občino 
Maribor, temveč je v nekaterih drugih občinah in temeljnih bankah še slabša, 
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kar je jasno iz podatkov, ki so znani za občino Maribor in temeljno banko v 
Mariboru. . . . . . 

Vendar pa moram ugotoviti, da slabšanje likvidnosti bank, ki izhaja iz 
slabšanja likvidnosti združenega dela v prvi vrsti, ni samo rezultat in posledica 
načina vplačevanja obveznosti v proračun in za družbene dejavnosti, kakor 
tudi ne posledica ukrepov kreditno-monetarne politike, temveč je taka situacija 
sestavni del poslovanja organizacij združenega dela, bank, pa tudi obeh nave- 
denih sektorjev, na katere se vprašanje nanaša. 

Ugotoviti moram, da navedba v obrazložitvi vprašanja, ki so ga postavili 
delegati iz Maribora, ki ocenjujejo, da za takšno stanje v likvidnosti ne gre 
iskati krivde samo v slabši, nizki akumulativni sposobnosti gospodarstva in 
premajhnem vlaganju sredstev za potrebe obratnih sredstev, delno drži. 

Podatki iz bilanc kažejo, da se udeležba lastnih sredstev v obratnih sredst- 
vih v našem gospodarstvu v zadnjih letih absolutno in relativno znizuje. Gospo- 
darske organizacije namenjajo vse prevelik delež iz svojih poslovnih skladov 
za investicije, s preostalim deležem poslovnega sklada, ki ga uporabljajo za 
obratne namene, pa niti približno ne morejo pokriti potreb, temveč načrtno 
računajo s sredstvi, ki jih pridobivajo prek temeljnih bank iz združenih sred- 
stev ostalih članic bank. 

Čeprav je le manjši delež krivde za slabšanje v likvidnostni situaciji zdru- 
ženega dela mogoče iskati v načinu vplačevanja obveznosti v proračune druž- 
benopolitičnih skupnosti in za družbene dejavnosti, menimo, da lahko vendar le 
tudi v tem iščemo del odgovora za saniranje obstoječih problemov v likvidnosti. 

Naš sekretariat, ki mora po svoji delovni opredelitvi pripravljati tovrstne 
predloge, je v letošnjem letu pripravil že tri predloge, katerih cilj je, da pred- 
vsem v družbenih dejavnostih, kjer se večkrat pojavljajo presežki sredstev, 
poiščejo način za razmejitev načina obračunavanja obveznosti od načina in 
časa plačevanja obveznosti. S tem bi dosegli, da bi družbene dejavnosti na svo- 
jih računih razpolagale le s tisto količino sredstev iz združenega dela, ki jo za 
sprotno uporabo po svoji dinamiki tudi potrebujejo. 

Vendar se pri delu srečujemo s težavami, glede na to, da so osnove, po 
katerih se obračunavajo prispevki družbenim dejavnostim, izredno spremenljive, 
dinamične ter je zato vsako natančno planiranje sredstev na podlagi spre- 
menljivih osnov praktično nemogoče v pogojih tako močne inflacije, v kakršni 
živimo zadnja leta. 

Delo otežujejo tudi samoupravni sporazumi, ki bi jih bilo potrebno dopol- 
niti, kar bi omogočilo tak način vplačevanja obveznosti. 

Težave pri delu povzroča tudi tehnika, ki je sedaj prirejena tako, da pri- 
hrani organizacijam združenega dela nepotrebno administriranje. Vsaka nova 
tehnika, ki bi se je poslužili, da bi z njo dosegli zmanjšanje stanja sredstev na 
žiro računih družbenih dejavnosti, pa bi zahtevala seveda povečanje dela v 
organizacijah združenega dela* Kljub temu da so bili do sedaj v ustreznih komi- 
sijah in telesih Izvršnega sveta predlagani že trije predlogi, se s tem delom le 
počasi prebijamo naprej. Vendar upamo, da nam bo do jeseni uspelo nalogo za- 
dovoljivo opraviti, tako da bi preprečili nastajanje občasnih presežkov na žiro 
računih družbenih dejavnosti. 

Glede vplačevanja proračunskih obveznosti je situacija seveda precej lažja. 
V letošnjem letu so prilivi davčne obveznosti iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela daleč pod planiranimi, kar ne narekuje nobenih nujnih 
ukrepov. Nasprotno, razmišljati bomo morali, kaj storiti v primeru, če ne bo 



56 Zbor združenega dela 

planirana obveznost tudi izpolnjena. Sicer pa so računi proračunov v Narodni 
banki, vsa stanja na žiro računih družbenopolitičnih skupnosti pa se sproti, po 
sporazumu temeljnih bank, uporabljajo za namene kreditiranja organizacij 
združenega dela. Tovrstna sredstva služijo v celotnih izračunih bank kot sred- 
stva, ki banke ne stanejo ničesar, ker so ti depoziti že obrestovani in se pla- 
čujejo zanje le manipulativni stroški. Sredstva torej služijo predvsem za iz- 
ravnavo izračunov dohodka bank za tiste kredite, ki jih le-te dajejo po be- 
nificiranih oziroma po ugodnejših obrestnih merah. 

Povedati moram, da se v zadnjih mesecih tako stanje na računih proraču- 
nov, kot tudi stanje na računih družbenih dejavnosti zanesljivo niža. V zadnjem 
mesecu je prišlo do znatnega znižanja stanja sredstev na računih družbenih 
dejavnosti za republiške skupnosti, tako da je že ogroženo kreditiranje za 
vse tiste namene, za katere so se sredstva teh računov tudi uporabljala. 

Do take situacije je prišlo zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti ob novem letu 
v Skupščini in v sporazumih in aneksih v skupnostih, ko smo lanskoletne višje 
stopnje poračunavali za letošnje leto in stopnje tudi ustrezno zniževali. Tako 
se vsi lanskoletni presežki ali mnogi od njih in pa letošnji prilivi počasi in 
zanesljivo uravnavajo na nivo, ki je bil planiran. Seveda pa vse to poteka v 
odvisnosti od gibanj dohodka in osebnih dohodkov kot osnove za izračun ob- 
veznosti v združenem delu. 

V zvezi z drugim vprašanjem, ali niso ukrepi kreditno-monetarne politike 
glede obsega denarne mase in obvezne rezerve preostri in preveč usmerjeni s 
svojimi učinki v neproizvodno sfero, moram povedati naslednje: 

Ukrepe kreditno-monetarne politike sprejemamo v naši državi na nivoju 
federacije in ne na nivoju republike. Ukrepi kreditno-monetarne politike so 
bili za letošnje leto sprejeti v smislu zahtev resolucije, ki jo je sprejela Skup- 
ščina. 

Ugotovitve o izvajanju teh ukrepov pa nakazujejo potrebo po korekciji 
ukrepov med letom. Do prve korekcije teh ukrepov pa je prav v zadnjih dneh 
tudi že prišlo. 

Planirana denarna masa za letošnje leto v prvi polovici leta ni bila dose- 
žena, vendar ne zaradi ukrepov kreditno-monetarne politike, ampak zaradi 
previsokih gibanj pri uvozu, ki so povzročila med ostalimi negativnimi učinki 
tudi tega, da se je zaradi uvoza iz obtoka v Jugoslaviji odtegnila prevelika masa 
dinarskih sredstev. Čezmeren uvoz znižuje razpoložljivo dinarsko denarno maso 
v državi, kar je povzročilo, da obseg planirane denarne mase v prvem polletju 
ni bil dosežen in je pod planiranim nivojem. 

Če bo prišlo do restriktivnih ukrepov pri uvozu in se bo uvoz v nadaljnjih 
mesecih gibal v predvidenih okvirih, se bodo izravnave v denarni masi že sa- 
me po sebi začele, kljub temu pa bo z nekaterimi dodatnimi ukrepi Narodna 
banka sprostila dodatne količine denarja, da bi olajšala situacijo. 

Med ukrepi, ki so bili v zadnjem času že sprejeti, je ukrep Sveta guver- 
nerjev, s katerim so dvignjeni limiti, sprejeti za plasmaje bank, in sicer od 
prvotnih 10% na 12% do konca julija, od prvotno predvidenih 13% na 15 % 
do konca tretjega trimesečja, s končnim limitom 19 % rasti do konca leta, kar 
je prvotna številka. Svet guvernerjev pa ni sprejel nekaterih zahtev, ki smo jih 
med ostalimi postavljali tudi iz naše republike, da bi se iz limitov izvzeli sta- 
novanjski krediti, krediti za komunalno izgradnjo in krediti za odpravo posledic 
elementarnih nesreč. No, s splošnim dvigom limitov se bo marsikatera kočljiva 
situacija v marsikateri temeljni banki lahko vsaj deloma že takoj uravnala. 
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Drugo vprašanje je seveda, ali banka razpolaga s primernimi in zadostnimi 
količinami svojih virov sredstev, da bo te vidne limite v plasmajih sploh lahko 
uporabila. Zato moram na koncu ugotoviti, da situacije, ki jo na splošno ozna- 
čujemo z besedo nelikvidnost, ne moremo reševati samo z ukrepi kreditno- 
monetarne politike. Nelikvidnost se začenja v organizacijah združenega dela, v 
njihovem lastnem poslovanju in gospodarjenju s sredstvi pa mora biti dan 
ustrezen poudarek skrbi za lastno likvidnost. Brez tega se z nobenimi drugimi 
ukrepi splošne situacije ne da urejevati, razen s takimi ukrepi, ki neposredno 
učinkujejo na rast inflacijske stopnje. 

Zaradi tega se moramo jasno in odkrito pogovarjati o tem, kakšno je ravna- 
nje organizacij združenega dela v odnosu na gospodarjenje predvsem z last- 
nimi sredstvi, šele v nadaljevanju pa govoriti o tem, koliko združenih sredstev 
bo katera organizacija združenega dela lahko dobila v bankah v obliki posojil 
za kritje lastne tekoče reprodukcije in seveda tudi lastnih razvojnih načrtov. 
Zato mislim, da moram poudariti, da je poleg premajhne skrbi, ki jo organiza- 
cije združenega dela, kot to izhaja iz podatkov o zaključnih računih, posvečajo 
za rast lastnih obratnih sredstev iz lastne akumulacije, potrebno tudi ugotoviti, 
da v zadnjem času precej peša skrb za poravnavo računov, da raste obseg 
neporavnanih, neplačanih računov, da raste obseg računov, za katere se niti 
ne potrjuje nastanek dolžniško-upniških razmerij, in da je to eden od močnih in 
občutnih razlogov, zakaj na žiro računih organizacij združenega dela primanj- 
kuje čedalje več sredstev. 

Ob tem pa seveda moramo dodatno ugotoviti, da so izdatki vseh vrst, tudi 
v organizacijah združenega dela in pri drugih uporabnikih družbenih sredstev 
nemoteni, tako da skladnosti v gibanjih ni. Ta skladnost v gibanjih se začenja 
v temeljnih organizacijah združenega dela in se iz njih gradi naprej do globalne 
bilance. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem delegate 16. okoli- 
ša s področja gospodarstva, Maribor, če so z odgovorom zadovoljni? (Da.) Odgo- 
vor bo objavljen v Poročevalcu. 

Potem obveščam skupino delegatov s področja obrtnih in podobnih dejav- 
nosti 5. okoliša, da bo odgovor na njihovo delegatsko vprašanje posredovan 
na seji 23. julija. Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Ce nihče, potem zaključujem to točko dnevnega reda. Obveščam vas, da 
smo osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadalj- 
nji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu v SR Sloveniji in predlog zakona o pravni pomoči sprejeli v skla- 
du s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora 
obvestil. 

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

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zaključujem sejo in se vam 
zahvaljujem za sodelovanje. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 14.55.) 
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(19. julija 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

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

V smislu 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvoli- 
li Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, za katero pred- 
lagam naslednje delegate: za predsednika Martina Ahlina, za člana Staneta 
Pustavrha in Rajka Novaka. So predlagani delegati navzoči? Prosim, če dvig- 
nejo roko! Hvala lepa. 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, da- 
jem na glasovanje predlog o izvolitvi Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za pred- 
log, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? i(Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? [(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 23. sejo zbora izvoljeni predlagani delegati. Prosim Verifikacij- 
sko komisijo, da pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Izobraževalne skupnosti Slovenije, 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Republiške skup- 
nosti za ceste SR Slovenije, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Zveze stanova- 
njskih skupnosti Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slove- 
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nije, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slo- 
venije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji in 
Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov Zbora združenega 
dela, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Ljubo Meden, poročevalec Odbora 
za finance, Ivan Zelenšek poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, 
Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Aleksander 
Furlan, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Branko Kozamernik, 
poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
Dimitrij Živec, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Marko Marsel poro- 
čevalec Komisije za pravosodje, Tomaž Kavčič poročevalec Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve ter Breda Kolarič-Lah, poročevalka Za- 
konodaj no-pravne komisije. 

Prosim delegate, ki želijo na današnji seji zbora postaviti delegatsko vpra- 
šanje, da ga že sedaj, če je mogoče v pismeni obliki, oddajo tovarišici sekretar- 
ki, ki bo o njem takoj obvestila Izvršni svet oziroma pristojne republiške 
funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu in drugim, da bi morda od- 
govorili na postavljena delegatska vprašanja že na današnji seji. 

Prosim, da čas, ko čakamo na poročilo Verifikacijske komisije, izkoristi- 
mo zato, da pregledamo materiale, ki smo jih dobili danes na klop. 

Komisija je končala delo. Besedo ima predsednik Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja tovariš Martin Ahlin! 

Martin Ahlin: Tovarišice in tovariši delegati! Poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupšči- 
ne SR Slovenije za 23. sejo dne 19. 7. 1979. 

Zbor združenega dela ima 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo de- 
legatska pooblastila 134 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 82 dele- 
gatov, s prosvetno-kulturnega področja 14 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne in podob- 
nih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz 
delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 16. okoliš 1 delegat, 28. okoliš 1 delegat, 36. 
okoliš 4 delegati, 39. okoliš 1 delegat in 37. okoliš 1 delegat, skupaj 8 delegatov; 
s prosvetno-kulturnega področja za 2. okoliš 2 delegata, 3. okoliš 1 delegat in 
7. okoliš 1 delegat, skupaj 4 delegati; s socialno-zdravstvenega področja za 5. 
okoliš 1 delegat; iz kmetijske dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1 dele- 
gat in Q. okoliš 1 delegat, skupaj 3 delegati. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo o poročilu razpravljati? (Nihče.) 
Če ne želi nihče razpravljati, potem prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poro- 
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čilo Komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 23. sejo Zbora združenega dela. 

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

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora 
dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju vseh treh zborov po končani 2. toč- 
ki dnevnega reda poslušali uvodno obrazložitev k osnutku zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki jo bo podal to- 
variš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje in informacijski sistem, in uvodno obrazložitev k 
predlogu za izdajo zakona o urbanističnem planiranju, ki jo bo posredovala 
tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sveta in republiška sekre- 
tarka za urbanizem. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnevne- 
ga reda. 

Z dopisom z dne 19. 6. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje z osnut- 
kom zakona o zdravstvenem varstvu in z osnutkom zakona o kulturnih skup- 
nostih, katerih obravnava je bila predvidena že v sklicu seje zbora z dne 4. 
junija 1979. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim dopisom, ki smo ga danes 
prejeli na klop, predlaga, da se osnutek zakona o kulturnih skupnostih odloži 
z dnevnega reda današnje seje. Razlogi za odložitev so navedeni v dopisu Iz- 
vršnega sveta. Zato tega osnutka zakona na današnji seji ne bomo obrav- 
navali. 

Z dopisom z dne 3. 7. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje z osnutkom 
zakona o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje 
anuitet za kredite, dane SAP Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin v dobi do leta 1980. Na prejšnji seji sem vas obvestil, da bom dnevni red 
današnje seje predvidoma razširil še z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o 
prometu blaga in storitev s tujino, z osnutkom zakona o dopolnitvi carinskega 
zakona in z osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. Omenjeni osnutki zakonov so iz sklopa zakonov, s 
katerimi se odpravljajo posledice potresa v Socialistični republiki Črni gori. 
Predlagam, da te osnutke zakonov, kot tudi osnutek zakona o prevzemanju 
obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje anuitet za kredite, da- 
ne SAP Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980 
uvrstimo na dnevni red takoj v začetku, da bomo o naši odločitvi lahko pravo- 
časno obvestili Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki o teh zakonih od- 
loča na svoji seji danes. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nam je predložil v obravnavo predlog 
odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene do- 
govor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in finan- 
ciranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani, s pred- 
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logom dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji 
in financiranju kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Prejeli smo tudi stališče Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije o aktualnih vprašanjih gradnje in finan- 
ciranja Kulturnega doma Ivan Cankar, v katerih predlaga vsem podpisnikom 
družbenega dogovora, da v najkrajšem času sprejmejo ustrezne sklepe in tako 
omogočijo normalni potek gradnje tega zelo pomembnega objekta ter njegovo 
čimprejšnjo usposobitev, skladno z nameni, zaradi katerih je Predsedstvo Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije dalo ob 
100-letnici Cankarjevega rojstva pobudo za njegovo zgraditev in o kateri je 
razpravljala in sprejela ustrezen sklep tudi Skupščina SR Slovenije v prejš- 
njem mandatu. 

Sprejetje predlaganega odloka še v tem mesecu narekuje več razlogov. 
Tako bi lahko gradnja Kulturnega doma Ivan Cankar potekala nemoteno na 
podlagi novih terminskih planov in nove predračunske vrednosti celotne in- 
vesticije. Kljub temu, da je predlog odloka in njegovo obravnavo po hitrem 
postopku podprl tudi Odbor za finance našega zbora, pa so dodatna posve- 
tovanja s predstavniki Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije po- 
kazala, da gre za objekt, ki je splošnega pomena za vso našo republiko. Zato 
je prav, da se s problematiko gradnje v celoti seznani vsa samoupravna in še 
posebej delegatska skupščina ter na tej podlagi opredeli svoj odnos do predla- 
ganega odloka. Glede na to predloga odloka ne uvrščamo na dnevni red da- 
našnje seje, temveč bo uvrščen na sejo zbora v mesecu septembru. Ustrezna 
informacija o tej problematiki, s predlogom dogovora, pa bo pravočasno ob- 
javljena v Poročevalcu. 

Glede na navedeno predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 23. seje Zbora druženega dela, 
2. odobritev zapisnika 20. in 21. seje Zbora združenega dela, 
3. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino, 
4. osnutek zakona o dopolnitvi carinskega zakona, 
5. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 

odnosih s tujino, 
6. osnutek zakona o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih po- 

krajin za vračanje anuitet za kredite, dane SAP Kosovo iz sredstev sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980, 

7. osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, 

8. predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju, 
9. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, 
10. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega dnev- 

nega reda? (Ne.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje! Kdor je za predlagani 
dnevni red, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 20. in 21. seje zbora združenega dela. 
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Oba zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 11. 7. 1979. Ima kdo kakšno pri- 
pombo ali predlog za dopolnitev zapisnikov 20. in 21 seje? (Nihče.) Ce ni pri- 
pomb niti predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da sta zapisnika 20. in 21. seje 
Zbora združenega dela odobrena. 

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim, da počakamo na 
prihod delegatov ostalih dveh zborov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda ter k 4. in 5. točki dnevnega reda določil tovariša Dušana Br- 
gleza, namestnika predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s 
tujino. 

Predloženi osnutek zakona, kakor tudi osnutka zakonov, ki ju bomo ob- 
ravnavali pri naslednjih dveh točkah, so iz sklopa zakonov, ki jih sprejemamo 
za reševanje in odpravo posledic potresa, ki je prizadel SR Crno goro. Tri 
zakone smo že obravnavali in sprejeli na prejšnji seji zbora, ko smo se tudi do- 
govorili, da bomo ostale zakone iz tega sklopa obravnavali na današnji seji. 

Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino 
sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja pripombe in 
da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o dopolnitvi 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj pro- 
sim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi carinskega zakona. 
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Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor 
za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče rapravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nalednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o dopolnitvi carinskega zakona. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo! 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 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor 
za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ne daje soglasje k osnutku 
zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tu- 
jino, iz razlogov, ki so navedeni v stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije dne 13. 7. 1979. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje anui- 
tet za kredite, dane SAP Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
v dobi do leta 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje. 

Z dopisom z dne 11. 7. 1979 smo prejeli predlog Zveznega Izvršnega sveta 
za dopolnitev osnutka zakona. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finan- 
ce in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vrača- 
nje anuitet za kredite, dane SAP Kosovo iz sredstev sklada federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v dobi do leta 1980. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Slovenije. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k 
tej točki dnevnega reda določil Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje. Uvodno obrazložitev smo poslušali danes na skup- 
nem zasedanju. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki sta dala skupno poročilo in dodatno 
poročilo, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-prav- 
na komisija. Vsi so dali poročila. 

Z dopisom z dne 11. 7. 1979 smo prejeli pripombe Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. 

Z dopisom z dne 13. 7. 1979 smo prejeli predlog stališč in sklepov, ki jih 
je pripravila medodborovska skupina delegatov. Člani te skupine bodo na seji 
zbora spremljali razpravo o osnutku zakona in po končani razpravi predla- 
gali zboru morebitne spremembe in dopolnitve predloga stališč in sklepov. 

Želijo poročevalci odborov in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavilo nekaj razpravljalcev. Besedo ima 
tovarišica Julijana Peršič, delegatka za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 
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Julij ana Peršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov 35. okoliša, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije, sta na sestanku dne 16. 7. 1979 zavzeli 
naslednja stališča k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije: 

Skupini delegatov v celoti podpirata zbrane pripombe in stališča, še po- 
sebno pripombe Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, iz katerih iz- 
hajajo ugotovitve, ki narekujejo in utemeljujejo potrebo po dopolnitvi neka- 
terih členov osnutka zakona. Delegati so menili, da bi se morala večina pripomb 
zbrati že ob obravnavi predloga za izdajo zakona, saj. pripombe k osnutku 
zakona kažejo, da niso bila dovolj izražena stališča delegatske baze, ki se bo 
morala v čim večjem številu vključiti v nadaljevanje razprave. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Maruša Gabrijan, dele- 
gatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj! 

Maruša Gabrijan: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da podam nekaj misli iz razprave o osnutku zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Zbori Skup- 
ščine občine Ptuj so na sejah dne 19. junija 1979 razpravljali o osnutku zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter ime- 
novali posebno skupščinsko komisijo, ki je strnila glavne pripombe, ki so jih 
k osnutku zakona posredovale strokovne službe v občini, Izvršni svet in dele- 
gacije. 

Zbori so v načelni razpravi osnutek zakona podprli, vendar so menili, da 
bo potrebno, glede na dane pripombe in predloge v javni razpravi zakonski 
osnutek v posameznih njegovih delih še dograjevati. Na sestanku skupine de- 
legatov za Republiško skupščino dne 6. in 9. julija smo znova preverili naše 
ugotovitve, predvsem glede na stališča teles zborov Republiške skupščine. Zdi 
se nam potrebno, da nekatere ugotovitve še posebej izpostavimo. V razpravi so 
delegati opozorili na posamezna vprašanja in dileme, ki se nanašajo na vsebino 
planskih aktov in postopke planiranja, izhajajoč predvsem iz dosedanjih iz- 
kušenj. Delegati so menili, da je zakon zaradi ponavljanja opredelitev v posa- 
meznih členih, na drugi strani pa zaradi prisotnosti nekaterih opredelitev, ki bi 
verjetno bolj sodile v metodologijo planiranja, preobširen. Obširnost osnutka 
pogojuje ponavljanje zveznega zakona, zakona o združenem delu in nekaterih 
drugih sistemskih zakonov, kakor tudi nedoslednost pri povzemanju posamez- 
nih določb, kar je razvidno tudi iz konkretnih pripomb k posameznim členom, 
ki so bile že posredovane predlagatelju besedila osnutka zakona. 

Glede na osnovni namen republškega zakona, da opredeli enotne osnove za 
planiranje vseh subjektov planiranja, delegati ugotavljajo, da predloženi osnu- 
tek tega povsem ne zagotavlja, saj za nekatere subjekte prešibko opredeljuje 
postopke v posameznih fazah planiranja. To je zlasti pomembno za usklajevanje 
planskih aktov v skladu z načelom sočasnosti. Dograjevati bo potrebno še po- 
glavja, ki opredeljujejo vsebino posameznih planskih aktov, saj na primer ni 
jasno, kakšna je vsebina planov v delovnih skupnostih, društvih in tako dalje. 
Nejasnost povzroča tudi opredelitev novega akta, temelji plana temeljnih orga- 
nizacij združenega dela <20. in 22. člen). Tako se iz določb ne da zanesljivo 
sklepati, ali smernice in elementi pomenijo poseben planski akt, ali se spreje- 

5 



66 Zbor združenega dela 

majo pred temelji plana ali hkrati s temelji. V zvezi s tem se postavlja tudi 
vprašanje, ali je sprejemanje temeljev plana prva faza planiranja v temeljnih 
organizacijah združenega dela ali naslednja. 

Prav tako bi morale biti jasnejše opredelitve glede vsebine postopkov pla- 
niranja v krajevnih skupnostih, predvsem še glede sklepanja samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana, podrobneje pa bi morale biti obdelane tudi do- 
ločbe glede vsebine in postopkov planiranja v medobčinskem sodelovanju. Bolj 
konkretno bo potrebno obdelati postopke in akte pri dolgoročnem planiranju 
ter opredeliti vsebino in vlogo letnih planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, kot pogoj in instrument kontinuiranega planiranja. 

Jasneje bo potrebno opredeliti vsebino in značaj prostorskega načrtovanja, 
tako srednjeročnega, predvsem pa dolgoročnega. Iz osnutka se tudi ne da skle- 
pati, ali je dolgoročni prostorski plan poseben akt, ali pa se sprejema hkrati 
z dolgoročnim družbenim planom in po enakem postopku ali gre za kakšno 
posebnost. 

Iz osnutka zakona ni dovolj jasna vsebina samoupravnih sporazumov o 
usklajevanju planov in samoupravnih sporazumov o temeljih skupnega plana. 
Obveznost subjektov planiranja za spremljanje uresničevanja planov in odgo- 
vornost za izpolnjevanje načrtovanih nalog sta premalo poudarjeni. Dosedanje 
izkušnje opozarjajo, da je bilo načrtovanje pri mnogih nosilcih planiranja 
nerealno in neodgovorno. Zato se zavzemamo za ostrejšo opredelitev te odgo- 
vornosti. 

Sprejeta temeljna načela sočasnosti, kontinuitete in celovitosti planov zah- 
tevajo dobro organiziran informacijski sistem. Srečevanje in usklajevanje raz- 
vojnih informacij je v predvidenih postopkih oblikovanja planskih dokumentov 
premalo prisotno, je pa bistveni pogoj za samoupravno sporazumevanje in do- 
govarjanje. Menimo, da bi bilo potrebno tudi določbe o informacijskem sistemu 
podrobneje opredeliti. Poudariti je potrebno, da smo že v fazi vsebinskih pri- 
prav in postopkov za sprejemanje planskih aktov za naslednje srednjeročno 
obdobje. Subjekti planiranja bi morali že danes rapolagati z enotnimi osnovami 
za planiranje, to je z zakonom o sistemu družbenega planiranja v SR Slove- 
niji in enotno metodologijo planiranja ter z enotnimi minimalnimi kazalci. 

V danem trenutku pa razpolagamo le z zvezno enotno metodologijo in 
kazalci. Delegati so zato posebej opozorili na odsotnost teh osnov, ki pogo- 
jujejo pravočasno in kvalitetno izpeljavo vseh faz in postopkov planiranja. Zato 
je nujno, da se metodologija, dodatek k zvezni metodologiji, čimprej sprejme, 
kar bi omogočilo strokovno pripravo planskih aktov ter preprečilo neuskla- 
jenost zbiranja podatkov. Obstaja nevarnost, da si bodo nosilci planiranja za- 
radi odsotnosti metodologije postavili lastne rešitve in s tem povzročali nesklad- 
ja pri zbiranju podatkov. 

Menimo, da bi bilo potrebno dograjevati predvsem poglavja, ki opre- 
deljujejo vsebino posameznih planskih aktov v okviru faz planiranja s stališči 
strokovnih in samoupravnih aktivnosti ter postopkov v srečujočem se planira- 
nju, kot to navajata v svojem poročilu k osnutku zakona Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega 
dela. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Avgust Novak, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 19. okoliš, Lendava! 
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Avgust Novak: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na skupni seji dne 17. julija sta skupina delegatov, ki delegira delegate 
v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja gospodarstva Lenda- 
ve in Murske Sobote in skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o sistemu družbenega 
planiranja sprejeli naslednja stališča in predloge: 

1. Predlagamo, da bi v 20. členu predloženega osnutka zakona zamenjali 
vrstni red naštevanja temeljnih planskih dokumentov. Po logični dinamiki 
aktivnosti pri pripravi planskih dokumentov bi morali na prvo mesto postaviti 
smernice za plan družbenopolitične skupnosti in organizacije združenega dela 
in elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov. 

2. Kazalo bi podpreti variantni predlog oziroma dodatek k 43. členu, pri 
čemer bi podobno formulacijo uporabili tudi v 57. členu, kjer je govora o 
sprejetju občinskega odloka o pripravi plana. 

3. V členih 71 in 81 bi kazalo podpreti osnovno besedilo in ne variantni 
predlog, saj že osnovno besedilo zakonskega osnutka vključuje v razprave za 
usklajevanje občinsko skupščino in družbenega pravobranilca. 

4. Določba 96. člena, zlasti glede opredelitve samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, ni dovolj 
konkretna. Zato bi kazalo, podobno kot v 123. členu, opredeliti, katere so te 
samoupravne interesne skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Ban- 
ko, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliša, Dom- 
žale. Prosim! 

Ivan Banko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
osnovi stališč vseh zborov Skupščine občine Domžale daje skupina delegatov 
naslednje pripombe oziroma predloge k citiranemu osnutku zakona: 

1. v 13. členu naj se dopolni 3. odstavek s tem, da se določijo sankcije tudi 
zoper ostale odgovorne delavce, ki so dolžni posredovati ustrezne podatke na 
zahtevo delavcev. 

2. Predlagamo, da se 28. člen sistemsko uredi tako, da bodo najprej v 
celoti obravnavane smernice in nato elementi za sklepanje samoupravnih spo- 
razumov. 

3. V 66. členu je v prvem odstavku izpuščen del stavka in je zato stavek 
nerazumljiv. Predlagamo, da se odstavek dopolni z ustreznim besedilom. 

4. V 71. členu predlagamo, da se sprejme variantni predlog. 
5. 157. člen sicer govori o enotni metodologiji in minimalnih kazalcih, 

vendar sodimo, da prav zaradi neenotne metodologije glede materialnih bilanc 
in iz tega izhajajočih finančnih disproporcev težko dosegamo osnovne cilje celo- 
vitega in sočasnega planiranja. Zato predlagamo, da je potrebno posebno po- 
zornost posvetiti metodologiji planiranja. 

6. Predlagamo, da se 159. člen črta, ker se isto ponovi v 178. členu. Menimo, 
da je potrebno v besedilu 157. in 178. člena precizirati, da lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Zavod za družbeno planiranje SR Slovenije pred- 
pišeta obvezno metodologijo in da se metodologija izda hkrati z zakonom ali v 
treh mesecih po izdaji zakona. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomćižič: Besedo ima tovariš Gregor Meze, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 34. okoliš, Vrhnika! 

Gregor Meze: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, se je na osnovi javne razprave in razprave v zborih skupščin občin 
Vrhnika in Logatec odločila, da posreduje naslednje konkretne pripombe k os- 
nutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije: 

1. V 33. členu je opredeljen plan samoupravne organizacije oziroma skup- 
nosti skoraj v enakem obsegu kot v 73. členu. Menimo, da bi kazalo v 33. členu 
samo splošno opredeliti, kaj je plan samoupravnih organizacij, ter da bi v 
3. poglavju bolj precizno, kot je to storjeno, opredelili posamezne vsebine 
planov. Gre za 73., 74., 81., 88., Q2., 101. in 116. člen. 

2. Dogovor o temeljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti je 
vsebinsko opredeljen v 32. in 38. členu. Menimo, da bi kazalo omenjena člena 
združiti oziroma povezati. 

3. Razporejanje dohodka v točki 3. 73. člena je površna opredelitev določil 
zakona o združenem delu o razporejanju dohodka in čistega dohodka ter delitev 
sredstev za osebne dohodke, kar je potrebno uskladiti z zakonom o združenem 
delu. 

4. V poglavju G, krajevne skupnosti, ni jasno opredeljeno, kdo je udeleže- 
nec samoupravnega sporazuma o temeljih plana krajevne skupnosti. Iz drugega 
odstavka 109. člena sledi, da samo tiste organizacije združenega dela, ki so v 
območju te krajevne skupnosti, iz drugega odstavka 111. člena pa se lahko skle- 
pa, da vsi tozdi, ki zaposlujejo delavce iz te krajevne skupnosti, sodelujejo 
pri sklepanju samoupravnega sporazuma o temeljih plana krajevne skupnosti. 

Če je tako razumeti udeležbo tozdov pri planiranju, se postavlja vprašanje, 
kako to praktično doseči. Krajani nekaterih krajevnih skupnosti delajo tudi v 
do sto tozdih, nimajo pa niti večine zaposlenih v nekaj tozdih. Kako torej us- 
klajevati medsebojne interese med tozdi in krajevno skupnostjo? 

5. K členoma 71 in 78 predlagamo prejetje variant. 
6. Člen 113. govori, da delovni ljudje in občani krajevnih skupnosti z refe- 

rendumom sprejemajo samoupravne sporazume o temeljih plana. Ker gre v 
teh samoupravnih sporazumih za dogovor delavcev in občanov o razporejanju 
dela dohodka, namenjenega za potrebe krajevne skupnosti, morajo po tem od- 
ločati tudi delavci tiste temeljne organizacije, ki so krajani krajevne skupno- 
sti, torej o tem odločajo tudi temeljne organizacije. To pa pomeni, da je potreb- 
no v vseh temeljnih organizacijah sprejemati samoupravne sporazume o teme- 
ljih plana vsake krajevne skupnosti, iz katere so zaposleni delavci. Tak postopek 
pa je verjetno zelo kompliciran, če ne celo neizvedljiv. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! K besedi se je priglasil tovariš 
Franci Polak, član Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov in predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov na današnji seji zbora. 
Prosim! 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kljub temu, da ste dobili zbrane pripombe Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, želim spregovoriti še o nekaterih stališčih, ki jih je oblikovalo Pred- 



23. seja 69 

sedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije na svoji seji dne 13. 7. 
Kolikšen pomen pripisuje Zveza sindikatov Slovenije problematiki družbenega 
planiranja, kaže tudi odločitev Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
da o uveljavljanju zakona 0 sistemu družbenega planiranja spregovorimo tudi 
na konferenci Zveze sindikatov, ki bo v prvi polovici novembra letos. Na tej 
konferenci naj bi se opredelili do samega zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije. Ni potrebno, da bi širše opredeljeval 
pomembnost problematike planiranja in odnosa Zveze sindikatov do nastajanja 
novih planskih dokumentov, saj v ta okvir sodi tudi naša aktivnost v zvezi z 
nastajanjem republiškega zakona o sistemu družbenega planiranja in družbe- 
nem planu SR Slovenije. Kot je znano, je bil zakon napovedan že pred dvema 
letoma, vendar smo pri nastajanju zakona naleteli na velike težave, predvsem 
zaradi tega, ker je bil zvezni zakon o sistemu družbenega planiranja sprejet v 
februarju leta 197i6, pred zakonom o združenem delu. Zvezni zakon o sistemu 
družbenega planiranja je nekatere elemente planiranja opredelil drugače, kot 
jih je pozneje zakon o združenem delu. 

Sam zakon o sistemu družbenega planiranja je za Zvezo sindikatov Slove- 
nije še zlasti pomemben, ker o njem razpravljamo v času, ko v Zvezi sindikatov 
Slovenije z obširno družbeno aktivnostjo uresničujemo v Republiškem svetu 
Zveze sindikatov Slovenije sprejeta stališča o uveljavljanju načela delitve po 
delu. Pretežni del teh stališč izhaja iz uveljavljenega planiranja pri temeljnih 
nosilcih, torej pri temeljnih organizacijah združenega dela^oziroma so stališča 
o delitvi neposredno povezana z uveljavljanjem sistema družbenega planiranja. 
Prav iz tega razloga daje Zveza sindikatov Slovenije temu zakonu tolikšen 
poudarek. 

Kot je znano, je bil osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja ob- 
javljen v prilogi Poročevalca 18. maja. Razpravo o tem zakonu smo predvideli 
že v programu dela Republiškega sveta kakor tudi v okviru programa svetov 
pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije in še posebej v Svetu za pla- 
niranje in ekonomsko« politiko. V času razprave smo zbrali vse pripombe z re- 
gionalnih posvetov in tudi pripombe, ki so nam jih posredovali republiški od- 
bori sindikatov, ter jih 26. junija v pismeni obliki posredovali Skupščini SR 
Slovenije, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, Republiškemu komiteju 
za planiranje in informacijski sistem, Zavodu SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje, Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva, Gospodar- 
ski zbornici in občinskim ter medobčinskim svetom Zveze sindikatov Slovenije 
in vsem delegatom v svetih. Naša stališča so podlaga za oblikovanje stališč in 
pripomb v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, zato mislim, da bodo 
našla ustrezno mesto tudi v stališčih in sklepih Skupščine SR Slovenije na 
današnjih sejah vseh treh zborov. Z našimi pripombami želimo prispevati k 
oblikovanju takšnega zakona, ki bo predstavljal pomemben prispevek k hitrej- 
šemu uveljavljanju sistema družbenega planiranja ter s tem k hitrejšemu 
uveljavljanju delavcev v združenem delu kot subjektov oziroma nosilcev druž- 
bene reprodukcije. 

V nadaljevanju bi želel opozoriti le na nekatere splošne pripombe k osnut- 
ku zakona, katere ste že prejeli z gradivom. 

V osnovi podpiramo izhodišča in koncept samega zakona, saj predstavlja 
velik napredek v primerjavi s predlogom za izdajo zakona, ob tem pa menimo, 
da bo potrebno v nadaljnjih fazah priprav zakon v nekaterih ključnih točkah 
dopolniti. 
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Potrebno bo dovolj jasnio opredeliti vsebino smernic, elementov in temeljev 
plana, njihov medsebojni odnos ter postopek sprejemanja planskih dokumen- 
tov. To je sicer v zakonu povedano, vendar pa so dosedanje razprave opozorile, 
da opredelitev ni dovolj jasna, da bi bili lahko vsi nosilci planiranja tudi prak- 
tično seznanjeni s posameznimi fazami in vsebino posameznih planskih doku- 
mentov. Dalje smo ugotovili, da osnutek zakona predvideva, da naj bi se spre- 
jemali z referendumom tudi temelji plana. To predstavlja v primerjavi s sedaj 
veljavnim sistemom novost, zato ocenjujemo, da vsi nosilci planiranja še niso 
dovolj seznanjeni z novostjo, ki jo prinaša zakon. Opozarjamo na nevarnost, da 
bi sprejetje temeljev plana na referendumu lahko imelo za posledico zapo- 
stavljanje vsebine planskih dokumentov. Sam postopek pa je opredeljen v 29. 
členu zakona. 

Druga naša načelna pripomba, ki jo bomo lahko dali tudi k drugim zako- 
nom, ki jih obravnavamo, je, da je besedilo osnutka zakona izredno težko 
razumljivo. 

Planiranje v družbenih dejavnostih je premalo konkretno obdelano. To 
velja predvsem za planiranje v delovnih skupnostih, kajti ni definirano, kakšen 
naj bo planski dokument za delovne skupnosti in kako naj delovna skupnost 
sodeluje v postopku usklajevanja planov in v okviru delovne organizacije, se- 
stavljene organizacije in podobno. 

Menimo, da je potrebno dohodek kot osnovo in vsebino planiranja jasneje 
in konkretno opredeliti. Zakon se sicer v številnih členih sklicuje na to, da je 
dohodek temeljna kategorija planiranja, premalo pa nakazuje, kaj se in v ka- 
terem planskem dokumentu obravnava z vidika dohodka, premalo nakazuje 
sistem pridobivanja dohodka pri posameznih nosilcih planiranja, tu gre kon- 
kretno za odnose med temeljno organizacijo v okviru delovne organizacije ali 
pa tudi sestavljene organizacije združenega dela. Niti dovolj konkretno ne na- 
kazuje, kakšne naj bodo pravzaprav opredelitve v družbenih planih posameznih 
družbenopolitičnih skupnostih, v konkretnem delu dohodka. 

Zakon je pomanjkljiv tudi na področju medobčinskega planiranja, ki je po 
našem mnenju premalo razčlenjeno in nesistematično urejeno. Menimo, da niso 
dovolj jasno razčlenjeni postopki usklajevanja in vsebina samega planiranja 
v medobčinskem območju. Letno resolucijo na ravni družbenopolitične skup- 
nosti, v temeljni organizaciji pa delovni in letni plan kaže vendarle opredeliti 
bolj konkretno. Za to pripombo smo se odločili po relativno dolgih razpravah, 
ker so nekateri menili, da s tem, ko bomo sprejeli zakon, ne potrebujemo let- 
nih planov. Po našem mnenju predstavljajo letni plani tudi v tistih organi- 
zacijah, kjer imajo urejeno srednjeročno planiranje, zelo pomemben planski 
dokument, predvsem z vidika opredeljevanja tekoče politike, da bi dosegali v 
srednjeročnih planih zastavljene cilje. Iz teh razlogov menimo, da je potreb- 
no širše opredeliti tudi letno resolucijo oziroma letni plan v temeljni organi- 
zaciji. 

Ob tem bi vas obvestil, da v okviru delovne skupine pri Skupščini Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije nastaja gradivo, ki naj bi opredelilo 
konkretno vsebino tako resolucije za družbenopolitično skupnost kot tudi vse- 
bino letnega plana v temeljni organizaciji združenega dela. Gradivo smo ob- 
ravnavali v našem svetu za planiranje in ekonomsko politiko in oblikovali pri- 
pombe, katere smo posredovali naši delegaciji v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 
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Kot je razvidno iz predloženih pripomb k osnutku zakona, smo poleg sploš- 
nih pripomb oblikovali tudi konkretne pripombe k 98 členom, sam zakon pa 
ima 200 členov. V osnovi je bil naš pristop k dosedanji razpravi zelo spodbuden, 
saj ga je kot takega ocenil tudi predlagatelj, pa tudi posamezni predstavniki 
v Republiški skupščini. Ker sam postopek nastajanja predloga zakona še ni 
rokovno opredeljen, se bomo do vsebinskih vprašanj v zakonu lahko oprede- 
lili na sami konferenci. Naš namen ni, da bi na konferenci oblikovali amand- 
maje, pač pa bi želeli ponovno opozoriti na temeljne vsebinske probleme, ki se 
bodo oblikovali v Zvezi sindikatov Slovenije in ki ne bodo našli svojega mesta 
v predlogu zakona. 

Po razpravi v Skupščini SR Slovenije še bomo vključevali v razpravo v 
drugih organih na ravni republike, pomembne informacije pa bomo takoj po- 
sredovali vsem občinskim in medobčinskim svetom Zveze sindikatov Slovenije 
ter republiškim odborom, da bi se tudi ti lahko po potrebi vključili v nastaja- 
nje predloga zakona. Po tej poti bi uspeli poleg vsebinskih priprav pri nastaja- 
nju novih srednjeročnih planov v Zvezi sindikatov Slovenije v celoti oblikovati 
naša dokončna stališča do sprejetja samega zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu Slovenije. 

K stališčem in sklepom Skupščine SR Slovenije, ki ste jih delegati dobili, 
predlagamo, da se v 1. točki vgradi misel, da v osnutku zakona še niso dovolj 
jasno opredeljene konkretne rešitve. V 2. točki predlagamo, da je potrebno opo- 
zoriti, naj predlagatelj obravnava in se tudi opredeli do vseh pripomb in pred- 
logov, ki so bili dani v javni razpravi in katere je posredoval Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Zeli 
še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Vinko Strgar, delegat za Zbor združe- 
nega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 

Vinko Strgar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije so obravnavali delegati vseh treh zborov občine Kranj na skupnem 
zasedanju ter po razpravi sprejeli naslednja stališča in pripombe: 

1. Postopek planiranja je zelo zapleten, zato je potrebno ob pripravi do- 
končnega besedila predloga zakona poenostaviti posamezne določbe zakona, kar 
bo pripomoglo k večji preglednosti celotne snovi. Kjer je le mogoče, naj se 
tudi poenostavi sam postopek planiranja. Zbori skupščine občine menijo, da bo 
osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije, razprava o njem in pravočasno sprejetje zakona pripomoglo k hitrejši 
uveljavitvi sistema družbenega planiranja že v času priprav družbenih planov 
in planov samoupravnih organizacij in skupnosti za naslednje srednjeročno 
razdobje. 

2. Zbori Skupščine občine Kranj priporočajo vsem nosilcem planiranja in 
družbenopolitičnim organizacijam, posebej sindikatu, da se poglobljeno vklju- 
čujejo v razpravo o osnutku zakona ter da pripombe in mnenja posredujejo 
izvršnemu svetu, ki naj bi v občini koordiniral glavno razpravo. 

Delegati so oblikovali tudi pripombe k posameznim členom, toda ker so 
identične s pripombami v prejšnjih razpravah, jih bom posredoval tovarišici 
sekretarki. 
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V razpravi je bila izražena ugotovitev, da če upoštevamo sedanjo stopnjo 
samoupravne organiziranosti v krajevnih skupnostih, da bi bilo potrebno v 
krajevni skupnosti poenostaviti postopke planiranja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Jože Gabrovšek, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš, Ljubljana- 
Šiška! 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V okviru 
Skupščine občine Ljubljana-Siška smo na 16. skupni seji vseh zborov kot kon- 
ferenci delegacij za zbore Skupščine SR Slovenije obravnavali osnutek zakona 
o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije ter obliko- 
vali naslednja stališča in pripombe: 

Osnutek republiškega zakona se v nekaterih elementih bistveno razlikuje 
od veljavnega zveznega zakona o temeljih sistema družbenega planiranja. Po- 
jem temelji plana v republiškem osnutku ima drug pomen kot pa osnove plana 
v zveznem zakonu. Zvezni zakon namreč določa, da so osnove plana predvsem 
dokument, ki določa, kaj se bo sploh planiralo. To pomeni, da se sam plan vse- 
binsko omejuje le na tisto, kar je bilo že prej z osnovami dogovorjeno, da je 
potrebno planirati. Nasprotno temu pa osnutek republškega zakona za temelje 
plana pravi, da so v zneskih in kazalcih izražene obveznosti in naloge, torej 
nekaj, kar je v zveznem zakonu mišljeno kot sam plan. Republiški osnutek 
uvaja tudi posebna dokumenta, smernice in elemente, kar zvezni zakon omenja 
kot osnove plana. 

Pomen smernic in elementov, kot jih opredeljuje republiški osnutek, ki 
vsebuje zasnove temeljnih ciljev in interesov, je soroden pomenu, ki ga imajo 
v zveznem zakonu osnove plana. Te določajo skupne interese in cilje, ki se v 
nadaljnjem postopku planirajo in zaradi katerih se sploh planira. 

Ob tako opredeljenih fazah izdelave plana v republiškem in zveznem za- 
konu se ustvari občutek, da so imeli izdelovalci različno predstavo o funkciji 
plana, s tem pa tudi o notranji logiki procesa planiranja. Določilo 198. člena 
osnutka zakona, katero nalaga uskladitev samoupravnih splošnih aktov, ki 
urejajo planiranje, s tem zakonom šele do konca leta 1980, je nesprejemljivo, 
kolikor ne bi vse priprave v zvezi z izdelavo srednjeročnih planov že potekale. 
Ugotavljamo, da so te priprave že v fazi izdelave osnovnih gradiv, zaradi česar 
se nam lahko zgodi, kot se nam je to že zgodilo z zveznim zakonom za družbeno 
planiranje, da bodo srednjeročni plani oziroma planski dokumenti izdelani in 
sprejeti prej, kot bo zaključeno usklajevanje ustreznih aktov v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih po določilih tega zakona. 

Po našem mnenju bi bilo potrebno proučiti možnost, da bi se določil krajši 
rok, saj bi lahko nastopilo precej težav, zlasti na področju obveznosti, ki jih 
za posamezne nosilce planiranja določa ta zakon. V spremljajoči dokumentaciji 
o minimalnih obveznih kazalcih je zelo pomembno dejstvo, na kakšen način 
planirati posamezne kazalce družbenega razvoja, kot so družbeni produkt, 
akumulacija, produktivnost, realna rast osebnih dohodkov, zaposlovanje, stuk- 
tura družbenega produkta itd. 

V določilih osnutka zakona so nedorečene tudi obveznosti oziroma odgovor- 
nosti posameznih subjektov planiranja v posameznih fazah. Določila zakona 
morajo po našem mnenju zagotoviti tudi odgovornost, povezanost in usklaje- 
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nost pri izvajanju družbenega plana na vseh nivojih, ne le v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, temveč tudi v družbenopolitičnih skupnostih. 

Tudi v planih družbenopolitičnih skupnosti je potrebno nakazati družbe- 
noekonomske usmeritve in odgovornosti za izvajanje le-teh. 

Planiranja ni možno graditi kot izdelavo planskih dokumentov, ampak kot 
politični proces, v katerem se skozi usklajevanje potencialno konfliktnih in- 
teresov premika integriranje celotne družbe. Subjekti družbenega življenja so 
se dolžni dogovarjati o skupnih interesih in s tem preprečevati možne konflikte. 
Osnutek zakona niti v splošnih opredelitvah niti pri konkretnih subjektih pla- 
niranja ne opredeljuje potreb sistematičnega kadrovskega planiranja niti ne 
zagotavlja ustreznega planiranja potreb po strokovnih kadrih in kadrovski re- 
produkciji. Pomembnost kadrovskega planiranja ni samo eden izmed ekonom- 
skih faktorjev, temveč ta potreba zlasti izhaja iz potreb po učinkovitem izo- 
braževanju. Racionalnost in uspešnost usmerjenega izobraževanja in s tem za- 
gotavljanja ustreznih kadrov bo mogoča, če bodo zagotovljene srednjeročne, 
predvsem pa dolgoročne projekcije strokovnih kadrov, ker bo le tako mogoče 
pravočasno zagotoviti kadrovsko reprodukcijo v naslednjih planskih obdobjih. 
Glede na to predlagamo, da se v zakon vgradi tudi kadrovsko planiranje pri 
vseh subjektih planiranja, saj je usklajevanje in dogovarjanje kadrovskih po- 
treb nujno, če hočemo, da bo na nivoju republike in zveze mogoče ugotoviti 
dejanske in možne potrebe po kadrih. 

Iz osnutka zakona niso razvidni elementi prostorskega planiranja, ki so 
vsekakor eden od pomembnih elementov v sistemu družbenega planiranja. V 
sistem družbenega planiranja je nujno vnesti sistem urbanističnega planiranja 
kot sestavni element planiranja. V osnutku zakona bi bilo potrebno jasneje 
opredeliti nosilce planiranja, njihove dolžnosti ter njihov družbenoekonomski 
položaj. S smiselnejšo ureditvijo vsebine po posameznih členih bi zakon postal 
mnogo bolj razumljiv. Po drugi strani pa bi z odpravo nepotrebnih ponavljanj 
postal lahko precej krajši. Konkretne pripombe k osnutku zakona bom posre- 
doval tovarišici sekretarki in jih ne bom javno ponavljal. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Bojan Košak, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodar- 
stva, 2. okoliš, Laško! 

Bojan Košak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati t 
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela občine Laško sta na 
skupnem zasedanju obravnavali osnutek zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in družbenem planu SR Slovenije ter sprejeli naslednja stališča in pri- 
pombe : 

1. Razpravljalci menijo, da je osnutek zakona kljub nekaterim trditvam iz 
javnih razprav po vsej Sloveniji dovolj razumljiv ter boljši kot zvezni zakon, 
težje pa ga je izvajati v praksi, tudi zaradi preobrazbe in novih kvalitet, ki jih 
vsebuje. 

2. Osnutek ne precizira dovolj, kako planirati in s kom se sporazumevati 
za realizacijo plana v tistih krajevnih skupnostih, kjer ni nobene temeljne or- 
ganizacije združenega dela ali organizacije združenega dela, v nekaterih pri- 
merih niti ne trgovine ali kaj podobnega. S tem v zvezi bi bilo potrebno dolo- 
čiti kriterije in osnovo, na podlagi katere naj bi v takih krajevnih skupnostih 
planirali. 
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3. V 5. členu osnutka je opredeljeno, da samoupravne organizacije in skup- 
nosti, za katere glede na naravo del, ki jih opravljajo, ni pogojev, da bi spre- 
jemale svoje plane, določi skupščina občine način planiranja in vključevanja 
v družbeni plan. Menimo, da bi bilo nujno ta člen dodelati in točno opredeliti, 
katere so tiste organizacije in skupnosti, ki naj bi se vključevale v družbeni 
plan občine, kajti v nasprotnem primeru bo vsaka občina po svoje določila ti- 
ste, ki naj planirajo. Te kriterije bi lahko določil že zakon ali pa pristojni re- 
publiški organ. 

4. Glede na določilo osnutka zakona, ki obravnava organiziranost ustrezne 
strokovne službe in tudi roke, so udeleženci razprave izrazili bojazen, še pose- 
bej zaradi razmer v manjših občinah in tudi naši, kjer že sedaj primanjkuje 
ustreznih strokovnih kadrov. To določilo zakona bi v tako kratkem roku tež- 
ko uresničili. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Ferfolja, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica! 

Franc Ferfolja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela iz 7. in 5. okoliša in skupina delega- 
tov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije so na svoji seji dne 16. 7. 1979 ob- 
ravnavale gradivo za 23. sejo zborov Republiške skupščine in ob obravnavi 
osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije sprejele naslednje pripombe: 

Delegacija podpira sistemske rešitve v osnutku zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Hkrati ugotavljamo, da 
je osnutek zakona premalo konkreten in zaradi tega pogosto nerazumljiv, 
predvsem glede vsebine in postopka sprejemanja planskih dokumentov. Pose- 
bej bi želel opozoriti na dve vprašanji, in sicer na vprašanja planov bank in 
vprašanje spremljanja in uresničevanja planov. 

Opredelitev v 86. členu osnutka, da se plani banke usklajujejo s plani 
družbenopolitičnih skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana banke in dogovorov o temeljih družbenega plana družbenopolitičnih 
skupnosti, je preveč načelna. Vprašljiva je predvsem izvedba tega določila, 
glede na plan interne banke (87. člen). Temeljne banke tudi praviloma pokri- 
vajo območja več občin. Postavlja se vprašanje medsebojnega usklajevanja v 
procesu priprave plana temeljne banke, vprašanje kako naj poteka usklajevanje. 
Pri tem naj bi usklajevanje pomenilo usmerjanje prostih sredstev za uresni- 
čevanje razvojnih planov in programov tekoče aktivnosti združenega dela, o 
čemer govori 88. člen. 

Če je mišljeno, da se usklajujejo konkretni razvojni programi s sklepanjem 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o osnovah planov, potem 
je to v nasprotju z načelom kontinuiranega planiranja. Poleg tega se postavlja 
vprašanje, na podlagi kakšnih podatkov poteka usklajevanje, ali so to investi- 
cijski programi ali predprogrami ali le improvizirani papirji. Postavlja se to- 
rej vprašanje objektivne podlage usklajevanja. 

Še večjo pomanjkljivost predstavlja dejstvo, da se razvojni programi ne 
usklajujejo v pravih okvirih, saj se usklajujejo okviri regije-temeljne banke ali 
republike-združene banke, to pa so za večino razvojnih programov premajhni 
okviri. Nakazane dileme opozarjajo, da je to področje planiranja potrebno v 
zakonu konkretneje opredeliti. Dejstvo je, da rešitve, katere osnutek le pred- 
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videva oziroma katere so v osnutku zakona premalo konkretno definirane, po- 
menijo, da se s planiranjem v bankah ne bodo usmerjala finančna sredstva. 
To pa pomeni, da se ne bodo spremenili odnosi pri razpolaganju s sredstvi v 
bankah. Rešitve, ki jih ponuja osnutek, pomenijo, da se bo o sredstvih v ban- 
kah odločalo od primera do primera in ne s planom. V tem primeru ima odlo- 
čilno vlogo za organe banke faza oblikovanja predloga, pri tem pa ima odlo- 
čilno vlogo delovna skupnost banke oziroma družbenopolitična skupnost. 

Spremljanje in uresničevanje planov je tesno povezano s stabilnim druž- 
benoekonomskim sistemom in informacijskim sistemom. Mislimo, da je prva 
zahteva logična in jasna. Glede druge bi navedli, da je celotno planiranje vpra- 
šljivo v sistemu, kjer stalno prihaja do neprimerljivosti podatkov, kot so spre- 
membe kontnih planov, obračunskega sistema, obrazcev in podobno. V zvezi s 
tem se postavlja vprašanje odgovornosti oziroma ugotavljanja odgovornosti za 
sprejete planske obveznosti. Cim bolj so plani konkretni, tem bolj so podvrženi 
vplivom sprememb ter tem bolj se postavlja vprašanje njihove realnosti in 
težje se določi odgovornost za neizpolnjevanje planskih obveznosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Aleksan- 
der Willewaldt, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 13. oko- 
liš, Radovljica! 

Aleksander Willewaldt: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije so obravnavali na svojih sejah vsi trije zbori Skupščine 
občine Radovljica, kakor tudi skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, ter ob obravnavi nave- 
denega osnutka sprejeli naslednje predloge in pripombe! 

V zveznem zakonu o temeljih družbenega plana je določeno, da predstav- 
ljajo po vsebini smernice za plan in elementi za sklepanje sporazumov o teme- 
ljih planov temelje planov temeljnih organizacij združenega dela. Republiški 
zakon pa uvaja še posebno pismeno obličnost, nov planski dokument, to je te- 
melje plana tozdov. 

Menimo, da predstavlja dodatni planski akt dodatno administrativno obre- 
menitev, kar pa gotovo ni cilj planiranja, zato predlagamo, da se določila o 
temeljih plana kot posebnem aktu črtajo in da se hkrati bolj podrobno določita 
vsebina in obličnost smernic in elementov. 

Menimo, da bo potrebno planiranje v delovnih skupnosti poenostaviti. Pre- 
dlagamo, da delovne skupnosti, ki štejejo manj kot 15 članov, ne bi pripravlja- 
le planskih aktov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Franc Urbas, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
25. okoliš, Cerknica! 

Franc Urbas: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 25. okoliša je pripravila pripombe k osnutku zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

V zakonu o planiranju je predvideno osebno izjavljanje o posameznih plan- 
skih dokumentih tudi za planiranje v krajevnih skupnostih. Menimo, da je 
taka določba težko izvedljiva, ker potegne za sabo referendum, iz prakse pa 
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vemo, da referendum za take akte ne bi uspel zaradi slabe udeležbe občanov. 
Zato predlagamo, da se določilo zakona spremeni tako, da se planski dokumen- 
ti v krajevni skupnosti sprejemajo tako, kot to določa statut posamezne krajev- 
ne skupnosti. V večini primerov se sprejemajo dokumenti na zboru delegatsko 
sestavljene skupščine krajevne skupnosti. 

Pri krajevnih skupnostih obstaja problem strokovnih služb, ki naj bi pri- 
pravljale posamezne planske dokumente, še zlasti pri podeželskih krajevnih 
skupnostih in krajevnih skupnostih na manj razvitih področjih, ki niso niti ka- 
drovsko niti finančno sposobne izpeljati po zakonu predvidenih postopkov v 
zvezi s pripravo planov in sprejemanjem le-teh. Zato naj zakon podrobneje 
opredeli obveznost dajanja strokovne pomoči in posredovanje elementov sočas- 
nega planiranja temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih interes- 
nih skupnosti, upravnih organov in znanstvenih ustanov krajevne skupnosti, 
ko le-ta pripravlja planske dokumente. 

Pri oblikovanju planskih dokumentov bi morala Gospodarska zbornica odi- 
grati odločilno vlogo, zlasti na področju vlaganj v različne panoge gospodar- 
stva ter v postopku usklajevanja posameznih investicij, kar bi bilo nujno po- 
drobneje opredeliti v zakonu. 

Zakonsko bi bilo potrebno opredeliti nosilca in sistem za zbiranje posa- 
meznih informacij, ki služijo pri planiranju, zlasti pa, da bi bile te informacije 
stalne in pravočasne. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Drago Benčina, predstavnik Zdravstvene skupnosti Slovenije! 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na seji dne 16. julija obrav- 
navala osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije. 

Delegati obeh zborov Skupščine so na podlagi razprav o osnutku zakona 
sprejeli naslednja stališča, mnenja in pripombe: 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da so v osnutku zakona predlagane 
sistemske rešitve, ki pomenijo pomembno dopolnitev zveznega zakona o te- 
meljih sistema družbenega planiranja. Pri tem pa manjkajo jasnejše opredelitve 
vloge in vsebine posameznih planskih dokumentov, zlasti sporazumov o temeljih 
plana, letnih planskih dokumentov, pa tudi dokumentov, ki urejajo dolgoročno 
planiranje. Dosedanje izkušnje pri uresničevanju planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti oziroma sporazumov o temeljih planov opozarjajo, da je po- 
trebno v tem sistemskem zakonu jasno opredeliti, poleg vsebinskih vprašanj, 
tudi temeljne nosilce planiranja, njihovo vlogo, zlasti pa postopek v zvezi s pri- 
pravami, usklajevanjem, sprejemanjem in spremljanjem uresničevanja planskih 
dokumentov med samoupravnimi subjekti na vseh ravneh in področjih. Pro- 
blemi, ki se kažejo pri pripravi planskih dokumentov za naslednje srednje- 
ročno obdobje, opozarjajo, da v osnutku zakona niso dovolj jasno opredeljeni 
postopki pri usklajevanju planskih dokumentov. To še posebej velja za uskla- 
jevanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov interesnih skupnosti. 
Gre za usklajevalne postopke med občinskimi, medobčinskimi in repu- 
bliškimi interesnimi skupnostmi za področje družbenih dejavnosti, kakor 
tudi med njimi, še posebej na ravni republike. Pri tem ostajajo specifič- 
nosti glede uresničevanja sistema družbenega planiranja znotraj posameznih 
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družbenih dejavnosti nerazčlenjene, ker o tem ni dovolj konkretnih oprede- 
litev niti v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela niti v osnutku 
tega zakona, pa tudi ne v do sedaj izoblikovanih osnutkih zakonov za posamez- 
na področja družbenih dejavnosti, pri čemer mislimo predvsem na zakon o 
zdravstvenem varstvu. Zato predlagam, naj zakon o sistemu družbenega pla- 
niranja določi obveznost, da posebni zakoni za področje družbenih dejavnosti 
podrobneje opredelijo planiranje v družbenih dejavnostih. 

Prav tako bi bilo potrebno v zakonu bolj konkretno opredeliti obveznost, 
pravico in odgovornost delavcev družbenih dejavnosti in uporabnikov njihovih 
storitev na področju planiranja, ob upoštevanju dejstva, da je tudi v teh dejav- 
nostih temeljna planska kategorija dohodek, ne glede na to, da se pridobiva 
na specifičen način, to je v postopku svobodne menjave dela. 

Podal bi tudi nekaj pomembnejših konkretnih pripomb k posameznim 
členom: 

K 23. členu: Glede določb o dolgoročnem planiranju na področju samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti bi morali upoštevati dejstvo, 
da za tako obdobje, torej za dolgoročno, ni mogoče sklepati samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov na realnih osnovah. Zato bi morali na podlagi smer- 
nic temeljnih nosilcev planiranja, predvsem pa družbenopolitičnih skupnosti, 
sprejemati le načelne usmeritve kot podlago dolgoročnega planiranja. 

V zvezi z 98. členom menimo, da je potrebna dodatna določba ali pa po- 
seben člen, da lahko družbenopolitična skupnost zaveže tiste samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, ki ne pristopijo k samoupravnemu sporazumu o teme- 
ljih plana za področje družbenih dejavnosti, upoštevajoč obveznosti po zago- 
tovljenem programu. 

Pri 99. členu opozarjamo, da se v zvezi s specifičnimi problemi posameznih 
področij družbenih dejavnosti pojavlja problem velikega števila elementov, 
potrebnih za sklepanje samoupravnih sporazumov. Te elemente opredeljujejo 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, zato bi bilo potrebno ta problem 
posebej proučiti. 

V zvezi s 100. členom druge točke opozarjamo, da je potrebno v drugi točki 
vključiti tudi zagotovljeni program, ki si ga po zakonu o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela lahko zagotavljajo na temelju solidarnosti delovni ljud- 
je na ravni občine in je kot tak vključen v dogovor o temeljih družbenega 
plana. V 4. točki naj se spremeni besedilo v zvezi z doplačili porabnikov, upo- 
števajoč, da se doplačila sprejemajo s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov in je posebna določba o tem nepotrebna. 

K 108. členu menimo, da je potrebno postopek usklajevanja elementov za 
sporazumevanje o temeljih plana krajevnih skupnosti podrobno proučiti in 
razčleniti, da bi se v ta postopek uspešno in pravočasno vključili tudi drugi 
nosilci planiranja. 

Prav tako je potrebno v 111. členu v drugem odstavku jasneje opredeliti 
»bistveni vpliv« temeljne organizacije združenega dela na razvoj krajevne skup- 
nosti. Na področju zdravstva bi se na primer moral Onkološki inštitut v Ljub- 
ljani sporazumevati z vsemi krajevnimi skupnostmi v SR Sloveniji, ker oprav- 
lja svoje storitve za potrebe delovnih ljudi in občanov vseh krajevnih skup- 
nosti v SR Sloveniji, kar pa bi bilo neracionalno in nemogoče. 

In še k 68. členu. Potrebno je zagotoviti metodološko usklajenost v zvezi z 
delovanjem pooblaščenih statističnih organizacij, ker menimo, da ta ni razči- 
ščena. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) K besedi 
se je prijavil tovariš Zdravko Praznik, direktor Zavoda SR Slovenije za družbe- 
no planiranje. 

Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ugotavljam, da je bila razprava v Zboru združenega dela v delovnih te- 
lesih Skupščine SR Slovenije, v organizacijah in skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih skupnostih, še posebej pa v sindikatu, nekaterih društvih, zlasti v Druš- 
tvu ekonomistov, Društvu inženirjev in tehnikov ter Društvu urbanistov itd., 
precej angažirana in je dala mnogo koristnih stališč in idej, ki bodo predla- 
gatelju omogočile, da bo celotno gradivo, v katerega so bili vloženi veliki napori, 
obogatil. Tudi današnje razprave so odprle nekatere probleme, ki jih bo treba 
še razrešiti. Hkrati so razprave podale tudi nekatere ideje s tistih področij, ki 
pomenijo nevralgične točke tega zakona. 

Menim, da je zlasti pomembno dokončno razčistiti vprašanje temeljev, 
smernic dn elementov planov tozdov in krajevnih skupnosti za pripravo nji- 
hovih planov oziroma za sestavljanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov, posebej zaradi tega, kot je že bilo danes ugotovljeno, ker obstaja dolo- 
čeno neskladje med zveznim zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
nja Jugoslavije in družbenem planu Jugoslavije in zakonom o združenem delu. 
To pa je tudi logična posledica okoliščine, da je bil zvezni zakon pripravljen v 
času, ko še nismo imeli vidnejših izkušenj na področju uveljavljanja reforme 
planiranja. 

Menim, da je prednost republiškega zakona v tem, da se ta izpolnjuje v ča- 
su intenzivnih priprav novih planskih dokumentov. Po drugi strani pa praksa 
sama in programi dela, ki so jih pripravili in sprejeli posamezni nosilci plan- 
skih odločitev, v določeni meri že terjajo rešitve na tistih področjih, ki v tem 
osnutku zakona še niso dovolj jasna in katerih pojasnitev je terjala tudi da- 
našnja razprava. 

Želim pojasniti dve najbolj problematični planski aktivnosti: Celotno delo 
pri pripravi planskih dokumentov je zastavljeno tako, da bi v jeseni temeljne 
organizacije in krajevne skupnosti sprejele smernice planov in elemente za 
sestavo samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Opirajoč se na smernice, 
o katerih že razpravljajo in sklepajo družbenopolitične skupnosti, in na stro- 
kovne osnove, ki so jih pripravile strokovne službe za planiranje, naj temelj- 
ne organizacije združenega dela in krajevne skupnosti utrdijo zasnove svojih 
temeljnih ciljev in interesov, ki naj bi jih v planskem obdobju s svojo dejav- 
nostjo dosegle tako pri ustvarjanju dohodka kot tudi z uresničevanjem osnovne 
dejavnosti temeljne organizacije in z vsemi tistimi aktivnostmi, ki so vezane 
na celotno delo in življenje delavcev v temeljnih organizacijah. 

Elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov naj bi se 
po mnenju predlagatelja sprejemali skupno s smernicami predvsem zato, ker 
je med njimi funkcionalna povezanost in ker se z elementi planov daje vstopna 
viza v celoten proces samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja; prav 
tako pa elementi tudi slonijo na smernicah družbenopolitičnih skupnosti in 
upoštevajo tudi tiste elemente, ki jih ponudijo določene asociacije oziroma zdru- 
ženja, v katerih se temeljna organizacija pojavlja kot podpisnik. Kolikor bi 
smernice in elemente ločili, bi bila funkcionalna zveza med tistim, kar meni 
temeljna organizacija, da je pomembno za pripravo njenega avtonomnega plana, 
in tistim, kar pomeni vključevanje tega plana v celoten reprodukcijski proces, 
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v bistvu prekinjena, kar vsekakor ne bi bilo dobro. Zaradi tega predlagatelj 
meni, da ne bi bilo primerno ločiti teh dveh aktov, ki bi se po osnutku zakona 
sprejemala na podlagi predloga delavskega sveta v delovnih skupnostih temelj- 
nih organizacij in v krajevnih skupnostih na način, ki je določen s statuti. 
Skupno sprejemanje obeh aktov narekujejo tudi razlogi racionalnosti postopka, 
ker bi v nasprotnem primeru ločitev sprejemanja teh dveh dokumentov pome- 
nila sprejemanje teh aktov na dveh ločenih zasedanjih delovne skupnosti v 
okviru temeljne organizacije združenega dela. 

Kar zadeva temelje plana, je to akt, ki v zneskih in kazalcih izraža ob- 
veznosti in naloge, ki so jih v procesu sporazumevanja in dogovarjanja v te- 
meljnih organizacijah in drugih oblikah združevanja sredstev sprejeli delavci 
v temeljni organizaciji. 

To pomeni, da je pred sprejetjem smernic in elementov, ki bi se, kot že 
rečeno, sprejemali jeseni letošnjega leta, še dolgotrajen in težaven proces us- 
klajevanja interesov znotraj posameznih subjektov odločanja. Ko je proces 
sporazumevanja in dogovarjanja že dosegel fazo pred podpisom samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana, zakonodajalec meni, da bi bilo treba ugotovitve iz 
razprave vnesti v temelje plana temeljne organizacije, ki se kot edini planski 
akt sprejema na referendumu delavcev. iNa ta način je delegatom temeljne or- 
ganizacije dano generalno pooblastilo za podpis samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana, ki bi se po programu pripravljali in sprejemali v sredini pri- 
hodnjega leta. 

V razpravi so bila dana tudi nekatera upravičena vprašanja glede kasnitve 
pri izdaji obveznih enot metodologij. Čeprav je bila zvezna enotna metodo- 
logija z odlokom pred nekaj dnevi objavljena v uradnem listu, pa vendarle še 
manjkajo navodila k tej obvezni enotni metodologiji, ki je ne bo mogoče upo- 
rabljati, dokler navodila ne bodo izdana. Zaradi tega smo se v organih Izvrš- 
nega sveta opredelili za naslednjo rešitev: 

Odlok republike o obvezni enotni metodologiji je že bil v razpravi v or- 
ganih Izvršnega sveta. Odlok bo sprejel Izvršni svet danes teden. Ta odlok do- 
polnjuje zvezno metodologijo v tistih točkah, ki so specifične za Socialistično 
republiko Slovenijo, z namenom, da bi se lahko izvajal zakon o planiranju, 
seveda zaenkrat osnutek zakona o planiranju. Hkrati se pripravljajo tudi na- 
vodila za minimalne enotne kazalce, ki jih je izdala federacija, kajti zveznih 
navodil še ni, in za dopolnilne kazalce, ki bi jih izdal Izvršni svet SR Slovenije. 
Računamo, da bi bila ta metodologija dokončana v tem mesecu in v avgustu 
objavljena v ustreznih glasilih v enem paketu, tako zvezna kot tudi repub- 
liška. 

Menim, da je tovarišica Vičarjeva v svojem ekspozeju precej nazorno opre- 
delila vlogo prostorskih planov v sistemu planiranja. Predlagatelj je v osnutku 
zakona poskušal uveljaviti načelo celovitega planiranja v tem smislu, da ni 
predvidel, da bi prostorski plani kot srednjeročni plani pomenili poseben plan- 
ski akt, temveč da bi bili integrirani v srednjeročne družbene plane, s čimer bi 
zagotovili enotnost v sistemu vseh vidikov planiranja, torej ekonomskega, so- 
cialnega, varnostnega, prostorskega in tako dalje. Hkrati pa je v osnutku pred- 
videno, da bi vendarle imeli dolgoročne prostorske plane. Delo pri dolgoročnih 
planih že teče, upravičena pa je bojazen, ki jo je izpostavil tovariš v razpravi, 
da bi lahko obstajala določena neusklajenost med dolgoročnim prostorskim pla- 
nom in med tistimi dolgoročnimi plani, ki jih bomo sprejemali za ostala pod- 
ročja. 
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Predlagatelj meni, da ne bi kazalo zaradi tega zavreti delo pri dolgoročnih 
prostorskih planih, ki že uspešno poteka v večini občin, predvsem zato, ker so 
le dane precej dobre strokovne podlage za pripravo dolgoročnih planov in za- 
radi tega, ker so bile v večini primerov opravljene vsaj srednjeročne uskla- 
ditve med prostorskimi in ostalimi vidiki planiranja. Poleg tega obstajajo na 
določenih področjih družbenega delovanja, ki so prostorsko zahtevna in inten- 
zivna, že precej dorečene dolgoročne projekcije, zlasti na področju energetike, 
delno tudi na področju prometa. Hkrati se je uveljavilo načelo interdiscipli- 
narne oblike dela in stalnega kontakta s tistimi delavci, ki sodelujejo pri plani- 
ranju na drugih področjih. 

Glede na to menimo, da ni razlogov, da prostorsko dolgoročno planiranje 
ne bi potekalo s predvidenim tempom in v okviru programov, ki so bili zastav- 
ljeni. Seveda bo treba v skladu s sistemom kontinuiranega planiranja kasneje, 
ko bodo sprejeti tudi dolgoročni plani za posamezna področja v celoti, verjetno 
še opraviti določene korekcije, zlasti tam, kjer je sedaj manj dorečenih osnov. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Prekinjam to točko dnev- 
nega reda in prosim skupino delegatov v sestavi: Ivan Zelenšek, Franc Pečar in 
Branko Kozamernik, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. 

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

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
njen izvršni svet. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstav- 
nika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Marijo Zupančič-Vičar, članico 
Izvršnega sveta in republiško sekretarko za urbanizem, ter Alojza Moharja, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. Uvodno 
obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski 
razvoj in Odbor za agrarno politiko, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za sta- 
novanj sko-komunalna vprašanja ter varstvo okolja ter Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta dala poročili. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želijo.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Anton Cešnovar, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Šiška! 

Anton Cešnovar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podal bom nekaj pripomb k predlogu za izdajo zakona o urbanističnem plani- 
ranju, katerega je obravnavala in potrdila konferenca delegacij za 38. okoliš, 
občinska skupščina Ljubljana-Šiška! 

V poglavju IV, »Temeljna načela zakona in poglavitne rešitve«, so v točki 1 
do 3 ustrezno definirana določila za dosego ciljev družbenega razvoja, pri čemer 
je postavljena zahteva, da morajo biti tudi jasno podane dolgoročne in srednje- 
ročne usmeritve za razvoj družbenopolitične skupnosti. Temu načelu bo zakon 
priredil tudi nivoje, obseg, kvaliteto in vrsto urbanistične dokumentacije. 

Pri tem se nam odpirajo vprašanja rezervatov v urbanistični dokumentaciji, 
za katere je znano, da že od vsega začetka ovirajo razvoj posameznih področij, 
saj se v več primerih izkaže, da so nenamenska in nepotrebna ovira, predvsem 
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zato, ker od vsega pričetka v urbanističnih načrtih niso bili jasno opredeljeni, 
pri samem načrtovanju pa se je izkazala prevelika avtonomnost planerjev. 

Jasen primer za to trditev je industrijski otok ŠP-3, ki je od vseh strani ob- 
dan z rezervati nedoločenih dimenzij in namembnosti, ki že 15 let zavirajo smo- 
trno in ekonomsko zazidavo tega kompleksa ter so po dolgem času končno 
privedli do spoznanja, da je treba najprej rešiti omejitve rezervatov. Tak na- 
čin pa je seveda oviral maksimalno in ekonomsko zazidljivost površin, proiz- 
vodnih dejavnosti Iskre in IMP na tem otoku ali pripojitev SM 1 k ŠP 2 in s tem 
odvzemanje možnosti za prostorsko planiranje enemu od nosilcev družbenega 
planiranja, farmacevtski in kemični industriji v Šiški. 

Tudi določila točke 6 istega poglavja, po katerih naj bi občinska skupščina 
imela možnost, da lahko določi obvezno izdelavo še nekaterih drugih vrst po- 
sebne urbanistične dokumentacije, ne govori v prid rešitve rezervatov, dokler 
ne bo njihov obstoj točno opredeljen, po namenu in tudi časovno. 

Tudi določila točke 20 sicer podpiramo. Predlagamo pa, da bi v zakonu do- 
pustili možnost za izdajo lokacijskih dovoljenj za začasne objekte na parcelah, 
ki jih lahko občani postavijo na od občinske skupščine določenih urbanistično 
urejenih področjih na robu urbanističnih naselij za ureditev vrtov in rekreacij- 
skih površin, da bi na ta način preprečili neurejene in divje obdelave in za- 
zidave površin. Neurejeno vrtičkarstvo se vedno bolj pojavlja v naseljih ali ob 
njihovih obronkih in povzroča ne samo neurejen izgled in žalostno sliko, tem- 
več tudi oviro pri ureditvi zaščite človekovega okolja. Kot enega izmed mnogih 
primerov področja z »vrtičkarji« lahko ponovno navedemo področje ob otoku 
ŠP-3 Iskre, ki je neurejeno, istočasno pa zaradi neodgovornega gnojenja ogro- 
ža zaščiteno področje ljubljanskega vodovoda. 

Naj še omenim, da se urejena področja z vrtovi v svetu vedno bolj uvelja- 
vljajo in jih komunala vsestransko podpira, posebno če so v korist občanov, ki 
stanujejo v tesnih prostorih blokov in stolpnic, kateri potrebujejo zraka in 
razvedrila. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Završnik 
Alojz, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, 
Posavje! 

Alojz Završnik: Spoštovani vsi navzoči! 
Delegacija Posavja, iz gospodarskega področja 23. okoliš — Sevnica, Krško 

in Brežice v celoti podpira predlog za izdajo zakona o urbanističnem pla- 
niranju, pri čemer izhaja iz ugotovitve, da so v idejni zasnovi tega zakona 
vsebinsko pravilno opredeljena izhodišča za zakonsko ureditev posameznih 
vprašanj in zajeta aktualna problematika na tem področju. Prav tako se je 
delegacija opredelila za predlog, da se sistemska vprašanja s področja urba- 
nističnega planiranja vgradijo v osnutek zakona o družbenem planiranju. 

Ob tej načelni opredelitvi do predloga za izdajo zakona pa želimo zboru 
posredovati še naslednje predloge: 

1. Glede na to, da prostora kot pomembnega elementa družbenega plani- 
ranja ne določajo oziroma omejujejo občinske, mnogokrat pa tudi ne regio- 
nalne meje, predlagamo, da se v zakonu določneje opredeli medobčinsko so- 
delovanje, vendar ne na institucionalno-regionalni osnovi. To sodelovanje po- 
gojujejo prostorske in ekonomske danosti ter pogoji in možnosti družbeno- 
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ekonomskega razvoja, da bi se tako dosegla večja skladnost pri načrtovanju 
prostorskega razvoja. ...... 

2. Prav gotovo izhaja ločevanje urbanističnega planiranja od projekti ve, ki 
je v predlogu poudarjeno, iz dosedanjih negativnih izkušenj in je nujna potreba 
na tem področju. Ob vsej podpori takšni opredelitvi pa moramo vendarle upoš- 
tevati realne možnosti za izvedbo tega načela, spričo znanega občutnega po- 
manjkanja tovrstnih kadrov, pa tudi vrednotenja dela v projektivi, ki je mnogo 
bolj privlačno. Predlagamo, da se za izvedbo tega načela v zakonu določi pre- 
hodni rok. Do tega časa pa je treba v zakonu določiti projektivnim organiza- 
cijam, ki se ukvarjajo z urbanističnim planiranjem, ustrezne pogoje za oprav- 
ljanje del in nalog urbanističnega planiranja, da bi se zagotovila potrebna 
kontinuiteta dela na tem področju. Hvala lepa. 

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

1. Predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles 
in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Če nihče, se moramo o njem izreči. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje. (123 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? .(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet soglasno. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zdravstvenem varstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k 
tej točki dnevnega reda določil tovariša dr. Marjana Premika, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so dali poročila. 

Danes ste prejeli na klop tudi predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi 
vseh dosedanjih razprav o osnutku zakona v delovnih telesih Skupščine in 
zborov. Na klop ste sprejeli tudi pripombe in predloge Zdravstvene skupnosti 
Slovenije k osnutku zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Zeli.) 
Besedo ima tovariš dr. Marjan Premik, republiški podsekretar v Repub- 

liškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo! 

Dr. Marjan Premik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 9. 4. 1979 sprejela predlog 
za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami in naročila predlagatelju, 
naj pripravi osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in ga predloži Skupščini 
SR Slovenije v obravnavo. 

Predloženi osnutek zakona natančneje ureja sistem zdravstvenega varstva, 
njegovo vsebino, organizacijo in delo samoupravnih interesnih zdravstvenih 
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skupnosti, družbenoekonomske odnose med udeleženci svobodne menjave dela 
na področju zdravstvenega varstva, načela za urejanje drugih razmerij med 
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva, ureja zagotavljanje pravic do 
zdravstvenega varstva in določa načela za samoupravno organiziranje zdrav- 
stvenih organizacij ter druga vprašanja na področju zdravstvenega varstva. 

Pripombe, ki so bile dane v razpravi o predlogu za izdajo zakona o zdrav- 
stvenem varstvu s tezami, so bile v veliki večini upoštevane in vgrajene v 
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. Pri oblikovanju osnutka zakona je 
bilo v pomoč tudi dejstvo, da je bil med tem sprejet zakon o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, s čimer je bilo mogoče osnutek zakona razbremeniti 
vrste v tezah še prisotnih določb, kd se nanašajo na svobodno menjavo dela. 

Glede na to, da se osnutek zakona v znatni meri razlikuje od tez za zakon, 
dovolite, da opozorim na nekatere pomembnejše rešitve v osnutku zakona. 

V temeljnih določbah je jasneje opredeljena vsebina zdravstvenega var- 
stva. Osnutek zakona predvideva, da obseg zdravstvenega varstva določi zakon, 
dogovor o temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti in samoupravni spora- 
zum med uporabniki in izvajalci. Pravico do zdravstvenih storitev si uporabniki 
zagotavljajo s svobodno menjavo dela z izvajalci, ki jo uresničujejo v nepo- 
srednih odnosih in v samoupravnih interesnih skupnostih. Natančneje se 
določa tudi intervencijska funkcija organov družbenopolitične skupnosti. 

Predvidena je razvrstitev zdravstvenih storitev v 7 področij zdravstvene 
dejavnosti. V vsaki zdravstveni dejavnosti se izvršujejo zdravstvene storitve 
pod specifičnimi pogoji strokovne usposobljenosti delavcev, tehnične oprem- 
ljenosti, organiziranosti dela, razporeditve zdravstvenih organizacij ter stan- 
dardov in normativov. Osnutek zakona predvideva tudi tesno tehnološko, stro- 
kovno in dohodkovno povezanost zdravstvenih organizacij, ki izvršujejo zdrav- 
stvene storitve v posameznih zdravstvenih organizacijah. 

Zaradi tiskovne napake v 39. členu osnutka zakona v skupščinskem Po- 
ročevalcu je novi, z zakonom določeni obseg nepopolno prikazan. Osnutek za- 
kona o zdravstvenem varstvu namreč predvideva razširitev dosedanjega obvez- 
nega obsega pravic do zdravstvenega varstva. Z zakonom zagotovljeni obseg 
pravic naj bi v bodoče poleg dosedanjih zajemal tudi popolno zdravstveno var- 
stvo kmetov, ki uživajo pravico do pokojnine ali preživnine, nego na domu in 
ambulantno zdravljenje občanov, starih nad 70 let, zdravstveno varstvo varo- 
vancev socialnih zavodov ter medicinske ukrepe za preprečevanje, zdravljenje 
in medicinsko rehabilitacijo obolelih za sklerozo multiplex in visokim krvnim 
pritiskom. 

Osnutek predvideva obvezno organiziranje uporabnikov in izvajalcev v 
občinskih zdravstvenih skupnostih. Zaradi uresničevanja širših potreb in intere- 
sov je v osnutku zakona o zdravstvenem varstvu predvidena možnost zdru- 
ževanja občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčinske zdravstvene skup- 
nosti, v katerih bi se uporabniki in izvajalci sporazumeli predvsem glede za- 
dovoljevanja potreb in interesov na področju ambulantno-specialistične in bol- 
nišnične zdravstvene dejavosti. 

Zaradi zadovoljevanja skupnih interesov in potreb vseh delavcev, delovnih 
ljudi in občanov v območju SR Slovenije in zaradi uresničevanja funkcije 
četrtega zbora Skupščine SR Slovenije se občinske zdravstvene skupnosti ob- 
vezno združujejo v Zdravstveno skupnost Slovenije. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu predvideva standardiziranje 
zdravstvenih storitev na osnovi kadrovskih, delovnih, strokovnih, tehničnih, 
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materialnih, higienskih, varnostnih in drugih normativov, v skladu z ureditvijo, 
ki jo določa zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, in ob obveznem 
upoštevanju veljavne medicinske doktrine. 

V osnutku zakona so določeni tudi viri sredstev za izpopolnjevanje ob- 
veznosti v svobodni menjavi dela, medtem ko je določevanje osnov in meril 
za združevanje sredstev prepuščeno samoupravnim sporazumom. 

Določeni o temelji, tehnološki in dohodkovni kriteriji za samoupravno 
organiziranost izvajalcev. Zaradi poenotenega poimenovanjia so opisane vsebina 
in organizacijske oblike zdravstvenih dejavnosti. Jasneje pa je opredeljena 
funkcija klinik, inštitutov, kliničnih bolnišnic in Kliničnega centra. 

Nazive in poklice v zdravstvu naj bi uredil poseben predpis, ki naj bi ga 
sprejel republiški upravni organ za zadeve zdravstva. Glede specializacije 
zdravstvenih delavcev z visoko izobrazbo bi opozoril na varianto, ki se priza- 
deva za usklajevanje te oblike strokovnega izobraževanja z intencijami osnutka 
zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Predvideno je tudi strokovno nadzorstvo, in sicer inštrukcijsko nadzorstvo, 
ki ga izvajajo klinike in inštituti po določenem programu, ter upravno-stro- 
kovno nadzorstvo, ki ga izvaja upravni organ za zdravstveno varstvo občine 
oziroma republike. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu določa tudi načela za določanje 
delovnega in poslovnega časa zdravstvenih organizacij ter ureja dežurstvo in 
stalno pripravljenost kot poseben in izjemen pogoj dela delavcev v zdravstveni 
dejavnosti. 

V dosedanjih razpravah se je že izoblikovalo več vprašanj, na katera bo 
treba ustrezno odgovoriti v nadaljnjem postopku sprejemanja zakona. Prav 
gotovo bo današnja razprava v tem zboru prispevala k razjasnitvi odprtih vpra- 
šanj. Sprejete pripombe, zaključki in sklepi pa bodo dali usmeritev pri na- 
daljnjem oblikovanju zakona o zdravstvenem varstvu. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš dr. Tone Florjančič, predsednik 
Republiškega odbora sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva. 
Prosim! 

Dr. Tone Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Zveza sindikatov Slovenije pripisuje celovitemu urejanju sistema zdrav- 
stvenega varstva ter vsebinskemu in organizacijskemu prilagajanju tega po- 
dročja, spremembam v družbenoekonomskih odnosih in družbenopolitičnem 
sistemu velik pomen. Zakon o zdravstvenem varstvu, ki je predmet današnje 
razprave, predstavlja namreč podlago za uresničevanje z ustavo in z zakonom 
o združenem delu predvidenih opredelitev, po katerih naj bi delovni ljudje 
in občani postali nosilci vseh odločitev tudi na tem področju družbene repro- 
dukcije. Zaradi pomena, ki ga ima v delovnem procesu ohranjanje zdravja, pre- 
prečevanje prezgodnjega upadanja delovnih sposobnosti, predčasno odkrivanje 
poklicnih in drugih obolenj ter preprečevanje invalidnosti, samo na zadnjem 
kongresu Zveze sindikatov Slovenije zagotavljanju raznih zdravih in humanih 
delovnih razmer in zagotavljanju dostopnega učinkovitega ter racionalnega 
zdravstvenega varstva namenili veliko pozornosti in opredelili ob tem tudi 
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konkretne naloge organov in organizacij Zveze sindikatov. Zato smo predlog za 
izdajo zakona s tezami, kakor tudi osnutek zakona, še posebno pozorno obrav- 
navali, in sicer na seji Sveta za zdravstveno varstvo in socialno politiko Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in na seji Republiškega odbora 
sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva. 

Pripombe in spreminjevalni predlogi k predlogu za izdajo zakona, ki smo 
jih posredovali predlagatelju, so bili v veliki meri upoštevani pri oblikovanju 
osnutka zakona. 

Ko sta Svet za zdravstveno in socialno politiko Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije in Republiški odbor delavcev zdravstvenega in socialnega 
varstva obravnavala osnutek zakona, sta ugotavljala, da je osnutek zakona 
dobro pripravljen in da dokaj ustrezno konkretizira določila zakona o združe- 
nem delu, zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, kako tudi doslej 
izoblikovane rešitve v osnutku zakona o družbenem planiranju. 

Vendar sta sveta in odbor menili, da bi bilo prav organizirati razpravo 
tudi v organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih, v katerih bi se 
lahko širši krog uporabnikov kot izvajalcev, izrekel o predlaganih rešitvah, ki 
so v nekaterih določbah osnutka vendarle ostale še premalo natančne ali pre- 
malo jasno opredeljene. 

To ugotovitev bi podprli s konkretnimi pripombami k posameznim členom 
osnutka zakona. 

Člen 13, tretji odstavek: Izvajalci zdravstvenih storitev ne morejo biti iz- 
ključno delavci v zdravstvenih organizacijah, temveč tudi delavci, ki opravljajo 
zdravstvene storitve v drugih organizacijah, kot so na primer vzgojno-varstveni 
zavodi, socialni zavodi, društva. Zato bi bilo potrebno pojem izvajalca preciz- 
neje opredeliti. 

17. člen: Določila tega člena naj se presodijo z vidika določil zakona o zdru- 
ženem delu in zakona o svobodni menjavi dela. 

18. člen: V drugem odstavku bi kazalo jasneje opredeliti, da pri tem ne 
gre za z zakonom zagotovljen obseg zdravstvenega varstva; o teh storitvah in o 
prispevku zanje se morajo uporabniki in izvajalci samoupravno dogovarjati. 
Zato ta izraz ni ustrezen. Prav tako bi bilo potrebno določiti vir sredstev za ta 
prispevek uporabnikov. 

20. člen: Dikcija prvega odstavka je težko razumljiva. Jasno je treba opre- 
deliti, da to pomeni dodatni program zdravstvenega varstva, ki ni bil dogovor- 
jen in sprejet s samoupravnimi sporazumi o svobodni menjavi dela v samo- 
upravnih interesnih skupnostih ali s pogodbo z zdravstveno delovno organi- 
zacijo. 

Drugi odstavek bi moral biti samostojen člen, glede na pomen problema- 
tike, ki jo obravnava. Zadnji stavek tega odstavka je nerazumljivo formuliran, 
saj ni mogoče govoriti o »potrebi-«, ampak je to treba definirati kot storitev. 

24. člen: Enotne občinske zdravstvene skupnosti in temeljne zdravstvene 
skupnosti niso dovolj jasno opredeljene, glede na to, da gre za novo obliko 
organiziranosti. V 2. in ;3. odstavku so sicer opredeljene enote občinske zdrav- 
stvene skupnosti in temelji zdravstvene skupnosti, vendar način, kako so opre- 
deljene, ne omogoča jasne razmejitve med eno in drugo. 

Medtem ko se pri enoti govori o ustanovitvi s strani delavcev in ne uporab- 
nikov, je v zvezi s temeljno skupnostjo govora o organiziranju uporabnikov in 
izvajalcev. 
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26. člen: V drugem odstavku je predvideno, da se v medobčinski zdrav- 
stveni skupnosti usklajujejo interesi po dogovorjenih storitvah občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti, ki pa so skoraj identični s tistimi, ki se izvajajo v občinski 
zdravstveni skupnosti. 

Drugi odstavek namreč govori le o sporazumnem izvrševanju storitev in 
ne o usklajevanju interesov oziroma potreb pri izvajanju storitev. 

32. člen: V tem členu bi bilo potrebno opredeliti oblikovanje delovnih 
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti na vseh ravneh. 

38. člen: Kazalo bi proučiti možnost izvedb domicilnega principa v ok- 
viru Socialistične republike Slovenije za zbiranje sredstev za zdravstveno 
varstvo, za kar obstaja vrsta razlogov praktične narave. 

39. člen: V tem členu bi bilo primerno opredeliti, ali obseg zdravstvenega 
varstva, določen po tem členu, predstavlja z zakonom zajamčeni program zdrav- 
stvenega varstva. 

Pri naštevanju raznih skupnih obolenj in skupin občanov so izpadle sku- 
pine, katerim je zagotovljeno zdravstveno varstvo z že sprejetimi drugimi 
zakonskimi predpisi, kot na primer: varstvo borcev NOV, vse pravice, ki iz- 
hajajo iz varstva materinstva, varovanci socialnih zavodov in pravice, ki iz- 
hajajo iz svobodnega odločanja o rojstvu otrok. 

50. člen: Ta člen je potrebno proučiti z vidika skladnosti z zakonom o 
združenem delu. V prvem odstavku je opredeljeno, kateri pogoji zadoščajo za 
ustanovitev temeljne organizacije združenega dela tudi za območje republike 
oziroma tedaj, ko predlagatelj dejavnosti, katere ustanavljajo temeljne organi- 
zacije združenega dela, ni sistemsko uredil organiziranja in obveznosti na vseh 
sedmih področjih, ki jih prizadeva 47. člen osnutka. 

V drugem odstavku ni pravilno opredeljen prihodek, ki se ustvarja v 
temeljni organizaciji združenega dela, ki se združuje v delovno organizacijo. 
Določila v tem členu niso v skladu z določili zakona o združenem delu. 

V zadnjem odstavku so opredeljene možnosti in pogoji za ustanavljanje 
sestavljene organizacije združenega dela, vendar pri tem ni upoštevan eden 
izmed bistvenih vidikov uresničevanja skupnih interesov, to je skupno pla- 
niranje. 

70. člen: Drugi odstavek tega člena, ki je dovolj pomemben, je nerazumljiv 
in dopušča različne razlage. 

90. člen: Ustavno pravico o svobodni izbiri zdravnika in zdravstvene or- 
ganizacije je potrebno v zakonu natančneje opredeliti, zlasti z vidika pravice 
obsega izbire. 

105. člen: V drugem odstavku je predvideno, da je potrebno vsak mesec 
opraviti analizo in preveriti upravičenost in potrebo po delu. Menimo, da bi bilo 
ustrezneje, če bi predlagatelj dal varianto: »mesečno oziroma trimesečno pre- 
verjanje«. Analizo bi bilo potrebno obravnavati na seji samoupravnih orga- 
nov in sprejeti dolgoročneje organizacijske in kadrovske rešitve. 

106. člen: Predlagatelj naj jasneje opredeli način vrednotenja in merjenja 
dela oziroma opravljanje storitev v rednem delovnem času, v dežurstvu ter ob 
stalni pripravljenosti. 

114. člen: Podpiramo variantno rešitev. Program specializacije, o katerem 
govori predlagatelj v sedmem odstavku, mora biti usklajen z zakonom o us- 
merjenem izobraževanju. 
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123. člen: Predlagamo, da zdravstvene organizacije in zdravstvene skupno- 
sti uskladijo svoje samoupravne splošne akte ter organizacijo in delo z določba- 
mi tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Glede na predvideni rok za razpravo o osnutku zakona bi želel opozoriti, 
da meseca julij in avgust nista najbolj primerna za vodenje javne razprave. 
Zato predlagam, da bi razmislili, ali ne bi razpravo o osnutku podaljšali na 
račun skrajšanja amandmajske razprave. 

Razumemo željo, da naj se zakon čimprej sprejme in začne uresničevati. 
Najbrž obstajajo za tako odločitev tudi dovolj tehtni razlogi. V tem primeru 
moramo zagotoviti vsaj to, da se vsebinske pripombe, ki zahtevajo še dodatno 
strokovno in družbeno verifikacijo in soočanje mnenj, vgradijo še v osnutek, da 
v amandmajski razpravi takšnih dilem ne bi ponovno načenjali. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! 
Besedo ima Jože Kozar, delegat za Zbor združenega dela s socialno-zdrav- 

stvenega področja, 8. okoliš, pomurske občine! 

Jože Kozar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši! 
Skupina za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije za socialno-zdravstveno področje, 8. okoliša, je na svoji 19. seji 9. 
julija obravnavala osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in sprejela nasled- 
nja mnenja, stališča in predloge: 

11. člen osnutka zakona predvideva pravico in dolžnost skupščine druž- 
benopolitične skupnosti, da lahko v izjemnih primerih odredi začasne ukrepe. 
Skupina podpira vsebino navedenega člena, meni pa, da bi zakon moral do- 
pustiti možnost intervencijskih ukrepov tudi Skupščine SR Slovenije, na pri- 
mer možnost intervencije Skupščine SR Slovenije glede reševanja kadrovskih 
vprašanj v tistih občinah, ki tega vprašanja ne morejo rešiti same. 

Skupina podpira domicilni princip glede zagotavljanja pravic da zdrav- 
stvenega varstva, meni pa, da bi moralo priti glede tega vprašanja do uskla- 
ditve med republikami. 

V 39. členu so iz zagotovljenega zdravstvenega varstva izpadli borci in 
nosečnice. Skupina obenem postavlja vprašanje, ali ne bi kazalo izenačiti po- 
gojev socialne varnosti tudi za družinske člane, ki delajo na kmetiji, pa nimajo 
pravice do starostne pokojnine. Skupina tudi meni, da bi zakon moral izenačiti 
socialno varnost za kmete kooperante, da bi v času bolezni dobivali nadomestilo 
osebnega dohodka. 

Predlagani obseg zdravstvenega varstva v tem členu je nekoliko širši od 
tako imenovanega najmanjšega obsega pravic zdravstvenega varstva, ki so 
bile do sedaj urejene v 61. členu sedaj veljavnega zakona o zdravstvenem var- 
stvu. Ne zagotavlja pa po obsegu tolikšnega zdravstvenega varstva, kot je zago- 
tovljen v samoupravnem sporazumu o pravicah in obveznostih iz enotnega pro- 
grama zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, Uradni list št. 4/78. Zato bi kazalo 
v zakonu obseg zdravstvenega varstva vsaj uskladiti z navedenim samouprav- 
nim sporazumom ah ta člen tako formulirati, da bi se lahko glasil: »Delavcem, 
drugim delovnim ljudem in občanom v območju SR Slovenije je zagotovljen 
najmanj naslednji obseg zdravstvenega varstva.« Prvi in drugi odstavek osta- 
neta nespremenjena. 

Tretji odstavek naj bi se glasil: »Pravico do zdravstvenih storitev v zvezi 
s popolnim zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in predšolskih 
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otrok, s popolnim zdravstvenim varstvom mladine do dopolnjenega 18. leta 
starosti ter učencev in rednih študentov, s popolnim zdravstvenim varstvom 
ostarelega prebivalstva nad 65 let, zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z no- 
sečnostjo, porodom, materinstvom in kontracepcijo, z zdravljenjem in nego na 
domu, s patronažno-bolniškim varstvom, s popolnim zdravstvenim varstvom 
borcem NOV.« 

4. odstavek ostane nespremenjen. 
Menimo, da bi zagotovljeni najmanjši obseg zdravstvenega varstva moral 

biti v zakonu natančno opredeljen, ker bo le na ta način zagotovljeno tudi 
varstvo pravic delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov iz tega obsega zdrav- 
stvenega varstva. 

46. člen: Organiziranje zdravstvenih organizacij v sestavi drugih orga- 
nizacij združenega dela, ki niso zdravstvene organizacije, bi glede na sedanje 
možnosti, ki se v krajšem času iz objektivnih razlogov ne bodo mogle spremeniti 
in izboljšati, pomenilo zmanjšanje že tako nezadostno razvite osnovne zdravstve- 
ne dejavnosti. Večje in dohodkovno močnejše organizacije združenega dela, ki 
bi bile sposobne organizirati v svoji sestavi lastne zdravstvene organizacije, bi v 
prvi vrsti privabljale zdravstvene delavce iz osnovne zdravstvene dejavnosti in 
bi tako že sedaj oslabljeno kadrovsko sestavo te dejavnosti še bolj oslabile. 
Glede na to naj bi zakon dopustil le možnost, da zdravstveni domovi kot zdrav- 
stvene organizacije organizirajo svoje zdravstvene ambulante v organizacijah 
združenega dela, ki niso zdravstvene organizacije, v primeru, da se doseže tak 
sporazum med delavci zdravstvene organizacije in drugimi organizacijami zdru- 
ženega dela. Tak način zdravstvenega varstva je sedaj že več ali manj utečen. 
Hkrati pa tudi zagotavlja nujno potrebo po enotni zdravstveni politiki v dolo- 
čenem območju. 

90. člen: Ponovno naj se prouči formulacija glede proste izbire zdravnika 
in zdravstvene organizacije. 

104. člen: Postavlja se vprašanje, ali gre v primerih, ki so našteti v tem 
členu, za delo prek polnega delovnega časa ali za delo v podaljšanem delovnem 
času. Pogoji dela v dežurstvu in v stalni pripravljenosti kot posebni pogoji dela 
delavcev na področju zdravstvenega varstva, ki morajo zagotoviti neprekinjeno 
zdravstveno varstvo, tega pa ne morejo zagotoviti z izmenskim delom, z us- 
trezno racionalno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa 
in razporeditvijo delavcev, niso točno in ustrezno opredeljeni in bodo zaradi 
tega ponovno predmet različnega samoupravnega urejanja in številnih sporov. 
Da bi se temu izognili, bi ti dve posebni in izjemni obliki dela kazalo v zakonu 
tako urediti, da ne bi dajali različnih možnosti razlag in praktičnih izpeljav. 
V zakonu bi nujno morali opredeliti, kakšne pravice gredo delavcem iz naslova 
dežurstva in stalne pripravljenosti. 

114. člen: Uzakoni naj se varianta. 
123. člen: Rok 6 mesecev za uskladitev samoupravnih splošnih aktov or- 

ganizacij združenega dela in interesnih skupnosti z določili tega zakona je 
prekratek in bi kazalo določiti daljši rok. 

7. in 39. člen: V zvezi z določilom drugega in tretjega odstavka 7. člena in 
39. člena bi verjetno kazalo točneje opredeliti, kdo bo plačal zdravstvene sto- 
ritve iz tako imenovanega dodatnega programa za to kategorijo občanov. Ti 
imajo potrebo in interese po takem zdravstvenem varstvu, nimajo pa ustrez- 
nih dohodkovnih možnosti. Sedanja zakonska opredelitev pa ni povsem jas- 
na: ali se bodo tej kategoriji občanov take pravice v mejah sklenjenih družbe- 
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nih dogovorov, samoupravnih sporazumov ali plana družbenopolitičnih skup- 
nosti zagotavljale v občinski zdravstveni skupnosti ali pa tudi v kakšni drugi 
skupnosti, na primer skupnosti socialnega skrbstva. 

17. člen: Zakon bi moral urediti tudi vprašanje izterjave sredstev za izpol- 
njevanje obveznosti v svobodni menjavi dela, in to predvsem tistih delovnih 
ljudi, ki z osebnim delom in s sredstvi v lasti občanov opravljajo gospodarsko 
in drugo dejavnost. Ta kategorija delovnih ljudi vselej ne izpolnjuje samo- 
upravno dogovorjenih obveznosti za združevanje sredstev in so zato potrebne 
številne prisilne izterjave. V zvezi s tem naj bi zakon določil, da bodo nekatera 
določila aktov zdravstvene skupnosti in njenih organov imela moč izvršilnega 
naslova, kar je po določilu 16. člena zakona o izvršilnem postopku mogoče in 
dopustno. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Vlada Sever, 
delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš, Ljub- 
ljana-Šiška! 

Vlada Sever: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pripombe bom podala v imenu Zbora združenega dela naše občine. Moje 
pripombe bodo nekoliko v nasprotju z razpravo. 

Naš zbor predvsem podpira osnutek zakona in posebej določila 46. in 52. 
člena tega zakona. Imamo na pripombo k VI. poglavju zakona, ki govori o 
samoupravnem organiziranju delavcev zdravstvenih organizacij. Osnutek za- 
kona dopušča možnost, da se delavci zdravstvene temeljne organizacije zdru- 
žujejo z delavci drugih temeljnih organizacij v sestavi delovne organizacije na 
področju materialne proizvodnje, če je opravljanje zdravstvenih storitev na- 
menjeno pretežno ali v celoti zadovoljevanju potreb in interesov delavcev te 
delovne organizacije, ustvarjanju zdravstvenih pogojev za rast produktivnosti 
ter izvrševanju zdravstvenih ukrepov v zvezi z varstvom pri delu. Tega dolo- 
čila bi se brez dvoma želela poslužiti marsikatera organizacija združenega dela 
materialne proizvodnje, ker bi želela imeti v svojem sestavu temeljno organiza- 
cijo zdravstvenega varstva, tako imenovano obratno ambulanto. Tako določilo 
pa ostaja brez praktične vrednosti vse dotlej, dokler zakon ne bo določil tudi 
načina financiranja zdravstvenega varstva. Ob tem ni jasno, ali bo storitve tej 
temeljni organizaciji zdravstvenega varstva plačevala samoupravna interesna 
skupnost za zdravstveno varstvo ali pa jih bodo morali plačevati delavci orga- 
nizacije združenega dela materialne proizvodnje v okviru neposredne svo- 
bodne menjave dela med njimi in temeljno organizacijo zdravstvenega varstva. 
Zato predlagamo, da se osnutek zakona dopolni tako, da bo iz njega razvidno, 
kateri del zdravstvenih storitev se financira iz sredstev samoupravne interes- 
ne skupnosti za zdravstveno varstvo, kateri pa dodatno iz dohodka organizacije 
združenega dela materialne proizvodnje. 

Predlagamo, da se predlog sklepa, ki je bil priložen na klop, dopolni z na- 
šimi pripombami. Menimo, da imamo za tak predlog dovolj utemeljitev, tudi 
zato, ker smo iz analize bolniških izostankov v naši občini, ki je druga največ- 
ja občina v naši socialistični republiki, ugotovili, da imamo zelo visok odstotek 
izostankov, da je ogrožena produktivnost dela in da ne moremo dovolj razvi- 
jati varstva pri delu. V občini imamo 6 obratnih ambulant, ki več kot eno leto 
ne delujejo zato, ker se ne moremo dogovoriti. Delavci, ki jih je v občini več kot 
35 000, pa zahtevo po ambulantah izpostavljajo. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomaž -i č : Hvala lepa! Glede na ta predlog menim, 
da bi imenovali skupino delegatov, ki bo oblikovala in predlagala zboru sklep, 
upoštevajoč mnenja in predloge, dane v razpravi. V skupino predlagam: to- 
variša Aleksandra Furlana, tovarišico Slavko Jerman in tovarišico Vlado Sever. 
Se zbor strinja s tem predlogom? (Da.) Skupina naj spremlja razpravo in po- 
tem pripravi predlog sklepa za zbor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo razpravo o 9. točki dnevnega 
reda. 

Besedo ima tovariš Anton Turnšek, delegat za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 5. okoliš, Žalec. Prosim! 

Anton Turnšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 5. okoliš, je na seji 16. 7. sklenila, da poda naslednje pripombe k 
osnutku zakona o zdravstvenem varstvu: 

1. V 36. členu osnutka zakona ni jasno, kako se bodo zagotovila sredstva 
za tiste zdravstvene potrebe, za katere se bodo v okviru krajevne skupnosti po- 
sebej dogovorili in sporazumeli. 

12. V 114. členu osnutka, ki govori o specializaciji, se je skupina delegatov 
opredelila za variantni predlog, s pripombo, da se v tretjem odstavku črta 
drugi del stavka, ki se glasi: »Ta zadnji pogoj republiški upravni organ za 
zdravstveno varstvo lahko spregleda v primerih, ko gre za specializacijo na 
področju deficitarnih medicinskih strok.« 

3. V osnutku zakona ni točno opredeljen domicilni ali zavarovalni princip 
zbiranja sredstev za zdravstveno varstvo. Zato skupina delegatov predlaga, da 
se način zbiranja prispevka bolj točno opredeli ali točno obrazloži, zakaj do 
spremembe načina zbiranja prispevkov eventualno ne more priti. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivan Bališ, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 27. okoliš, Ravne na Koroš- 
kem! 

Ivan Bališ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupi- 
na delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije daje k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu naslednje pripombe 
oziroma predloge: 

Menimo, da je v prvih poglavjih preveč členov, ki se vsebinsko ponavljajo 
v različnih drugih zakonih in sporazumih, tako da bi ta poglavja lahko skrajšali. 

5. člen: Delovne organizacije bi morale zagotavljati take pogoje, da bi do 
profesionalnih obolenj in poškodb prišlo v čim manjšem obsegu. 

26. člen: Medobčinsko združevanje mora biti obvezno, v zakonu pa bi mo- 
rali določiti pogoje, obseg in nujnost oziroma obveznost solidarnosti. 

39. člen: Pravice naj ne veljajo za občana, ki je poškodbo sam povzročil 
ali ne upošteva navodil zdravnika. 
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47. člen: Delitev ni najboljša. Tudi v osnovni zdravstveni dejavnosti dela 
mnogo specialistov, zato je treba ambulantno specialistično dejavnost omeniti 
tudi pri osnovni dejavnosti. _ 

61. člen: Dejavnost zdravstvene postaje v krajevni skupnosti je treba širše 
opisati. Tu mora biti tudi zagotovljeno varstvo delavcev, ki v svojih delovnih 
organizacijah nimajo obratnih ambulant. 

89. člen: Crtati je treba drugi odstavek. 
90. člen: Izbira zdravnika mora biti v smislu stopnjevite diagnostike in 

racionalizacije stroškov, časa in izkoriščenosti zdravstvenega kadra. 
97. člen: Nujno medicinsko pomoč je treba podrobneje definirati. 
94. člen: V primeru nezaupanja, dvoma bolnika v lečečega zdravnika, naj 

bi bil zdravnik dolžan nuditi pacientu le še nujno medicinsko pomoč. 
104. člen: Z določili tega člena se še vedno ne rešujejo problemi na po- 

deželju, kajti ta člen ne prinaša nič novega. Zdravstvenim delovnim organiza- 
cijam na podeželju še naprej prepušča, da se znajdejo kot vedo in znajo in za 
rešitev problematike zdravstvenega varstva kršijo zakon o delovnih razmerjih. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Jelka Gal, dele- 
gatka za Zbor združenega dela, s področja zdravstva in sociale, 7. okoliš, Ma- 
ribor! 

Jelka Gal: Tovarišice in tovariši delegati! Prebrala bom nekaj pri- 
pomb k posameznim členom osnutka zakona, ki jih je pripravila skupina dele- 
gatov s področja zdravstva in sociale s sedežem v Mariboru. 

Nekaj pripomb smo v prejšnjih razpravah že slišali, ostale so še tele: 
16. člen: Potrebno je točneje opredeliti, kdo sprejema standarde in norma- 

tive, ki naj bodo enotni za vso Slovenijo, saj ekonomsko šibkejše občine lahko 
določijo neugodnejše normative in standarde. 

41. člen: V prvem odstavku so med drugimi našteti učenci v gospodarstvu, 
osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju pa jih ne predvideva kot posebno 
kategorijo. 

47. člen: Področje preskrbe z zdravili predlagatelj opredeljuje kot posebno 
poglavje zdravstvenega varstva, čeprav se z ostalimi oblikami stalno prepleta. 
Bilo bi tudi v pomoč integracijskim procesom v zdravstvu, če bi to alineo zdru- 
žili z drugimi. 

50. člen: Celoten člen je potrebno uskladiti z zakonom o združenem delu. 
V prvem odstavku je opredeljeno, kdaj in kje se lahko ustanovijo tozdi, vendar 
predlagatelj pri naštevanju ne omenja klinik, kjer so prav tako možnosti za 
ustanavljanje tozdov. 

66. člen: V predzadnji vrsti bi morala izpasti besedica »lahko«, saj mora 
biti preskrba z zdravili in sanitetnim materialom obvezna zdravstvena storitev 
zdravstvenega centra. 

71. člen: V tem členu predlagatelj govori o minimalnih strokovnih in teh- 
ničnih normativih, vendar le-ti niso nikjer točno opredeljeni. 

72. člen: Predlagatelj premalo jasno opredeljuje vlogo in funkcijo plansko- 
poslovnih skupnosti. 

81. člen: Potrebno je poudariti tudi samoupravni nadzor nad izvajanjem 
.samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela. 
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85. člen: Potrebno bi bilo konkretneje zapisati, kateri pristojni upravni 
organ družbenopolitične skupnosti opravlja upravno nadzorstvo nad delom 
zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev pri izvajanju zdravstvenega 
varstva. 

89. člen: Če strokovni pregled zahteva posamezni uporabnik ali izvajalec 
zdravstvenega varstva oziroma občan in ne gre za nepravilnosti zdravstvene 
organizacije, naj stroške nosi tisti, ki je pregled zahteval. 

96. člen: V drugem odstavku predlagatelj opredeljuje odgovornost zdrav- 
stvenih delavcev, vendar ne opredeljuje, komu so odgovorni. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš dr. Bo- 
gomil Hrašovec, delegat za Zbor združenega dela s področja sociale in zdrav- 
stva, 9. okoliš, Celje! 

Dr. Bogomil Hrašovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša skupina ima pripombo k 114. členu, in sicer: 

Zdravnikom naj se odobri specializacija šele takrat, ko so prebili najmanj 
3 leta v osnovni zdravstveni dejavnosti in jasneje naj se opredeli, katere so 
deficitarne stroke v zdravstvu ter naj se spremlja njihov nadaljnji razvoj. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Le- 
hner, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 18. okoliš, Slo- 
venska Bistrica! 

Ivan Lehner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela ima naslednje pripombe k osnutku za- 
kona. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu je bolj jasen in izpopolnjen, ker 
je upošteval večino pripomb k tezam za zakon o zdravstvenem varstvu, ki so 
bile oblikovane že v okviru zdravstvenih skupnosti na področju podravskih 
občin. 

Kljub temu pa je v osnutku še precej nejasnosti oziroma takih rešitev, za 
katere menimo, da niso najbolj ustrezne. 

Načelne pripombe so naslednje: 
1. Pristojnosti zdravstvenih skupnosti na različnih ravneh so še premalo 

opredeljene, prav tako pa tudi njihovo povezovanje z ostalimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi, zlasti z izobraževalno, raziskovalno in skupnostjo soci- 
alnega skrbstva. 

2. Področje uresničevanja menjave dela je premalo obdelano glede na spe- 
cifičnosti menjave dela v zdravstvu. 

3. Bolj jasno bi moralo biti opredeljeno, kaj si zagotavljajo delovni ljudje 
in občani z neposredno menjavo dela na področju zdravstvenega varstva in kaj 
prek zdravstvene skupnosti. Se bolj pa velja to za pravice iz socialne varno- 
sti, ki niso zadovoljivo urejene. 

4. Opredeliti je treba naloge zdravstvenih skupnosti v zvezi s splošnim 
ljudskim odporom in v izrednih razmerah. 

Pripombe k posameznim členom: 
Pripomba k 11. členu je že zajeta v poročilu Odbora za družbenopolitični 

sistem. 
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18. člen: Osnutek zakona daje le možnosti za predpis participacije, kar bo 
oteževalo sprejetje ustreznih samoupravnih sporazumov o prispevkih uporab- 
nikov k stroškom zdravstvenega varstva. Sporazumevanju naj bi bilo prepušče- 
no le to, za katere oblike zdravstvenega varstva naj se uveljavi participacija, 
in njena višina, ne pa tudi načelno vprašanje participiranja. 

22. člen: Pravice, ki si jih delovni ljudje in občani zagotavljajo v zdrav- 
stveni skupnosti, bi morale biti jasneje opredeljene, ne pa le njihov minimum. 
Ta člen ni usklađen s 43. členom, ki govori, da si delovni ljudje in občani v 
zdravstvenih skupnostih zagotavljajo svoje pravice v skladu z ratificiranimi 
mednarodnimi sporazumi, po katerih si morajo zagotoviti tudi pravico do so- 
cialne varnosti. Po 43. členu pa se te pravice zagotavljajo v tozdih, ozdih in 
sozdih in samo v primeru preseganja dohodkovnih sposobnosti v zdravstvenih 
skupnostih. 

23. člen: Po tem členu je ustanavljanje medobčinskih zdravstvenih skupno- 
sti fakultativno. V 26. členu pa je bolj jasno opredeljena funkcija medobčin- 
skih zdravstvenih skupnosti na področju bolnišnične in specialistične dejavno- 
sti ter solidarnosti na medobčinski ravni. 34. člen pa že brez alternative pred- 
videva uresničevanje menjave dela na področju bolnišnične dejavnosti v med- 
občinski zdravstveni skupnosti. 

Ker je sklepanje sporazumov o menjavi dela vezano na zagotovitev sred- 
stev, pomeni predlagana rešitev združevanje sredstev občinskih zdravstvenih 
skupnosti na medobčinski in republiški ravni. Ta del sredstev predstavlja nad 
polovico vseh izdatkov za zdravstveno varstvo. Menimo, da bi kazalo prepu- 
stiti občinskim zdravstvenim skupnostim tudi menjavo dela z bolnišničnimi 
zdravstvenimi organizacijami. 

27. in 29. člen: V zbor izvajalcev skupščin zdravstvenih skupnosti na med- 
občinski in republiški ravni lahko delegirajo delegate le zbori izvajalcev skup- 
ščin občinskih zdravstvenih skupnosti. Neposredno zastopanje izvajalskih orga- 
nizacij v teh skupščinah ni sprejemljivo. 

28. člen: Zagotavljanje kliničnih zdravstvenih storitev na ravni republike, 
prav tako kot zagotavljanje bolnišnične dejavnosti na medobčinski ravni, po- 
meni odtujevanje sredstev občinskih zdravstvenih skupnosti. Zato takega 
pristopa ne podpiramo. 

37. člen: Drugi odstavek ne sodi v poglavje »Uresničevanje svobodne me- 
njave dela« ker pri tem ne gre za menjavo dela, temveč za zagotavljanje social- 
ne varnosti po drugih kriterijih, zlasti po kriteriju odvisnosti gibanja osebnih 
dohodkov. Tudi za ta odstavek velja pripomba, da ni usklađen z 22. členom. 

38. člen: Načelno podpiramo prehod na zagotavljanje zdravstvenega var- 
stva po domicilnem principu, vendar le v primeru, če bo to enotno dogovorje- 
no v SFRJ. Opredelitev v tem členu pa pomeni kombinacijo obeh načel, kar ima 
za posledico samo še večji krog upravičencev. Zajema namreč vse prebivalce 
s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji, ne glede na kraj zaposlitve delavcev 
in drugih delovnih ljudi, četudi delajo izven Slovenije, kakor tudi vse delavce 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji in njihove družinske člane, ki stalno 
prebivajo izven Slovenije. Posledica tega je nepreglednost, nejasnost, težave pri 
ugotavljanju lastnosti zavarovanca in tako dalje. 

39. člen: Zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva po tem členu je delno 
širši od dosedanjega obsega pravic iz enotnega programa: pravice do zdravstve- 
nih storitev v zvezi z zvišanim krvnim pritiskom, z zdravstvenim varstvom 
ostarelih kmetov — prejemnikov starostne pokojnine ali preživnine in z nego 
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na domu za starostnike nad 70 let, na drugi strani pa ne vsebuje več zdrav- 
stvenega varstva borcev NOV. V tem delu je osnutek zakona tudi v nasprotju 
s svojim uvodnim povzetkom, po katerem naj bi zagotovljeni obseg zajemal 
tudi popolno zdravstveno varstvo borcev NOV in varovancev v socialnih zavo- 
dih ter uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Načel- 
no menimo, da je tudi z razširitvami na varstvo borcev in varovancev v zavo- 
dih zagotovljeni obseg še vedno prenizek, glede na ustanovno opredeljeno nacio- 
nalno zdravstveno varstvo. Ponovno poudarjamo mnenje, da mora zagoto- 
vljeni obseg zajemati tudi del pravic, zagotovljenih kmečki populaciji. 

42. člen: Načelno je sporna in za združeno delo težko sprejemljiva pred- 
lagana rešitev, da naj bi stroške v zvezi z zdravljenjem poklicne bolezni in 
poškodb pri delu zagotavljale same delovne organizacije. Ce je ta opredelitev 
sprejemljiva, je treba vsaj jasno povedati, kdaj se šteje, da obseg tega zdrav- 
stvenega varstva presega dohodkovne sposobnosti znotraj asociacij združenega 
dela, tozdov, ozdov, sozdov. 

51. člen: Pogoji za ustanovitev zdravstvenih tozdov so po eni strani preveč 
pavšalni, po drugi strani pa sodimo, da ustanavljanje tozdov za tako imenovani 
hotelski del oskrbe v bolnišnicah ni najbolj primeren. 

60. člen: Opravljanje zdravstvenih storitev osnovne zdravstvene dejavnosti 
v splošnih in specialnih socialnih zavodih mora biti s tem členom usklađeno, 
zlasti pa usklađeno z 6:1. členom, morda tudi s prvo točko prvega odstavka 47. 
člena. 

61. člen: Delovno področje zdravstvenega doma po tem členu je širše kot 
po osnutku samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na 
področju zdravstva v SR Sloveniji, zato bo treba poskrbeti za usklajenost teh 
dveh dokumentov. 

68. člen: Treba je opredeliti klinične storitve, ki jih lahko opravljajo raz- 
lične zdravstvene organizacije združenega dela v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva, ne pa Kli- 
ničnemu centru takoj pripisovati pristojnosti klinike. Sedanji Klinični center 
bi bilo treba v skladu s sklepom CK ZKS ločiti na del, ki dejansko opravlja 
klinične storitve. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Gregor 
Meze, delegat za Zbor združenega dela za področje gospodarstva, 34. okoliš, 
Vrhnika! 

Gregor Meze: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov se je na osnovi javne razprave in razprave v Skupščini 
opredelila za naslednje pripombe k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu. 

17. člen: Za uresničevanje z zakonom določenega obveznega obsega zdrav- 
stvenega varstva in z dogovorom o temeljih plana družbenopolitičnih skupno- 
sti zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva je treba sredstva zagotoviti 
tudi iz osebnega dohodka delavcev. To opredelitev navaja tudi prva alinea 17. 
člena. 

Enako kot k predlogu za izdajo zakona dajemo tudi k osnutku zakona po- 
novno predlog, da se uveljavi domicilno načelo pripadnosti prispevkov in s tem 
odpravijo neštete težave pri planiranju in pri izpeljavi solidarnosti v zdravstvu 
med občinami. Ce to trenutno ni mogoče zaradi zveznega zakona, je treba 
vztrajati, da se ustrezno spremeni zvezni zakon. 
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27. člen: Pri sporazumevanju o svobodni menjavi dela ne morejo v zboru 
izvajalcev enakopravno sodelovati delegati vseh zdravstvenih organizacij, s ka- 
terimi se sporazum sklepa. Teh delovnih organizacij je namreč veliko število, 
še zlasti tozdov. Vse te delovne organizacije oziroma tozdi so locirani po vsej 
Sloveniji in tudi Jugoslaviji. Zaradi tega je udeležbo nemogoče zagotoviti, vpra- 
šljiva je sklepčnost, poleg tega pa bi bil tudi zbor izvajalcev v teh primerih pre- 
obsežen. Tudi stroški za udeležbo na zborih izvajalcev bi bili izredno veliki. 
Če upoštevamo, da je 60 občinskih zdravstvenih skupnosti, bodo ti stroški iz- 
redno visoki, pa tudi delegatov iz posameznih tozdov ne bi imeli toliko. 

29. člen: K tretjemu odstavku tega člena velja ista pripomba kot za prej- 
šnji, 27. člen. 

114. člen: Opredelili smo se za variantni predlog zlasti v tistem delu, ki 
se nanaša na organ, pristojen za odobravanje specializacije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tom ažič : Hvala lepa! Delegati z Jesenic nas obveš- 
čajo, da so razpravljali o osnutku zakona o zdravstvenem varstvu in da podpi- 
rajo razpravo delegatke iz Ljubljane-Šiška ter da ne bodo o tem posebej raz- 
pravljali. 

Prijavljenih razpravljalcev ni več. Kdo' še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Ciril Umek, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
1. okoliš, Celje! 

Ciril Umek: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov za gospodarsko 
področje, 1. okoliš Celje, ima naslednje pripombe in stališča k osnutku zakona o 
zdravstvenem varstvu. Pri tem pa bi zahtevali tudi nekatera pojasnila. 

Iz 17. člena osnutka zakona povzemamo, da bi delavci v združenem delu 
združevali sredstva tudi za nekatere druge kategorije, tako na primer tudi 
za upokojence, kar pomeni, da pokojninska skupnost ne bi združevala sred- 
stev za zdravstveno varstvo upokojencev. Opozarjamo, da bodo pri tem nastale 
težave zlasti v tistih občinskih središčih, kjer je v strukturi upravičencev več- 
je število upokojencev, kakor tudi v tistih sredinah, kjer je ustvarjeni bruto 
osebni dohodek na upravičenca nižji od regijskega oziroma republiškega pov- 
prečja. 

Pri tem se tudi postavlja vprašanje, kako zagotoviti sredstva za upokojence 
iz ostalih republik, ki imajo stalno prebivališče v našem območju in je zanje 
do sedaj plačevala prispevek njihova pokojninska skupnost. Menimo, da te in 
podobne zadeve ne more urejati samo samoupravni sporazum, temveč da je 
v zakonu potrebno zapisati načelno opredelitev, da za tovrstne uporabnike in 
ostale podobne primere plačujejo prispevke tudi drugi zavezanci. 

38. člen osnutka zakona ni dovolj jasen oziroma vsebuje elemente domicil- 
nega in sedežnega zavarovalnega principa, ker vključuje tudi upravičence iz 
drugih republik, katerih delavci so zaposleni v območju naše republike in imajo 
stalno prebivališče v drugih republikah. 

2e večkrat smo poudarjali, da je mešani sistem nesprejemljiv. Ponovno 
se opredeljujemo za dosledno izpeljavo domicilnega principa v območju SFRJ 
in ne samo v območju republike, ker bomo le na ta način lahko dosledno iz- 
vajali program zdravstvenega varstva po domicilnem principu. 

Poudarjamo, da bomo z mešanim sistemom povzročili še večje probleme in 
administrativne stroške združenemu delu, ker bo združeno delo del sredstev po 
prispevni stopnji za zdravstveno varstvo nakazovalo občini, kjer delavec pre- 



96 Zbor združenega dela 

biva; za delavce iz ostalih republik, ki so začasno prijavljeni v občini, pa sred- 
stva po prispevni stopnji občini, kjer je delavec zaposlen. Pri tem niti ne iz- 
postavljamo obračunavanja in nakazovanja prispevkov za pokrivanje nado- 
mestil, katera sredstva bi se v celoti nakazovala občini, kjer je delavec zaposlen. 
S takim sistemom bomo povzročili združenemu delu večje administrativne po- 
stopke in stroške. Zato zagovarjamo dosledno izpeljavo enega ali drugega siste- 
ma, ne pa mešanega. 

114. člen: Delegacija se strinja s predhodno razpravo. Glede reševalne 
službe pa imamo naslednje dopolnilo: 

Za prevoz pacienta do ambulante oziroma bolnice naj ne bi bila v vsakem 
primeru potrebna napotnica zdravnika. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš dr. Marjan Premik, republiški podsekretar v Republiškem komi- 
teju za zdravstveno in socialno varstvo! 

Dr. Marjan Premik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot predstavnik predlagatelja moram povedati, da bi težko pojasnjeval na 
tem zboru stališča predlagatelja o posameznih predlogih, sugestijah in usme- 
ritvah, ki so bile dane v tej razpravi. Lahko ugotovim, da je večina predlogov 
iz razprave identična s predlogi, ki so jih že podali posamezni odbori Skup- 
ščine, Zdravstvena skupnost Slovenije in drugi organizirani razpravi j alci v 
zdravstvenih organizacijah, itd. Kot predstavnik predlagatelja vam lahko za- 
gotovim, da bodo vse pripombe temeljito proučene in da bodo, kolikor bo to 
mogoče, vsebinsko vnesene v zakon pri nadaljnji fazi njegove priprave. Ce pa 
katerih od teh pripomb oziroma sugestij ne bi mogli iz kakršnihkoli razlogov 
upoštevati, pa bodo Skupščina in delegati obveščeni v obrazložitvi, zakaj to ni 
mogoče. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Prosim skupino 
delegatov v sestavi Aleksander Furlan, Slavka Jerman in Vlada Sever, da se 
sestane v avli in pripravi poročilo za zbor. 

Predlagam zboru, da se vrnemo na 7. točk o dnevnega reda, to je 
na osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 

Ugotavljam, da je skupina delegatov končala delo in prosim poročevalca 
Ivana Zelenška, da poroča Zboru! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medodborovska komisija delegatov Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za pripravo stališč in sklepov k 
osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu So- 
cialistične republike Slovenije podaja na osnovi razprave v zborih naslednja 
dopolnila k stališčem in sklepom: 

Temeljito smo sledili razpravi v tem zboru, ostali dve skupini pa v svojih 
zborih. Po enotnih, medsebojno dogovorjenih in usklajenih stališčih smo obli- 
kovali enotno stališče: 

V prvi točki naj se v drugem odstavku v prvi vrsti za besedo »osnutek« 
doda besedilo, ki se glasi: »premalo sistematične preglede, da nedosledno raz- 
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členjuje ustrezne sistemske rešitve ter da je«. Nadaljuje se odstavek prejšnjih 
stališč in sklepov. 

V drugi točki se v prvem odstavku namesto pike vstavi vejica in doda be- 
sedilo, ki se glasi: »pa tudi stališča, mnenja in predloge družbenopolitičnih or- 
ganizacij, zlasti sindikata in drugih družbenopolitičnih subjektov«. 

Skupina je upoštevala predlog, ki ga je podal predstavnik sindikata tovariš 
Polak. 

Za drugim odstavkom za isto točko naj se doda nova alinea, ki se glasi: 
»Dohodek kot osnovo in vsebino planiranja je treba jasneje in konkretneje 
opredeliti. Vsebina planiranja dohodka naj bo jasno opredeljena pri vseh sub- 
jektih planiranja, s posebnim poudarkom na temeljni organizaciji združenega 
dela. Plani družbenopolitičnih skupnosti, zlasti republike naj vsebujejo druž- 
benoekonomske usmeritve za razporejanje dohodka glede na družbeno dogo- 
vorjene razvojne usmeritve.« 

Na drugi strani naj se v drugi alinei na koncu doda besedilo: »Določneje je 
treba opredeliti tudi vlogo temeljnih organizacij združenega dela pri obliko- 
vanju planov samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih skupnosti ter 
postopkov in vsebine planiranja v teh skupnostih.« 

Na tretji strani naj se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi: »Vsebina 
in obseg dosedanjih predlogov iz razprave o osnutku zakona terjata veliko od- 
govornost predlagateljev. Pri pripravi predloga zakona Zbor zavezuje pred- 
lagatelja, da pred formalno določitvijo besedila predloga zakona omogoči v 
Skupščini SR Slovenije predhodno razpravo.« 

Nadalje predlagamo, da se doda nova 5. točka, ki se glasi: »Glede na 
novosti, ki jih uvajamo z zakonom in še niso upoštevane v družbeni aktivnosti 
za pripravo družbenih planov za obdobje 1981-1985, naj se predlagatelj čimprej 
jasno opredeli, po kakšnih skupno opredeljenih postopkih in fazah bomo pri- 
pravili družbene plane za naslednje srednjeročno obdobje.« Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo o tem razpravljati? Če ne želi 
nihče, potem zaključujem razpravo. Predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije se sprejme. 

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

upošteva izhodišča, vsebovana v stališčih in sklepih, z dopolnitvami, ki smo jih 
pravkar poslušali in so sestavni del tega sklepa. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa. 
Ce nihče, se moramo o njem izreči. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? i(Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Sporočam, da bo dan odgovor na delegatsko vprašanje tovariša Draga Sila, 
delegata skupine delegatov za kmetijsko dejavnost, 9. okoliš, na naslednji seji, 
v ponedeljek 23. tega meseca. 

7 
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Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem 
to točko dnevnega reda. 

Vračam se na 9. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o 
zdravstvenem varstvu. 

Besedo ima tovarišica Vlada Sever! 

Vlada Sever: Skupina delegatov je pripravila naslednjo dopolnitev 
predloga sklepa: 

Na drugi strani v 2. vrsti naj se dopolni alinea tako, da se glasi: »Do pred- 
loga zakona bo potrebno proučiti primernost predlaganih virov za posamezne 
dele programov zdravstvenega varstva. Zbor soglaša z določbo 17. člena osnutka 
zakona, da se iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela zagotavljajo 
sredstva za obvezni obseg zdravstvenega varstva. Proučiti pa je potrebno, kako 
zagotoviti sredstva za zadovoljevanje drugh potreb in interesov, prav tako pa 
tudi, ali je osebni dohodek ustrezen vir za financiranje preostalih zdravstvenih 
dejavnosti.« 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo o tem razpravljati? 
(Ne.) Zaključujem razpravo in predlagam, da preidemo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes na klop, z 
dopolnilom, ki smo ga pravkar slišali. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! 
(123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino glasov. 
Dnevni red je s tem izčrpan. Vsem se zahvaljujem za udeležbo in sodelo- 

vanje na današnji seji zbora. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 13.35.) 



24. seja 

(23. julija 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Na podlagi 1®. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo naslednje delegate: za predsednika Ivana Rakovca, za člana pa Vladi- 
mira Rosino in Mitjo Pavlina. 

Ali so predlagani delegati navzoči? (Da.) Zeli kdo o predlogu razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali 
bomo javno, in sicer z dviganjem rok. 

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

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 24. sejo zbora izvoljeni: za predsednika tovariš Ivan Rakovec, za 
člana pa tovariš Vladimir Rosina in Mitja Pavlin. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila 
delegatov in sestavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni člani Sveta repub- 
like in člani Sveta federacije iz Socialistične republike Slovenije in predstav- 
niki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Republiške 

7* 
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skupnosti za ceste SR Slovenije, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Zveze sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slo- 
venije, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slo- 
venije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v Socialistični repub- 
liki Sloveniji, Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet in predstavniki 
Loterijskega zavoda Slovenije. 

Na sejo zbora so povabljeni 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 Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Francka 
Herga, poročevalka Odbora za finance, Ivan Zelenšek, poročevalec Odbora za 
družbenoekonomske odnose, Janez Cergol, poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj, Cveto Gatnik, poročevalec Komsije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve in Breda Kolarič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne 
komisije. 

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

Ugotavljam, da je Komisija končala svoje delo. Prosim predsednika Ko- 
misije, da poda poročilo Zboru! 

Ivan Rakovec: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 24. sejo 
dne 23. julija 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 124 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 80 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 13 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 14 delegatov, iz obrtne in po- 
dobne dejavnosti trije delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 delegati, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 16. okoliš en delegat, 17. okoliš en delegat, 
22. okoliš en delegat, 23. okoliš en delegat, 24. okoliš en delegat, 29. okoliš en 
delegat, 36. okoliš en delegat, 38. okoliš dva delegata in 39. okoliš en delegat, 
skupaj 10 delegatov; s prosvetno-kulturnega področja za 1. okoliš en delegat, 
2. okoliš dva delegata, 3. okoliš en delegat in 7. okoliš en delegat, skupaj pet 
delegatov; s socialno-zdravstvenega področja za 1. okoliš 1 delegat; iz kme- 
tijske dejavnosti za 1. okoliš en delegat, 2. okoliš en delegat, 5. okoliš en de- 
legat in 9. okoliš en delagat, skupaj štirje delegati; iz obrtne in podobnih de- 
javnosti za 1. okoliš en delegat, 3. okoliš en delegat, skupaj dva delegata in iz 
delovnih skupnosti državnih organov za 1. okoliš en delegat, skupaj 23 dele- 
gatov. 
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Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Ne.) 

Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. 

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

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

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

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da smo 
se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora dogo- 
vorili, da bomo na skupnem zasedanju vseh treh zborov poslušali ekspoze k 
poročilu o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976-1979 in k 
oceni možnosti razvoja v letu 1980 ter k predlogu smernic za pripravo druž- 
benega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje (1981-1985, ki ga bo 
posredoval tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

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

V dopisu z dne 18. julija 1979 vam je bilo sporočeno, da bom predvidoma 
razširil dnevni red današnje seje s predlogom odloka o uporabi sredstev so- 
lidarnosti za delno izpolnitev obveznosti Socialistične republike Slovenije do 
območij, ki jih je prizadel potres v Socialistični republiki Crni gori. 

Izvršni svet nam je poslal predlog odloka s prošnjo, da ga uvrstimo še na 
dnevni red današnje seje. 

Skrajšanje rokov in hitri postopek je predlagan glede na to, da po zveznem 
zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki 
je prizadel območja v Socialistični republiki Crni gori v letu 1979, zakon smo 
obravnavali na prejšnji seji zbora, dospe prva obveznost za našo republiko že v 
mesecu avgustu. Le tako bo Izvršnemu svetu omogočeno, da pravočasno izvede 
vplačilo na račun posebnega sklada Socialistične republike Crne gore. Zato 
predlagam, da uvrstimo ta akt na dnevni red današnje seje. 

Z dopisom z dne 17. 7. 1979 ste bili obveščeni, da bom razširil dnevni red 
tudi s predlogom odloka o izvolitvi članov Sveta republike. 

Danes ste dobili na klop predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, 
s katerim razširjam dnevni red današnje seje. 

Danes smo dobili na klop tudi predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi pod- 
predsednika oziroma podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in informacijski sistem, s katerim razširjam dnevni red 
današnje seje. 
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Prav tako ste danes prejeli tudi predlog odloka o ustanovitvi in izvolitvi 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, s katerim razširjam 
dnevni red seje zbora. 

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

1. določitev dnevnega reda 24. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 22. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976 do 

1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980, 
4. predlog smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike 

Slovenije za obdobje 1981—1985, 
5. analiza dosedanjega razvoja sedanjega položaja in problematike manj 

razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji, 
6. predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku 

od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani 
in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa pro- 
izvodov in storitev, 

7. predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 
1977 in 1978, 

8. predlog odloka o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev ob- 
veznosti SR Slovenije do območij, ki jih je prizadel potres v Socialistični re- 
publiki Crni gori, 

9. predlog razdelitve dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za 
namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije za leto 1979, 

10. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma pod- 
predsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi 
in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in 
informacijski sistem, 

11. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, 
12. predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustav- 

na vprašanja, 
13. volitve in imenovanja, 
14. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ce 

nihče, bomo o predloženem dnevnem redu glasovali. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasu- 

jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 22. seje Zbora združenega dela. 

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

Ker nima nihče pripomb oziroma predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da 
je zapisnik 22. seje Zbora združenega dela odobren. 

i(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.25.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Obveščam vas, da je med sejo zbora pred- 
ložil pooblastilo še delegat s področja obrti in podobnih dejavnosti. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o iz- 
vanju družbenega plana Socalistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 
1979 in oceno možnosti razvoja v letu 1980. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. 
Poročilo in analiza uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju 

1976—1979, s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1980, sta objavljena v Poro- 
čevalcu št. 16. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za 
družbenoekonomski razvoj in Odbor za finance, ki so dali skupno poročilo. 

Na klop smo prejeli mnenje Sveta za družbenoekonomske odnose in eko- 
nomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze 
Slovenije. 

Z dopisom z dne 17. 7. 1979 smo prejeli predlog ugotovitev in sklepov, ki 
jih je oblikovala medodborovska skupina delegatov, in sicer na podlagi stališč, 
mnenj in predlogov odborov vseh treh zborov, ki so obravnavali poročilo. 

S predsedniki zborov smo se dogovorili, da predlog akta pošljemo vsem 
vodjem in članom skupin delegatov vnaprej, da bi o njem lahko razpravljali v 
delegacijah in predlagali morebitne spremembe in dopolnitve. 

Skupina delegatov, sestavljena izmed članov odborov našega zbora, in sicer 
v sestavi Ivan Zelenšek, Janez Cergol in Francka Herga, je navzoča na današnji 
seji in bo spremljala razpravo ter predlagala zboru morebitne dopolnitve 
oziroma spremembe predloga ugotovitev in sklepov. 

Predlagam, da ta skupina spremlja razpravo tudi pri naslednji točki dnev- 
nega reda, kolikor bo potrebno pri obravnavi o tem aktu proučiti posamezna 
vprašanja. 

Želijo poročevalci odborov še ustmeno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Milan Možina, delegat za Zbor 

združenega dela s področja gospodarstva, 34. okoliš, Vrhnika. Prosim! 

Milan Možina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vse tri skupine delegatov so obravnavale analizo možnosti razvoja SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985, s smernicami za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985, ki dajejo osnovna izhodišča in usmeritve, zlasti 
pa nakazujejo tiste naloge, ki so potrebne za povečanje produktivnosti dela, 
krepitev mednarodne menjave, predvsem pa za rast izvoza in krepitve stabi- 
lizacije gospodarstva. 

Pri obravnavi IV. poglavja analize, razvojna vprašanja pod točko 4.1, 
problemi in smeri prestrukturiranja, so nakazane smeri sprejemljive tudi za 
predelovalno industrijo. Pri tem pa je potrebno prestrukturiranje pospeševati 
tako, da se omogočijo ugodnejši finančni in materialni pogoji, kajti organizacije 
združenega dela, ki naj se prestrukturirajo, same ne razpolagajo niti z zadost- 
nimi sredstvi, še manj pa s kadri, ki bi bili sposobni tako prestrukturiranje 
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izpeljati. Ker je prestrukturiranje nekaterih gospodarskih panog nujno, če ho- 
čemo dosegati v srednjeročnem obdobju predvidene rezultate, potem je potreb- 
no v smernicah predvidevati ustrezno politiko in ukrepe. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Ivo Klobčar, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gopodarstva, 6. okoliš, Velenje! 

Ivo Klobčar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na svoji seji dne 16. julija je skupina delegatov 6. okoliša obravnavala 
poročilo in analizo uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju 
1976—1979 za oceno možnosti razvoja v letu 1980 ter oblikovala naslednja sta- 
lišča in predloge: 

Menimo, da predstavljata navedena dokumenta v analitičnem delu oziroma 
v ugotovitvah do sedaj najbolje izdelano tovrstno analizo. Analiza dovolj odkrito 
kaže na slabosti in probleme našega gospodarstva in družbenega razvoja. Med 
drugim je spodbudno, kar posebej poudarjamo, da je dan resen poudarek akut- 
nemu problemu gospodarstva, to je reprodukcijski sposobnosti. Ob pozitivni 
strani analitičnega dela ne moremo mimo očitnih slabosti, ki jih vsebujejo 
opredelitve o potrebnih ukrepih. Glede na jasne ugotovitve iz analize bi od 
predlagatelja pričakovali primerne, bolj brezkompromisne ukrepe, predvsem 
republiškega pomena, s katerimi bi lahko sanirali obstoječe stanje. 

V oceni razvojnih možnosti se sicer predlaga ekonomska stabilizacija, ki naj 
bi bila v glavnem izvedena na podlagi zveznih zakonov ali odlokov. Tako so 
v poglavju o ukrepih v merilu celotne Jugoslavije za uresničevanje sprejetih 
usmeritev navedeni podrobni stabilizacijski ukrepi, medtem ko so predvideni 
republiški ukrepi medli in preveč deklarativni. Čeprav so zvezni predpisi glede 
na način neprimerni za današnjo samoupravno prakso, so v sedanjem trenutku 
vseeno nujni, saj rešujejo probleme kljub pomanjkljivosti neposredno. Splošen 
vtis je, da v republiki preveč čakamo na rešitve iz federacije, oblikujemo razne 
resolucije in deklaracije, brez zadostnega poguma za sprotno reševanje pro- 
blemov, kakor da sami ne bi bili sposobni za sporazume in ukrepe. Zavedati se 
moramo, da z odlašanjem in z zanašanjem na zvezne organe spodkopujemo sa- 
moupravno pot, ki smo jo postavili z ustavo in zakonom o združenem delu. 

Menimo, da bi morali biti Izvršni svet SR Slovenije in upravni organi bolj 
pogumni pri ukrepanju, pa tudi mi delegati bi se morali bolj zavedati svoje 
odgovornosti in v boju za stabilizacijo dejansko upravičiti zaupanje samo- 
upravne sredine, ki nas je izbrala. 

Izhajajoč iz navedenega sicer podpiramo ugotovitve in sklepe medodborov- 
ske skupine delegatov, ki naj bi jih sprejeli zbori Skupščine, vendar menimo, 
da jih moramo podrobneje opredeliti. 

Predložene ugotovitve in sklepi zadevajo predvsem resolucijo za leto 1980. 
Poudarjamo, da so poleg resolucije za drugo leto potrebni napotki za takojšnje 
ukrepanje, ker to zahteva splošna že začeta stabilizacija, obenem pa se mora- 
mo zavedati, da mora združeno delo ustvariti v letošnjem in prihodnjem letu 
vso najnujnejšo materialno osnovo za prihodnje srednjeročno obdobje. 

Zato predlagamo, da se poleg ugotovitev in sklepov, ki jih je pripravila 
medodborovska skupina delegatov, kot drugi del dokumenta sprejmejo določ- 
nejši stabilizacijski ukrepi, ki se bodo oblikovali na današnji razpravi, v tem 
sklopu pa tudi naši predlogi: 
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1. Odločno se je potrebno zavzemati za to, da bo v ekonomski politiki po- 
stavljen izvoz na prvo mesto. Pri tem je potrebno pospešiti medrepubliško 
dogovarjanje o strategiji, politiki in kriterijih za pospeševanje izvoza in čim- 
prej sprejeti konkretne ukrepe, kot sta selektivno stimuliranje večjih izvoz- 
nikov in dejansko naravnavanje investicijske politike na izvozno usmerjene 
programe, obenem pa dograditi sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo 
izvoz ekonomsko zanimiv. V okviru republike naj se da večji poudarek Samo- 
upravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, tako da bo ta skup- 
nost prevzela vsebinsko vlogo pospeševalca in usmerjevalca ekonomskih odno- 
sov s tujino. S tem bi odpadla njena dosedanja vloga devizno-bilančnega us- 
klajevalca. 

2. Z namenom, da bi se izboljšala akumulativna in reprodukcjska sposob- 
nost gospodarstva, naj se takoj pristopi k znižanju davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, pri čemer naj se upoštevajo tovrstna lanskoletna 
izplačila, ki so bila prenesena v letošnji republiški proračun. 

Ob tem naj se proučijo možnosti za znižanje prispevkov interesnim skup- 
nostim in dajatev, ki so vir republiškega proračuna. 

3. Z zakonom ali odlokom, kasneje pa s samoupravnim sporazumom naj se 
natančneje opredeli vračilo presežkov od samoupravnih interesnih skupnosti 
združenemu delu, s tem, da presežkov ne bo mogoče prenašati v naslednje leto. 

4. Sprejeti je potrebno ukrepe, ki bodo preprečevali prelivanje kadrov iz 
gospodarstva v strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti in obenem 
omejevali nadaljnje zaposlovanje v samoupravnih interesnih skupnostih, v or- 
ganizacijah družbene nadgradnje in tudi v administraciji združenega dela. 

5. Proučiti je potrebno vse negospodarske investicije v republiki z vidika 
nujnosti, jih soočiti z obstoječimi možnostmi gospodarstva, izvesti selekcijo ter 
določiti prioriteto izvajanja. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj se S primerno politiko angažira, 
da se razkorak med rastjo cen izdelkov in surovin zaustavi in zmanjša, da ne 
bodo takšni trendi še nadalje slabili slovenskega gospodarstva. Med osta- 
limi aktivnostmi na področju urejevanja in usklajevanja cen naj se v kmetij- 
stvu čimprej reži problem odkupnih cen kmetijskih pridelkov. 

7. Psihozo stabilizacije je potrebno spodbujati na vseh področjih družbe- 
nega življenja. Uvede naj se splošno varčevanje, kot začasna prepoved ali 
omejitev gradnje spomenikov, omejevanje dragih kreditov in podobno. Poseben 
poudarek pri varčevanju naj ima skupna proračunska poraba. 

V zvezi z ekspozejem tovariša predsednika Izvršnega sveta menim, da so 
napotki Izvršnega sveta v redu, le preveč so omejeni na tekočo politiko v zdru- 
ženem delu. Poudarjam, da združeno delo ne bo sposobno opraviti teh nalog, 
če ne bo bolj razbremenjeno. Ko obravnavamo periodične obračune temeljnih 
organizacij združenega dela, pa tudi njihove zaključne račune, ugotavljamo, da 
kljub preseganju planov in dobremu gospodarjenju zaradi raznih dajatev, kot 
na primer za energetiko, za nerazvita področja in drugo, temeljnim organi- 
zacijam že četrto leto nič ne ostane. Menim, da moramo biti realni in spre- 
jeti ustrezne neposredne ukrepe, da dosežemo stabilizacijo v gospodarstvu. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica 
Ivanka Repič, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
okoliša 30, Kamnik! 
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Ivanka Repič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva sta na seji dne 20. 7. 1979 obravnavala gradivo za današnjo sejo 
Zbora združenega dela Republiške skupščine in imata k 3. oziroma 4. točki na- 
slednje pripombe in predloge: 

1. Podpiramo prizadevanja Slovenije za povečanje izvoza oziroma za iz- 
boljšanje zunanjetrgovinske bilance. Takšno usmeritev ima tudi občina Kam- 
nik, saj je kamniško gospodarstvo izvozno usmerjeno. V preteklem srednje- 
ročnem obdobju se je v občini Kamnik izvoz povečal po stopnji 16 % letno in 
zato tudi za naslednje obdobje planiramo takšno rast izvoza. 

Naslednja značilnost kamniškega gospodarstva je, da ima pozitivno trgo- 
vinsko bilanco, saj za skupen uvoz porabi le 70% od izvoza, kar je izreden 
prispevek za prizadevanje Slovenije za doseganje ugodnejše zunanjetrgo- 
vinske porabe. 

Ker je to tudi osnovna usmeritev kamniškega gospodarstva v naslednjem 
srednjeročnem obdobju, predlagamo, naj bodo izvedbeni akti teh smernic, ki 
bodo konkretizirali stimulacije izvoznikov, sprejeti pred pričetkom novega sred- 
njeročnega obdobja. Prav tako bi morali doseči stabilnejši sistem pri stimulaciji. 
Veljal naj bi vsaj za eno srednjeročno obdobje. 

2. Na 45. strani Poročevalca št. 16 je v analizi obravnavana tudi problema- 
tika usnjarsko-predelovalne industrije, predvsem pomanjkanje surovih kož. 
Podpiramo stališče, da se morajo predelovalci, konkretno usnjarska industrija, 
čimprej dogovoriti o specializaciji predelave kož in delitve dela. To je po- 
membno še toliko bolj, ker smo sanacijo v usnjarni pripravili predvsem na 
osnovi stališč Združenja temeljnih organizacij združenega dela usnjarsko-pre- 
delovalne industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Ugotavljamo pa, da ta 
naloga ni bila opravljena. 

Z ostalimi predelovalci je bilo dogovorjeno, da se bo usnjarna v Kamniku 
specializirala za predelavo svinjskih kož. S takšno specializacijo dosega usnjar- 
na enako proizvodnjo, s približno 150 manj zaposlenih. Ce takšno delitev dela 
med delavci ne bodo izvedli do kraja, ne bodo doseženi predvideni rezultati. 

3. V smernicah je sicer dan poudarek razvojnim usmeritvam posameznih 
panog, cestnega, železniškega prometa itd., vendar menimo, da bi moral biti 
dan važnejši poudarek medsebojni usklajenosti razvoja na področju prometa, 
zlasti v smeri modernizacije primestnega železniškega prometa in boljšega iz- 
koriščanja prometnih zmogljivosti na železnici. Kot primer zelo dobrega re- 
ševanje primestnega prometa navajamo ponovno uvedbo proge Ljubljana— 
Kamnik, vendar pri tem ugotavljamo, da je nujna hitrejša modernizacija te 
proge in boljša usklajenost z avtobusnim prometom v tem območju. 

4. Skupini podpirata ugotovitev na 50. strani Poročevalca, da je potrebno 
čimprej sprejeti sporazum o mreži usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 
Delegati Skupščine naj zadolže predlagatelja, da mrežo usmerjenega izobraže- 
vanja izdela v letu 1980. 

5. Na področju kmetijstva je potrebno čimprej zagotoviti sistematsko us- 
klajenost med stroški in odkupnimi cenami kmetijskih pridelkov, zlasti živine 
In mleka, kar naj bi omogočilo kmetijskim proizvajalcem trdnejšo podlago za 
realnejše planiranje v naslednjem srednjeročnem obdobju in večjo varnost pri 
proizvodni usmeritvi. Hvala lepa. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Igor Arnež, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Igor Arnež: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Analiza izpolnjevanja srednjeročnega plana družbenoekonomskega razvoja se- 
stavljene organizacije združenega dela Iskra za obdobje 1976—1980, ki je bila 
izdelana leto in pol pred pretekom srednjeročnega obdobja, kaže, da bo možno 
v sestavljeni organizaciji združenega dela Iskra realizirati predvidene planske 
vrednosti in doseči cilje, ki so bili začrtani v planskih dokumentih, kot tudi ob- 
veznosti, ki so bile za Sestavljeno organizacijo združenega dela Iskra dogovor- 
jene v okviru republike. Tako bodo po ocenah planske obveznosti za obdobje 
1976-1980 na področju prodaje presežene. Odločilno vlogo bo imela prodaja na 
domačem trgu, predvsem kot posledica ugodne gospodarske konjunkture ter 
tudi Iskrine aktivne izgradnje in širitve prodajne in servisne mreže na celotnem 
področju Jugoslavije. 

Po predvidevanjih bo tudi prodaja na zunanjih trgih uspešna, saj bomo po 
ocenah v celotnem srednjeročnem obdobju izvozili skupno za 509 milijonov 
dolarjev izdelkov in s tem uspešno izpolnili tudi obveznosti, ki jih je Iskra spre- 
jela z družbenim dogovorom o osnovah plana SR Slovenije, kjer se je obvezala, 
da bo do leta 1980 izvozila za 500 milijonov dolarjev izdelkov. Regionalna 
struktura izvoza se uspešno zboljšuje, saj bo od celotnega izvoza po ocenah 
prodanih 50 % izdelkov na zahodno tržišče, v dežele v razvoju 26 % in na vzhod 
24 %. Pri tem bo prišlo 82 % blaga izvoženega za konvertibilne valute. 

K uspešnemu nastopu na zunanjih trgih je poleg naporov na vseh področ- 
jih pripomogla tudi široka mreža lastnih zunanjih firm in predstavništev, ki jih 
je Iskra zgradila in dopolnjevala v preteklosti. Na uvoznem področju ocenju- 
jemo pozitiven trend. Predvidevamo, da bo uvoz repromateriala dosegel višino 
419 milijonov dolarjev, opreme 78 milijonov dolarjev. Tako bo tudi devizna si- 
tuacija v sestavljeni organizaciji združenega dela Iskra ugodna, saj bi tako 
izvozili za konvertabilne valute za 418 milijonov dolarjev izdelkov, za konver- 
tibilno valuto pa bi bilo uvoženega za 366 milijonov dolarjev repromateriala. 

Enako kot na prodajnem področju predvidevamo, da bo presežen tudi plan 
proizvodnje. Za realizacijo programske preorientacije proizvodnih programov se 
bi v tem obdobju realiziralo za 7,6 milijona dinarjev investicij, tako v strateške 
projekte kot tudi na ostala področja, ki prav tako prispevajo k profesionali- 
zaciji proizvodnih programov, kar je okoli dvakrat več, kot je bilo načrtovano 
s srednjeročnim planom. Pri tem bi se morala zelo okrepiti investicijska de- 
javnost v letih 1979 in 1980, saj je bila za prva leta srednjeročnega obdobja 
značilna slabša investicijska aktivnost. V zvezi s tem že potekajo aktivne akcije 
v smeri združevanja sredstev, kajti brez združevanja sredstev ne bo mogoča 
izpeljava tako zahtevnega programa ter akcije za pridobitev bančnih kreditov. 

Tudi finančno poslovanje kaže dokaj ugodno podobo, predvsem o porastu 
celotnega prihodka, dohodka ter o ostalih elementih. Manj ugodna bo po ocenah 
dosežena akumulacija. Kljub temu, da bo po predvidevanjih akumulacij do- 
segla planirano vrednost 3 milijarde dinarjev, je njena udeležba v celotnem 
prihodku nižja od planirane. Zato bo potrebno akumulativnost še izboljšati, 
predvsem bo potrebno vložiti vse napore za povečana vlaganja v poslovni sklad. 

Poleg predvidenih rezultatov v prodaji, proizvodnji ter finančni realiza- 
ciji ugotavljamo, da se zlasti v letih 1976—1978 in deloma tudi v letu 1979 na- 
daljuje ekstenzivnost zaposlovanja, ki povzroča na eni strani slabšo produk- 
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tivnost, kot je bila načrtovana, po drugi strani pa tudi ne dosegamo načrto- 
vanega dohodka na delavca. Zaposlovanje se je v Iskri namreč v letih 1976 do 
1978 gibalo neugodno, s stopnjo nad 6 %. Srednjeročni plan je predvideval le 
3,1 %. Tendenca se nadaljuje tudi v letu 1979. Na razkorak med predvidevanji 
in realizacijo zaposlovanja je vplivalo poleg ne dovolj hitrega prestrukturiranja 
proizvodnih programov in prehoda na programe z večjo udeležbo znanja 
verjetno tudi neustrezno izvajanje zakona o združenem delu, ki daje možnost 
združevanja del in nalog temeljnih organizacij združenega dela v okviru de- 
lovne organizacije, zaradi večje racionalizacije in ekonomičnosti poslovanja. 
Pri tem je razveseljivo, da je delež kadrov z visoko izobrazbo v Iskri relativno 
velik. 

Neskladno s planom se gibljejo tudi osebni dohodki, saj so bili v letih 1976 
do 1978 odvisni predvsem od gibanja življenskih stroškov, kar je v precejšnji 
meri zaviralno vplivalo na izboljšanje metod in meril za nagrajevanje po delu. 
To področje, kljub zastavljenim naporom in ciljem v srednjeročnem obdobju 
1976—<1980, ni še zadovoljivo rešeno. Zato bo potrebno, da se delitev dohodka 
oziroma osebnih dohodkov še v tem obdobju korenito spremeni in zagotovijo 
solidnejše osnove za doslednejšo izpeljavo načela nagrajevanja po delu, v skla- 
du z ustvarjenim dohodkom. 

Kljub sorazmerno dobrim predvidevanjem o možnostih izpolnitve srednje- 
ročnih obveznosti za celotno sestavljeno organizacijo združenega dela se po- 
javlja še vrsta pomanjkljivosti in odstopanj v posameznih delovnih organizaci- 
jah in temeljnih organizacijah, ki zahtevajo podrobnejše analize ter ukrepe 
za odpravo takih neskladij. 

To poročilo sta obravnavali konferenca delegatov sestavljene organizacije 
združenega dela Iskra in delegacija za 11. okoliš in sta se s tem poročilom 
strinjali. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Milena Počič, de- 
legatka za Zbor združenega dela, s področja gospodarstva, 19. okoliš, Lendava. 
Prosim! 

Milena Počič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občine Lendava so na 16. seji dne 18. 7. 1979 obravnavali ana- 
lizo uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 
1976—1979, analizo možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in 
predlog smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 ter sprejeli naslednje ugotovitve, stališča in predloge: 

1. Na podlagi predložene analize o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1979 zbori naše skupščine ugotavljajo, da se sicer 
realizira predvidena gospodarska rast, vendar na nekoliko nižji ravni. Nadalje 
zbori ugotavljajo, da so v Sloveniji doseženi nekateri neugodni trendi, kot so 
neugodna struktura delitve dohodka, zmanjšanje deleža akumulacije, doseganje 
nizke produktivnosti dela, ekstenzivno zaposlovanje in visoka rast cen. Zbori 
ugotavljajo, da je sicer v globalu razvoj manj razvitih občin v primerjavi s 
slovenskim povprečjem hitrejši, kar pa ne velja za občino, saj je bila v obdobju 
1976—1978 dosežena minimalno višja rast družbenega proizvoda kot v povprečju 
v republiki. Tako se zaradi še bolj ekstenzivnega zaposlovanja doseženi ne- 
gativni trendi še bolj neugodno odražajo. 
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2. Zbori ugotavljajo, da se te analize v vsebinskem pogledu ponavljajo že 
več let. Potrebno bi bilo posebej analizirati zlasti najbolj neugodne tendence 
v razvoju gospodarstva. Zbori naše skupščine opozarjajo na veliko zadolženost 
našega gospodarstva, zelo slabo akumulativnost in nizko produktivnost, ki v 
veliki meri izvira iz pretiranega razvoja ekstenzivnih dejavnosti na področju 
industrije. Take analize bi morale resneje opozoriti na te probleme. 

3. Glede na ugotovljeno zbori menijo, da bi republika morala odločnejše 
posegati v odpravo negativnih trendov, in sicer s sprejemanjem kratkoročnih 
ukrepov, ki bi se postopoma prenesli na samoupravno organizirano združeno 
delo. 

Menimo, da je kljub relativno hitremu razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov v združenem delu le-to še ni sposobno, da bi z združevanjem sredstev re- 
ševali politiko skladnega razvoja Slovenije, čeprav je prepad med razvitimi in 
manj razvitimi območji Slovenije zavora za dinamičen razvoj Slovenije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Hajko 
Orešnik, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor. Prosim! 

Raj ko Orešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Maribor je obravnavala navedene planske dokumente kot 
konferenca delegacij in izoblikovala naslednja stališča in pripombe: 

Kot pozitivno ocenjujemo, da so vsa gradiva objavljena v enem glasilu, kar 
omogoča večjo preglednost in povezanost med izvajanjem družbenega plana za 
tekoče obdobje in oblikovanjem osnov za novi družbeni plan republike. Tudi 
način podajanja vsebine na razumljiv način omogoča, da se z vsebino seznani 
širok krog delovnih ljudi in občanov v organizacijah združenega dela in v kra- 
jevnih skupnostih. 

Glede na to, da je gradivo obravnavano v času, ko se oblikuje republiški 
zakon o sistemu družbenega planiranja, predstavlja oblikovanje smernic že prvo 
verifikacijo zakonskih opredelitev. Ob takšni oceni gradiva so v gradivu pri- 
sotne še nekatere opredelitve, ki niso dovolj dorečene oziroma bi jih bilo po- 
trebno dopolniti in spremeniti. 

V nadaljevanju podajamo nekatere splošne in konkretne pripombe in pred- 
loge, s katerimi želimo prispevati k izboljšanju objavljenega gradiva. 

V poročilu o izvajanju družbenega plana Slovenije v obdobju 1976—1979 in 
oceni možnosti razvoja leta 1980 naj bi opredelitev v III. poglavju služila 
stalnim nosilcem planiranja v SR Sloveniji kot informacija o preoblikovanju 
njihovih izvedbenih planskih aktov za leto 1980. Glede na ta namen ocenjujemo, 
da je poročilo, ki se nanaša na razvoj v letu 1980, nekoliko preveč splošno. Tu 
zlasti mislimo na politiko cen in kreditno politiko, krepitev reproduktivne spo- 
sobnosti združenega dela in možnosti vključevanja v mednarodno delitev dela. 

Menimo, da bi bilo potrebno oceno Izvršnega sveta SR Slovenije, ki je 
podana v poglavju IV, ponovno proučiti s stališča, ali le ne bi bilo potrebno 
predlagati poseben program ukrepov in aktivnosti za realizacijo politike eko- 
nomske stabilizacije. Ocenjujemo, da so potrebni dodatni ukrepi na področju 
cen, potrošnje, zlasti osebne in skupne, izvoza itd. Če smo poslušali danes eks- 
poze, lahko iz tega tudi razumemo, da se Izvršni svet pripravlja v tej smeri, da 
nadaljuje te aktivnosti z organizacijo politike ekonomske stabilizacije. 
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V analizi uresničevanja družbenega plana Slovenije v obdobju 1976—1980, s 
prvo oceno možnosti razvoja v letu 1980, je na strani 16 v točki 2.9 navedena 
ocena glede neizkoriščenosti približno 14% sredstev, zbranih za stanovanjsko 
izgradnjo pri samoupravnih interesnih skupnostih, zelo enostranska in nepo- 
polna. Menimo, da ta pojav ni prisoten na celotnem področju Slovenije, temveč 
le v določenih območjih. Prav zaradi tega bi bilo potrebno ta del analize do- 
polniti in podati bolj določeno, kje in v kakšnem obsegu se to pojavlja. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Prijavljenih razpravljalcev za- 
to točko ni več. Želi še kdo besedo, prosim? (Ne.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Prosim skupino 
delegatov, da prouči razpravo in poroča zboru. S tem prekinjam to točko 
dnevnega reda. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog smernic 
za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 
do 1985. 

Predlog smernic nam je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR. 
Slovenije. 

Ekspoze smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. 
K tej točki dnevnega reda ste prejeli kot gradivo tudi analizo možnosti 

razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985, ki jo je pripra- 
vil Zavod Socialistične republike Slovenije za družbeno planiranje. 

Predlog smernic in analiza sta bila objavljena v Poročevalcu št. 16. Gradivo 
so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj in Odbor za finance, ki so dali skupno poročilo, ter Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Danes smo prejeli na klop amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k predlogu smernic in mnenja ter predloge Koordinacijskega odbora 
Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in mnenja Sve- 
ta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Republiški konfe- 
renci Socialistične zveze Slovenije. 

Z dopisom z dne 16. 7. 1979 smo prejeli sklepe, ki jih je pripravila medod- 
borovska skupina delegatov. 

Z dopisom z dne 18. 7. 1979 smo prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega 
zbora, ki jih sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Na klop smo prejeli tudi predlog Kulturne skupnosti Slovenije za dopol- 
nitev besedila predloga smernic. 

Zeli predstavnik medodborovske skupine delegatov sklepe še dodatno obraz- 
ložiti? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!* 
Medodborovska skupina delegatov je pripravila predlog sklepa, ki naj bi ga 
pristojni zbori sprejeli ob obravnavanju predloga smernic za pripravo družbe- 
nega plana za naslednje srednjeročno obdobje. Predlog sklepa je bil pripravljen 
z namenom, da se strnejo dosedanje razprave v delovnih telesih in da bi se 
glede na to, ker se smernice sprejemajo v zadnji fazi, olajšala delegatom in Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije primerjava med stališči, sprejetimi v 
delovnih telesih, in med predlogi Izvršnega sveta. 
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Medodborovska skupina delegatov se je sestala pred današnjim zasedanjem 
Zbora in proučila predlog amandmajev, ki jih je na podlagi razprav v delovnih 
telesih in glede na opredelitev v predlogu sklepa predložil Izvršni svet. Skupina 
je ugotovila, da amandmaji ustrezno povzemajo vsebinske poudarke in ob- 
ravnavo v delovnih telesih in jih zato podpira. Obenem pa tudi ugotavlja, da o 
predlogu sklepa, ki ga je predložila, ni treba posebej razpravljati in odločati, 
ker so vse usmeritve ustrezno zajete v amandmajih Izvršnega sveta. 

Kljub tej načelni podpori amandmajev Izvršnega sveta pa skupina pred- 
laga zboru, da sprejme naslednji amandma: »Na strani 69 Poročevalca v dru- 
gem stolpcu drugega odstavka, naj se pred prvim odstavkom doda novi od- 
stavek, ki se glasi: Pri opredeljevanju nalog na področju prometne infrastruk- 
ture bo treba upoštevati vpliv negativnih gibanj na mednarodnem trgu, zlasti 
z vidika preskrbe z energetskimi viri, in glede na to opredeliti razvoj posa- 
meznih transportnih panog.« 

Na strani 69 Poročevalca naj se v drugem stolpcu za prvim odstavkom, za 
13 vrsto, ki se končuje z besedami prometna infrastruktura, doda nov odsta- 
vek, ki se glasi: Prioritetna naloga na tem področju bo vzpostavitev učinko- 
vitega sistema samoupravnega dohodkovnega povezovanja, vključno z zakonsko 
opredelitvijo tega področja. 

Glede mednarodne povezanosti Socialistične republike Slovenije pa zadošča 
opredelitev v amandmaju št. 9 Izvršnega sveta. Amandmaje ste tudi prejeli. 

2. Danes ste prejeli na klop tudi predlog Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije za dopolnitev besedila predloga smernic, do katerega se Izvršni svet 
še ni opr'edelil. Skupina podpira stališče Kulturne skupnosti in predlaga nasled- 
nji amandma: 

Na strani 69. v tretjem stolpcu naj se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
Hitrejši kulturni razvoj kot temeljni pogoj za oblikovanje ustvarjalne oseb- 
nosti socialističnih vrednot in samoupravnih odnosov ter s tem nadaljnje rasti 
gmotnih in duhovnih osnov združenega dela. Posebne pozornosti pa bo deležno 
ustvarjanje pogojev za kulturno delovanje ter za vse širšo in kakovostnejšo 
dostopnost kulturno-umetniške dobrine. 

3. Glede na to, da se delovna telesa niso posebej opredeljevala o analizi 
razvojnih možnosti in da so že bile predložene konkretne pripombe k posa- 
meznim opredelitvam v analizi, kar terja, da se nekatere usmeritve v na- 
daljnjih fazah pripravljanja družbenega plana še proučijo in uskladijo, skupina 
predlaga,da se prvi odstavek točke 7 na strani 71 Poročevalca črta. Navedene 
ugotovitve pa naj se opredelijo v posebnem sklepu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! To poročilo, ki smo ga prav- 
kar poslušali ste dobili na klop in ga imate pred seboj. Poleg tega ste dobili 
tudi amandmaje iz 16. okoliša iz Maribora. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Zdravko 
Praznik! 

Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlagatelj podpira poročilo, ki ga je dala medodborovska skupina de- 
legatov in spejema vse dodatne amandmaje, ki so predloženi k amandmajem, ki 
jih je Izvršni svet že predložil in v katerih je zajel bistvo razprave, tako v 
okviru delovnih teles Skupščine Socialistične republike Slovenije kot tudi Re- 
publiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 
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V zvezi s sedanjo razpravo naj ugotovim, da vsi akti, ki so predloženi temu 
telesu v obravnavo, zlasti poročilo Izvršnega sveta o izvajanju srednjeročnega 
plana in predlog smernic za srednjeročni plan 1981—1985, pomenijo začetne 
planske akte, s katerimi se nakazujejo poti za pripravo resolucije za leto 1980 
kot priprava dogovora o temeljih plana razvoja Socialistične republike Slove- 
nije za obdobje 1981—1085 in družbenega plana za obdobje 1981—1985. 

Pripombe, ki so bile dane, so v bistvu sprejemljive. Ugotavljam, da so v 
glavnem zajete v teh dokumentih oziroma resoluciji za leto 1980 in v opera- 
cionalizaciji te resolucije, s katero se podrobneje nakazujejo naloge, nosilci in 
roki, do katerih je treba določene naloge izvršiti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovarišica Milena Počič, delegatka za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 19. okoliš, Lendava! 

Milena Počič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi o analizi možnosti razvoja SR Slovenije in o predlogu smernic za 
pripravo družbenega plana Slovenije za obdobje 1981—1985 so zbori navedene 
dokumente skoraj v celoti podprli. Pri tem pa so sprejeli določena stališča, ki 
bi jih morali pri pripravi plana SR Slovenije upoštevati. 

Menimo, da možnosti razvoja na področju bazne kemije niso v celoti pri- 
kazane. Zlasti glede na to-, da sta bila v tem srednjeročnem obdobju v Lendavi 
končana dva pomembna objekta, in sicer tovarna formalina s kapaciteto 125 
tisoč ton in tovarna metanola s kapaciteto 165 tisoč ton. Z izgradnjo nove ra- 
finerije se bodo možnosti razvoja bazne kemije še povečale. Predlagatelj gra- 
diva bi ta dejstva moral upoštevati pri analiziranju možnosti razvoja, na pod- 
lagi katere so predvideni tudi cilji in bodoče usmeritve razvoja. 

Zmanjšanje proizvodnje formaldehida od 30 tisoč ton na 15 tisoč ton pred- 
lagamo zaradi tega, ker teh 15 tisoč ton formaldehida zadošča za nadaljnjo 
predelavo v pentaeritritol. Z ekonomskega in splošnega družbenega interesa 
ne bi bilo opravičljivo povečati kapacitete za ta proizvod, ker sedanje v Len- 
davi v celoti zadoščajo za naslednje srednjeročno obdobje za pripravo umetnih 
lepil. 

V analizi se ugotavlja, da bo zaradi vse večje energetske odvisnosti od 
uvoza potrebno ustvarjanje pogojev za pridobivanje in uporabo še drugih virov 
energije, med drugim bodo potrebni manjši hidro agregati. V tem smislu bi mo- 
rali glede možnosti izgradnje elektrarn na Muri bolj konkretizirati in naka- 
zati tiste naloge, ki naj bi bile izpolnjene že v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju, kajti to je povezano s prostorskimi plani občin, ki mejijo na reko Muro. 

V analizi je nakazano, da bi z vidika finančnih možnosti morali omejiti 
predlog plana Republiške skupnosti za ceste. Ob tem ugotavljamo, da je iz 
prioritete izpadla hitrejša cestna povezava Pomurja s slovenskim cestnim 
križem. 

Pri kmetijstvu dajemo podporo osnovnim izhodiščem glede poudarka na 
proizvodnji hrane in glede združevanja dela in sredstev, ne glede na lastnino 
zemlje. 

V analizi je poudarjeno, da naj bi poseben pomen dobilo tudi reševanje 
socialnih vprašanj kmečkega prebivalstva, kjer bi morali bolj intenzivno za- 
gotavljati socialno varnost ostarelim kmetom, ki bodo oddali zemljo, in sicer 
na podlagi preživnine v skladu z zakonom o preživninskem varstvu. Ugotav- 
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ljamo, da je v naši občini od vseh slovenskih občin največja razparceliranost 
in imamo ogromno kmetov, ki imajo 2 ha zemlje. Na to smo opozorili že pred- 
lagatelja zakona o preživninskem varstvu, in sicer, da bi znižali mejo na 1 ha, 
vendar predlagatelj tega ni upošteval. Ugotavljamo, da bo reševanje te proble- 
matike v naši občini silno težko in bo zahtevalo posebno obravnavo. 

Glede kriterijev, ki naj v bodoče teritorialno opredeljujejo manj razvita 
območja, podpiramo predlog za kombinacijo obeh navedenih možnosti. Menimo, 
da bi v smernicah morali odločneje zahtevati, da vse občine sklenejo dogovor 
o zagotavljanju minimalnih standardov življenjskih pogojev na novo zaposlenih 
delavcev. Menimo, da bo na ta način prišla do popolne uveljavitve zahteva po 
lociranju novih proizvodnih programov tam, kjer so tudi zaposlitvene možnosti. 

Ne moremo se v celoti strinjati z ugotovitvami analize, da se število udele- 
žencev usmerjenega izobraževanja ne bo povečalo. Prav uvedba usmerjenega 
izobraževanja bo pri nas pripomogla k temu, da se bo povečalo število osnovno- 
šolcev, ki bodo nadaljevali šolanje v srednjih in poklicnih šolah, kar je treba 
upoštevati pri sporazumevanju o mreži šol usmerjenega izobraževanja. Pri tem 
ugotavljamo, da analiza sploh ne opredeljuje uveljavljanja posebnih pravic 
pripradnikov madžarske narodnosti. V osnovnem šolstvu je dvojezičnost dokaj 
dobro razvita, v srednjem šolstvu pa so na tem področju narejeni šele prvi ko- 
raki. Zato je potrebno podpreti tovrstni razvoj, če hočemo dosledno uresniče- 
vati uveljavljanje pravic narodnosti. 

Srednje šole v obmejnem območju so običajno manjše. Politika zagotavlja- 
nja materialnih stroškov šol v usmerjenem izobraževanju je taka, da so de- 
ležne pomoči širše družbene skupnosti večje šole, kar bo seveda pogojevalo po- 
stopno ukinjanje manjših šol na obmejnem dvojezičnem področju, če ne bomo 
ustrezno ukrepali. 

V analizi je poudarjeno, da se investicijska dejavnost na kulturnem pod- 
ročju ne bo nadaljevala z dosedanjim tempom. Menimo, da je potrebno oprede- 
liti prednostne investicije. Pri opredeljevanju kriterija za prioritetne gradnje 
kulturnih domov predlagamo, da se upošteva uveljavljanje posebnih pravic 
pripadnikov narodnosti, s čimer se bo omogočila gradnja teh objektov tudi v 
dvojezičnih območjih. 

Del sredstev, ki so bila namensko združena za izgradnjo dijaških domov, 
niso pa bila uporabljena, je potrebno usmeriti za sofinanciranje dijaških domov 
v dvojezičnih območjih. Le na ta način bodo tudi v teh območjih izpolnjeni po- 
goji za razvoj srednjega šolstva oziroma usmerjenega izobraževanja. Hkrati bo- 
do v šolstvu ustvarjeni pogoji za doslednejše izpopolnjevanje ustavnih določil 
pri uveljavljanju pravic narodnosti. 

Ugotavljamo, da so med osnutkom zakona o zdravstvenem varstvu in mož- 
nostmi, ki so nakazane v analizi, določene neskladnosti. Tako na primer novi 
zakon o zdravstvenem varstvu ne predvideva povečanja obsega zdravstvenega 
varstva. V analizi pa se tako povečan obseg predvideva. Menimo, da bi morali 
te predloge uskladiti. Nadalje ugotavljamo, da ni dana nobena opredelitev 
glede invalidskega zavarovanja kmetov. 

Ne moremo se strinjati z ugotovitvijo, da je dograjevanje regionalnih bol- 
nišnic zaključeno. Predlagamo, da se v naslednjem planskem obdobju šteje iz- 
gradnja kirurškega bloka Splošne bolnice v Murski Soboti kot prioritetna, saj 
bi morala biti izvedena že v tem obdobju. Investicija je opredeljena tudi v enot- 
nem razvoju Pomurja. V letu 1976 je bil uveden samoprispevek za sofinan- 
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ciranje izgradnje tega objekta. Zato je predlog za uvrstitev gradnje med prio- 
ritetne investicije utemeljen. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rajko 
Orešnik, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor. Prosim! 

Rajko Orešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da nadaljujem s pripombami k analizi možnosti razvoja Socia- 
listične republike Slovenije za obdobje 19S1—1985 s smernicami za pripravo 
družbenega plana Slovenije, ki smo jih izoblikovali v 16. okolišu. Podal bom 
predvsem najpomembnejše pripombe. 

Stran 41: V točki 3.2 bi bilo potrebno konkretizirati trajnejše osnove, ker 
je besedilo zelo pavšalno. 

Nadalje bi bilo potrebno v zadnjem odstavku, ko se opredeljuje postopno 
uveljavljanje izvoza, dodati primerno besedilo, ki bi opredeljevalo storitve pro- 
jektantskih organizacij in svetovanja. 

Stran 42: V prvi alinei drugega stolpca bi bilo potrebno besedilo nekoliko 
bolj določeno opredeliti glede intenzivnejših vlaganj v prometno infrastrukturo. 

Menimo, da samo sredstva znižanja investicij v energetiko ne bodo zado- 
ščala za intenzivnejša vlaganja v razvoj prometne infrastrukture. Potrebno bo 
poiskati tudi druga sredstva in tako spremeniti dosedanje bilance. 

Strani 44 in 50: Področja niso enakovredno obravnavana. Navajajo se le ne- 
katere sestavljene organizacije združenega dela, delovne organizacije in druga 
združenja. Kolikor se navaja organizacija združenega dela poimensko, je po- 
trebno navesti celoten kompleks. Pri tem opozarjamo zlasti na opredelitve, ki 
so navedene za določeno področje, na primer elektroniko. Prav na področju 
Severovzhodne Slovenije je razvita elektronska industrija, ki sicer v teh opre- 
delitvah ni navedena. Potrebno pa ji je zagotoviti mesto v teh dogovorih. 

Stran 44- V zadnjem odstavku drugega stolpca navedbe niso povsem pra- 
vilno opredeljene. Ne gre samo za osebna vozila, temveč tudi za mala gospo- 
darska vozila. Tudi pri teh je potrebno doseči napredek pri delitvi dela, in to 
ne le v Socialistični republiki Sloveniji, temveč v celotnem območju države. 

Strani 45 in 46: V točkah 4.1 in 4.2.4 bi bilo potrebno glede na dosedanje 
izkušnje predelovalne industrije, zaradi pomajkanja proizvodov črne metalur- 
gije, dopolniti besedilo tako, da bo opredeljevalo potrebo po povezovanju črne 
metalurgije s predelovalno industrijo, dalje, da črna metalurgija usmerja inve- 
sticijsko dejavnost v osnovno dejavnost, ne pa v predelovalno industrijo. To 
pripombo bi podkrepil z nekaterimi mnenji, ki so bila dana v naši skupščini 
pri obravnavanju teh dokumentov. Zlasti so velike težave zaradi pomanjkanja 
proizvodov črne metalurgije. Zato dajemo to opozorilo in pripombo, da naj se 
črna metalurgija usmerja predvsem v intenzivnejšo proizvodnjo, da bi lahko 
zadostila potrebam kovinske predelovalne industrije, strojegradnje in zlasti 
industrije motornih vozil, ki na tem področju najbolj trpi zaradi pomajkanja 
teh surovin. 

Pojavlja se stalno pomanjkanje izdelkov s področja črne metalurgije, po- 
manjkanje odlitkov in odkovkov. Zato tu poudarjamo, da se posamezne že- 
lezarne, livarne usmerjajo v lastno predelavo v izdelke, kot so na primer 
traktorji, stiskalnice in podobno, in na ta način še dodatno siromašijo oskrbo 
kovinske predelovalne industrije s tovrstnimi surovinami. 
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Črna metalurgija tudi ne sledi potrebam avtomobilske industrije po koli- 
čini niti ne daje popolnega asortimenta. Tako se na primer da ugotoviti, da asor- 
timent izdelkov Železarne Jesenice ni prilagojen potrebam avtomobilske indu- 
strije, konkretno za potrebe Tovarne avtomobilov Maribor, kar se bo v prihod- 
nosti še poslabšalo, ker se bo izbor materialov za avtomobilsko industrijo še 
bolj zožil. 

Menim, da je vrsta argumentov, ki jih poznajo tudi drugi delegati s pod- 
ročja kovinske predelovalne in elektroindustrije, kako industrija trpi pomanj- 
kanje teh proizvodov, da so to osnovni vzroki, o katerih govorimo ob obrav- 
navanju takšnih dokumentov in ki povzročajo slabše izpopolnjevanje naših 
planskih dokumentov. 

Stran 46: Besedilo točke 4.1.2.5, ki opredeljuje možnosti razvoja gradbe- 
ništva, bi bilo potrebno dopolniti tako, da bi le-to nakazovalo večje vključeva- 
nje gradbeništva v ostalo industrijo in na gradbišča izven države. 

Strani 47 in 48: Besedilo točke 4.1.2.7, ki obravnava primarno kmetijsko 
proizvodnjo in živilsko predelovalno industrijo, bi bilo potrebno dopolniti tudi 
z opredelitvijo problema klavniške industrije v republiki. Ocenjujemo, da bi 
bilo potrebno ta problem razreševati na samoupravnih osnovah, med primar- 
no proizvodnjo in predelavo ter s celotnim združenim delom. 

Besedilo v drugem stolpcu 7. alinee bi bilo potrebno dopolniti tako, da bo 
vključevalo nadaljnjo izgradnjo letališke infrastrukture, in to tiste, ki je bila 
predvidena v tekočem srednjeročnem obdobju in ne bo realizirana, kot tudi no- 
ve infrastrukture. 

Stran 48: Besedilo točke 4. 1. 2. 8 je nepopolno. Vanj bi bilo potrebno 
vnesti vlogo in mesto Skladiščno-transportnega trgovinskega centra Maribor 
ter izgradnjo proste carinske cone v Mariboru. Za slednje so že izdelani razvoj- 
ni programi. Organizacijske priprave so v teku. 

Stran 53: Potrebno je dodati besedilo »pri uveljavljanju celotnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu bo potrebno dosledno 
izpeljati sistemske rešitve za nov način zbiranja in porabe sredstev za stano- 
vanjsko izgradnjo ter za racionalno gospodarjenje in upravljanje s stanovanji«. 

Računati je treba na postopno uveljavljanje ekonomske stanarine. Zagoto- 
viti je potrebno kvalitetnejše planiranje stanovanjskih potreb delavcev in kon- 
tinuiteto stanovanjske izgradnje. 

Dalje predlagamo, da se v točki 4.3 nakaže potreba po sistemskem reševa- 
nju komunalne infrastrukture, ki je povezana s stanovanjsko izgradnjo. 

Stran 57: V točki 4.4.5 bi bilo potrebno pri preoblikovanju skupnih nacio- 
nalnih programov na področju kulture opredeliti tudi regionalne. Za novo 
srednjeročno obdobje bi se bilo potrebno dogovoriti za kriterije in normative 
za posamezno kulturno dejavnost in dosledno sprejemati skupne programe z 
občinskimi. 

Izraz nekonvencionalna razstavišča bi zaradi njihovega večjega vpliva pri 
podružbljanju kulture in približevanju delovnim ljudem in občanom kazalo 
določneje opredeliti. To so razstavni prostori v organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih, šolah in podobno. 

To so bile konkretne pripombe. Ob tem bi ponovno na kratko obrazložil 
amandma, ki ga je predložila skupina delegatov s področja Maribora, in sicer 
amandma za stran 69, ki obravnava problem mejnih prehodov. Menim, da je 
tudi tovariš predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dr. Anton Vra- 
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tuša v svojem ekspozeju zelo dobro opredelil potrebo po podpori za nadaljnjo 
izgradnjo mejnih prehodov in da zato dodatna razlaga ni potrebna. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo z delom zbora. 
Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, delegatka za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. Prosim! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati iz občine Idrija smo analizo možnosti razvoja Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1981—1985, kot tudi predlog smernic za pripravo druž- 
benega plana skrbno proučili. Zboru združenega dela posredujemo naše pripom- 
be in stališča: 

Mnenja smo, da predstavljajo tako smernice kot tudi predložena analiza 
dobro osnovo vsem nosilcem planiranja za kvaliteten in pravočasen pristop k 
izdelavi osnovnih planskih dokumentov. Glede na to, da uvajamo nov sistem 
planiranja in da ta le počasi prodira tja, kjer je to najvažnejše in kjer se nato 
naloge tudi izvajajo, to je v temeljnih organizacijah združenega dela in krajev- 
nih skupnostih in vseh višjih združbah združenega dela, menimo, da je v tem 
trenutku predvsem pomembno in potrebno, da s skupno akcijo vseh zavestnih 
družbenih sil, od družbenopolitičnih organizacij in strokovnih institucij do 
delegatskih skupščin, pristopimo k mobilizaciji vseh delovnih ljudi in posebej 
strokovnih delavcev za pripravo in obravnavo planskih dokumentov na vseh 
ravneh in v vseh sredinah. Menimo, da bomo le z ustreznim družbenim pou- 
darkom že pri pripravi planov in kasneje pri uresničevanju zastavljenih na- 
log lahko dosegli, da bomo kvalitetne dejavnike razvoja v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju, s čutom odgovornosti na vseh ravneh in vseh nosilcev, tudi 
izpolnjevali. 

Glede smernic menimo, da so cilji razvoja ustrezno nakazani in bo njihovo 
izvajanje lahko prispevalo k stabilizaciji gospodarskih tokov. Pri nekaterih, kot 
na primer pri prestrukturiranju gospodarstva, pa je potrebno konkretneje opre- 
deliti določene smeri že tudi v tej fazi. 

V zvezi z izvozno orientacijo, ki mora biti glavni imperativ našega nadalj- 
njega razvoja, pa menimo, da je treba tudi v naše dokumente vnesti obveznost 
za to, da vložimo vse sile, da čimprej realizira celovit in resnično spodbujajoč 
sistem stimulacije izvoza, vključujoč tudi dogovor, ki ga je potrebno sprejeti 
na zvezni ravni. 

Pri razvoju življenja in dela pogrešamo v smernicah orientacijo za čim- 
bolj smotrno uporabo sredstev splošne in skupne porabe, s posebnim poudarkom 
na razvijanju le tistih dejavnosti in odpiranju le tistih delovnih mest na tem 
področju, ki resnično prispevajo k dvigu celotne družbene produktivnosti in k 
zmanjševanju že tako močno razbohotenega administrativnega aparata. Vpra- 
šujemo pa se, ali je realna opredelitev, ki je nakazana v smernicah, namreč, 
da se v tem obdobju ne bo povečal obseg socialnih pravic. Vsekakor bo potrebno 
v nadaljnjih dodelavah pripraviti ustrezno utemeljitev. 
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Glede na to, da je poleg smernic tudi analiza razvoja dokument, ki naj se 
uporablja kot primerna strokovna osnova in informacija nosilcem planiranja, 
dajemo svoje pripombe tudi k vsebini tega dokumenta, in sicer najprej k po- 
glavju oziroma k področjem, ki posebej vplivajo na razvoj naše občine. 

V poglavju barvne metalurgije je neustrezno oziroma sploh ni opredeljen 
rudnik živega srebra. Glede na to, da je zakon, sprejet v tem zboru, jasen, me- 
nimo, da bi bilo potrebno že v analizi nakazati, da bo na osnovi raziskav, študij 
in projektov potrebno pred sprejetjem družbenega plana definirati razvoj in 
ukrepe na področju proizvodnje živega srebra. 

V zvezi s hidroelektrarno na Idrijci poudarjamo, da je potrebno poleg vpra- 
šljivosti gradnje zaradi posega v okolje nakazati tudi njeno zahtevnost glede 
nadomestitve poplavljenih površin, namenjenih prometni infrastrukturi. Moti 
nas, da je v priloženi karti vrisana zajezitev, ki občino razpolavlja, niso pa vri- 
sane izredno zahtevne in nujne cestne povezave, ki jo morajo ponovno združe- 
vati in ki bi bile za občane življenjskega pomena. 

Še nekaj pripomb k ostalim poglavjem analize: 
Pri poglavju »možnosti razvoja družbenih dejavnosti« se ne moremo strin- 

jati z nekaterimi opredelitvami glede razvoja zdravstva. Menimo, da je nespre- 
jemljiva in tudi sistemsko vprašljiva opredelitev, da bi stroške zdravljenja za 
poškodbe v zasebnem prevozu in drugih aktivnostih prostega časa poravnali 
povzročitelji sami, v kombinaciji z zavarovalnico. 

V zvezi s krajšimi obolenji pa menimo, da je ključ do njihovega zmanjše- 
vanja v rokah zdravstvenih delavcev in morda tudi v tem, da nadomestila v 
celoti prevzamejo zdravstvene skupnosti. 

V zvezi z raziskovalno dejavnostjo kot enega najpomembnejših agensov 
razvoja menimo, da je opredelitev v poglavju o tehnoloških omejitvah na stra- 
ni 40 Poročevalca preveč pesimistična in ni mobilizirajoča. Ne bi se smeli spri- 
jazniti z opredelitvijo (citiram), »da razdrobljenost raziskovalnih kapacitet, 
njihovo zapiranje v organizacijah združenega dela in teritorialnih območij ter 
njihova slaba povezanost z združenim delom v naslednjem srednjeročnem 
obdobju še ne bo odpravljena«. Menimo, da ni objektivnega razloga, da teh sla- 
bosti na tako pomembnem področju z zavzetostjo vseh v tem času ne bi mogli 
preseči. Menimo pa tudi, da je prav s smotrno izrabo in povezovanjem znanja 
na vseh ravneh možno doseči tako pomembne premike v gospodarjenju naše 
republike, kot jih začrtujemo s smernicami razvoja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Olga 
Mavrič, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj! 

Olga Mavrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
analizi o možnostih razvoja SR Slovenije za obdobje 1981—1985 s smernicami 
za pripravo družbenega plana Slovenije ni zajeto področje nadaljnjega raz- 
voja letališke infrastrukture, čeprav se v planu predvideva skladen razvoj ce- 
lotne prometne infrastrukture ter razvoj integralnega transporta. 

Ker predvidevamo izgradnjo sodobnega cestnega omrežja, ki bo potekalo 
južno od letališča Ljubljana, in ker se predvideva tudi nadaljnja rast zračnega 
prometa, je potrebno vnesti v analizo o možnostih razvoja tudi zgraditev no- 
vega potniškega terminala na Letališču Ljubljana, z vsemi ustreznimi letališ- 
ko-prometnimi objekti, ki bodo neposredno vezani na bodočo novo cestno omrež- 
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je in ki bo zadostil potrebam povečanega prometa prek ljubljanskega leta- 
lišča. Te ugotovitve bi morali upoštevati v tekstu analize o možnostih razvoja 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985, na strani 42, druga kolona, tretji odsta- 
vek; na strani 48, druga kolona, drugi odstavek, peta alinea; na strani 62, zad- 
nji odstavek, predzadnja alinea in na strani 96, druga kolona, prvi odstavek. 

Utemeljitev predlaganih dopolnitev je skupina delegatov tudi sprejela in 
jih bo podala v pismeni obliki. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Ze- 
lenšek, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš, Ćel- 
ije. Prosim! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V današnjo razpravo o analizi uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v 
tekočem srednjeročnem obdobju s smernicami razvoja do leta 1981 se želim 
vključiti v zvezi s problematiko razvoja železniških zmogljivosti. 

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš dr. Anton Vra- 
tuša je nakazal nekatere pomembne dejavnike glede energetike, varčevanja 
na tem področju in opozoril tudi na nekatera dejstva s tega področja. 

Energetika je pomemben dejavnik gospodarskega življenja, ob katerem je 
treba sočasno razreševati tudi probleme nekaterih panog prometa. Zato sem 
se odločil, da nekoliko besed spregovorim tudi o železniškem transportu. 

Enotni zaključek svetovnega kongresa železnic, ki je bil maja letos v Stock- 
holmu, na katerem so sodelovali predstavniki vlad železniških uprav, univerz 
in gospodarstev iz 120 držav vsega sveta in seveda tudi iz Jugoslavije, je bil, 
da so v prometnih sistemih večine razvitih držav železnice že krenile na tir 
bodočnosti, v ostalih pa se že prižiga zelena luč za to smer prometa. Kongres 
je ugotovil, da železnica doživlja svojo renesanso in da njen razvoj in moderni- 
zacija ne moreta biti več stvar železniških uprav in ministrstev za promet, 
temveč skupna stvar celotne družbe. 

Do takih opredelitev je v svetu prišlo, ker se lahko z naložbo in moderni- 
zacijo za razvoj železnice in za preusmerjanje glavnih prometnih tokov na že- 
leznico rešujejo ključni problemi sodobne družbe, ki so nastali zaradi družbeno 
neracionalnega prometnega sistema v preteklosti. Tu gre predvsem za vprašanje 
porabe energije, varnosti in zaščite človekovega okolja. Ko smo o tej zadevi 
skupno razpravljali z delegati s področja kmetijstva, smo prišli do zanimivih 
vprašanj. Kaj če nam zmanjka tako potrebne energije kot je nafta, kako bomo 
obdelovali našo zemljo, kako bomo zadovoljevali naše kmetijstvo, če ugotavlja- 
mo, da pri nas nimamo skoraj več konjev, razen športnih? Vprašanje energije 
je postalo temeljno vprašanje gospodarstev in družbenih skupnosti, tako v raz- 
vitih državah kot v državah v razvoju in pri tem ne gre za trenutno energetsko 
krizo, temveč za trajno skrb in gospodarjenje z energijo. 

Promet porabi 25 % vse energije in je zato izredno pomembno, kolikšna 
je energija potrebna, za prevoz posamezne enote v transportu in iz kakšnega 
izvora, domačega ali tujega, je ta energija porabljena. Železnica porabi 3 do 
5-krat manj energije kot cestni prevozniki, in če je elektrificirana, gre v pre- 
težni meri ali izključno za domačo energijo. 

Vprašanje varnosti je drugo pomembno vprašanje, ki povzroča veliko skrbi 
v sodobnem svetu. Po svetovnih statistikah umre vsak dan zaradi prometnih 
nesreč več ljudi kot v drugi svetovni vojni od vseh orožij v enem dnevu. Te 
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statistike kažejo tudi, da je na železnici varnost prevoza daleč največja. Z raz- 
vojem in modernizacijo železnice se število nesreč manjša, medtem ko v cestnem 
in zračnem prometu število nesreč vse bolj raste. Ne mislimo valiti krivdo na 
ostale panoge prometa, na ceste in zračni promet, toda dejstvo je, da se razni 
udeleženci v prometu medsebojno ne upoštevajo, da ni solidarnosti in da na tem 
področju ne upoštevamo načel družbene samozaščite. Zato smo se odločili, da 
naj se v tem poglavju prikaže tudi število nesreč in obseg potrebnih sredstev 
iz naslova zavarovanja in drugih virov. 

Zaščita človekovega (okolja postaja vsak dan bolj pomembna. Zaradi 
hrupa, onesnaževanja zraka in zemljišča ter zaradi zavzemanja prostora in ze- 
lenih površin je postal promet eden od glavnih oblikovalcev kvalitete našega 
življenja. Moderna in elektrificirana železnica ima v vseh elementih ohranjanja 
našega okolja nesporno prednost pred zračnim in cestnim prometom. K temu 
problemu se pri nas pridružujejo še izredno visoki stroški transporta v ceni 
blaga. Po izračunu Zveznega zavoda za statistiko je cena transportnih stroškov 
okoli 17 % na enoto proizvoda. Z ustreznejšim vključevanjem železnice v tran- 
sportne tokove bomo te stroške lahko znižali, kar dodatno govori v prid hitrej- 
šemu razvoju železnice in gospodarstva. Zdi se mi, da je predstavnik iz Velenja 
govoril ravno v tem smislu, da je treba dati gospodarstvu več sredstev za iz- 
boljšanje materialne osnove železnice oziroma za njeno materialno okrepitev. V 
prizadevanjih, da bi izboljšali in modernizirali železnico v Evropi in v svetu, 
že gradijo tudi nove proge za hitrost od 200 do 300 km na uro. V smernicah 
za razvoj železnice, ki so izdelane v okviru Železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana in Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slo- 
venije, gradnje takih novih prog zaradi težkega terena in velikih stroškov v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju še ne načrtujemo. Naše proge bo potrebno 
najprej v celoti usposobiti za večje osne pritiske, zaključiti modernizacijo vo- 
zil in komunikacijskih naprav ter avtomatizacijo prometa na prometnem križu 
do stopnje, kot je sedaj na gorenjski progi, na stranskih prograh pa v ustrezno 
enostavnejšem obsegu. 

Nadalje bo potrebno po vrsti odpravljati ozka grla, ki se pojavljajo glede 
na porast obsega dela. Ze s porastom dela, ki smo mu priča v letošnjem letu, 
prihaja v Železniškem gospodarstvu Ljubljana do pomanjkanja razpoložljivih 
zmogljivosti, tako pri vozilih kot na nekaterih odsekih infrastrukture, ne na- 
zadnje tudi pri kadrih. Zato bo v obdobju do leta 1985 potrebno odločno dopol- 
niti vozni park, dokončati rekonstrukcijo vozniških in ranžirnih postaj ter 
poiskati ustrezne rešitve za povečanje kapacitet najbolj obremenjenih progov- 
nih odsekov, kot so na primer Jesenice-Ljubijana, Ljubljana-Zidani most. Nuj- 
no bi bilo tudi dokončati neposredno povezavo železniške mreže med SR Slo- 
venijo in Madžarsko, kot je bilo to v ekspozeju tudi izraženo. 

Železnica naj bi v prihodnje še povečala svojo komercialno hitrost. Pri 
omenjenih možnostih za povečanje tehnične hitrosti bo mogoče doseči z ustrezno 
opremo in modernizacijo stične točke med železnico in njenimi porabniki, to 
je z vlaganji na področju integralnega transporta, z naložbami v industrijske 
tire. V okviru Železniškega gospodarstva Ljubljana se načrtuje do leta 1985 
izgradnja 15ll km industrijskih tirov. 

Nadalje bo potrebno vlagati v izgradnjo kontejnerskega prometa, paleti- 
zacije, blagovno-transportnega centra, dostavnega prometa in prekladalne me- 
hanizacije, pri čemer bo posodobitev poslovno-informacijskega sistema zavze- 
mala tudi vidno mesto v razvoju in programu železnice. 
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Predlagana usmeritev železnice, ki jo načrtuje Železniško gospodarstvo v 
obdobju 1981—1985, torej ne predstavlja megalomanskih zahtev in teženj, am- 
pak predstavlja nujnost, da bo železnica lahko opravljala svoje naloge in lahko 
ustregla zahtevam, ki se tudi v najtežjih pogojih postavljajo pred njo. 

Sedanje srednjeročno obdobje pomeni za modernizacijo in razvoj napredek 
v primerjavi s stagnacijo v preteklosti. Težave, ki so nastale v letih 1976—1977, 
se skušajo v zadnjih letih tekočega srednjeročnega obdobja v pospešenem tem- 
pu odpravljati, ta tempo pa je potrebno prenesti tudi v prihodnji čas, kar po- 
meni, da je potrebno planirati obseg naložb v obdobju 1981—1985 v celoti zago- 
toviti. 

Na eni od sej Samoupravne interesne skupnosti je bilo postavljeno vpra- 
šanje, ali ne bi kazalo v naslednjem srednjeročnem obdobju postaviti predla- 
gatelju srednjeročnega plana zahtevo, da naj se tej zvrsti prometa odvzame 
prioriteta. Glede na položaj, v katerem smo, bo potrebno verjetno nekaj več 
strpnosti. Izhajajoč iz vsega navedenega je Skupščina Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in luški promet Slovenije ob obravnavi razvojnih mož- 
nosti in železniških zmogljivosti za obdobje 1981—1985 ugotovila nujnost, da 
ostane razvoj železnice, ob zagotovljenih normalnih pogojih za njeno tekoče 
poslovanje, v prioritetnih smereh razvoja, tako Socialistične republike Slove- 
nije kot Jugoslavije do leta 1985, in prav je, da to prioriteto opredelijo tudi 
smernice za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1981—1985, ki jih obravnavamo na današnjem zasedanju Skupščine 
SR Slovenije. 

Prej smo že poudarili, da naj se dopolni 7. točka stališč. Danes je bilo pre- 
cej govora o ekonomskih odnosih s tujino. Obveščeni smo, da je 18. 9. Samo- 
upravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino sprejela vrsto re- 
strikcijskih ukrepov na področju uvoza. Vendar menim, da ekonomski odnosi 
niso samo na področju restrikcije uvoza, ampak da moramo sočasno z restrikci- 
jo uvoza najti tudi rešitve za pospeševanje izvoza, rekel bom državne rešitve. 
Vsega ne moremo omejiti. Menim, da je potrebno, tako kot je rekel tovariš 
Zdravko Praznik na seji Odbora, v Samoupravni interesni skupnosti najti tiste 
metode in tiste načine samoupravne organiziranosti, ki bodo najbolj ustrezali. 
Ugotavljam, da se gospodarstvo ne želi v celoti samoupravno organizirati v 
okviru Samoupravne interesne skupnosti, kar dokazuje to, da še danes pozivamo 
članice samoupravnih interesnih skupnosti, ki niso planirale ekonomskih od- 
nosov s tujino do leta 1980. To pomeni, da znotraj nas tudi nekaj ni v redu in 
da v organizacijah združenega dela, to se pravi v temeljni organizaciji združe- 
nega dela, delavec tudi ne ve, kakšne so ustvarjene devize in koliko se pla- 
nira proizvodnje za domači trg, koliko za tuja tržišča. 

Tudi na tem področju prihaja do disproporca, to se pravi do razvrednotenja 
in zato nastaja vprašanje, komu pravzaprav prodajati, ali na tujem ali na do- 
mačem trgu. če bi mene kdo vprašal, rajši doma kot v inozemstvu. Zakaj? Za- 
radi tega, ker tukaj lahko vse prodam, kar želim. Prodam celo blago tretje 
kakovosti, namesto, da bi prodajal tudi za domači trg blago prve vrste. Toda, 
ker želimo imeti nekaj deviz, ki so še do danes v domeni sestavljenih organiza- 
cij združenega dela, ne pa temeljnih organizacij združenega dela, zato tudi nov 
sistem v deviznem režimu za leto 1980 ne bo prispeval h kvaliteti, tako da bi 
lahko sleherni delavec razpravljal o deviznem prihodku. 

CitiraL bom nekaj podatkov. Oprostite, ker bom navajal v srbohrvaščini. 
»Ukupna primanja stanovništva u prvih pet meseci ove godine bila su za 23,9 % 
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veča nego u istom prošlogodišnjem periodu, u tome je masa ličnih dohodaka 
31,5%. Takodje su visoko rasla izdavanja stanovništva, ukupno 37,5%, u čemu 
izdaci za robu u gotovom novcu iznose preko 30,1 %«. 

Ze ti podatki kažejo, zakaj je plačilna bilanca negativna. Želimo vse poku- 
piti, zahtevamo čim večji uvoz nekaterih stvari, ki niso nujno potrebne. Verjet- 
no se bomo morali v okviru Zbora združenega dela skupaj s Samoupravno in- 
teresno skupnostjo dogovoriti o tem, kaj uvažati in kaj izvažati. 

V letošnjem letu ni uspel novi samoupravni sporazum za pospeševanje iz- 
voza, zaradi tega ne, ker nekatere republike in pokrajine niso bile na nekaterih 
področjih popolnoma na istem, rekel bom, ce duru, da ne bom drugače tega ime- 
noval. Ravno te pa z nekaterimi drugimi zakoni podpiramo. Menim, da bo 
treba nekatere stvari včasih v tem pogledu in na tej valovni dolžini drugače 
urediti. Zaradi tega, da se bomo lahko dohodkovno in samoupravno povezovali, 
ne samo znotraj organizacije združenega dela v okviru Socialistične republike 
Slovenije, kot je rekel tovariš iz Velenja, ampak v širšem jugoslovanskem pro- 
storu, da ne bo prišlo do zapiranja znotraj jugoslovanskega tržišča in da bomo 
lahko enotno nastopali zunaj. 

In na koncu samo še tole: Toliko govorimo o čistem zraku, o čistem okolju, 
zelo malo pa za to področje naredimo. Ze lansko in predlansko leto smo govo- 
rili, da bomo poizkušali urediti, da bi v Zvezi spremenili nekatera zakonska do- 
ločila, s katerimi bi dali možnost, da se odpravi carina za tako nujne stvari, kot 
jih potrebuje reševanje ekoloških problemov. Vendar moram povedati, da smo 
zelo malo naredili. Menim, da imamo Slovenci zelo malo čistega zraka in malo 
čistega okolja. Vprašanje čistega okolja, ki ga je tovariš dr. Anton Vratuša 
izpostavil, je problem nas in krajevnih skupnosti. Ce se peljete z vlakom, lahko 
opazite ob progi kupe odpadkov, od starih avtomobilov naprej. Ali je to odraz 
kulture nas Slovencev? Verjetno bomo morali pljuniti vsi v roke in začeti tudi 
tu čistiti, kjer pa nam carina ne bo nič pomagala. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Imre Varju, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj.! 

Imre Varju: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori skupščine občine Ptuj so na sejah dne 20. julija 1979 razpravljali o pred- 
logu smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
ter imenovali posebno skupščinsko komisijo, ki je strnila glavne pripombe, ki 
so jih v predlogu predlagali Izvršni svet Skupščine občine Ptuj ter delegacije 
na sejah zbora. 

Zbori so v načelni razpravi podprli predlog smernic, v konkretni obravnavi 
pa so sprejeli naslednje pripombe in predloge za dopolnitve: 

Stran 39: Besedilo druge alinee točke 2.3 ni prepričljivo. V analizi o ures- 
ničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 1976 
do 1979, objavljeni v isti številki Poročevalca na strani 34, točka 6.3, je ugoto- 
vljeno: »»Kljub hitrejšemu odpiranju novih delovnih mest na teh območjih je še 
vedno prisoten problem nezaposlenosti, nezaposlenost je znatno višja kot v pov- 
prečju republike, nerešeno je vprašanje zaposlovanja delavcev, ki se vračajo z 
začasnega dela v tujini.« Na osnovi teh ugotovitev ne moremo trditi, da so dane 
možnosti za doseganje polne zaposlitve tudi v manj razvitih območjih SR Slo- 
venije, kot je to navedeno na strani 39. Realno bi bilo navesti, da se bomo pri- 
bližali cilju, to je polni zaposlenosti tudi v manj razvitih območjih. V tem po- 
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glavju bi bilo potrebno dopolniti besedilo, da je potrebno računati tudi z vrača- 
jočimi se delavci iz tujine, kar bo povečalo pritisk na zaposlovanje v manj raz- 
vitih območjih SR Slovenije. 

Stran 42, točka 3.2.3: V prvi alinei je opredeljeno, da mora biti splošna 
težnja zmanjšanje ali največ ohranitev doseženega dela investicij za te namene 
v investicijah gospodarstva iz tekočega planskega obdobja. 

V peti alinei pa je opredeljeno, da bo relativno zmanjšanje investicij v 
energetiko v prihodnjem obdobju omogočilo nekoliko intenzivnejša vlaganja 
v razvoj prometne infrastrukture in infrastrukture zvez. 

Menimo, da intenzivnejšega razvoja n-a teh dveh področjih gospodarske in- 
frastrukture samo z nekoliko nižjim deležem sredstev za energetiko, kot je zna- 
šal le-ta v sedanjem srednjeročnem obdobju, ne bo možno doseči. Upoštevati je 
potrebno, da bo fizični obseg iz sedanjega srednjeročnega obdobja moral biti 
nadomeščen v naslednjem srednjeročnem obdobju. Da bi bila usmeritev bolj 
prepričljiva, predlagamo', da se ugotovijo in navedejo še drugi viri, ki bodo 
realno zagotovili intenzivnejši razvoj prometne infrastrukture in infrastruk- 
ture zvez. 

Pri razvoju gospodarske infrastrukture je potrebno jasneje zapisati, da bo 
financiranje oziroma razvoj gospodarske infrastrukture baziral na samouprav- 
nem sporazumevanju in dogovarjanju. 

Stran 43, točka 3. 2. 6: Smotrna uporaba prostora in izboljšanje človekovega 
okolja sta navedeni pri usmeritvah strateškega pomena. V šesti alinei je nave- 
deno, da je potrebno opredeliti zaščitena območja za kvalitativno in kvantita- 
tivno varovanje izvirov in podtalnic ter ukrepe za njihovo bogatenje. Območje 
vodnih virov je grafično prikazano na karti, iz katere je razvidno, da je za ob- 
močje občine Ptuj predviden vodni rezervoar na skoraj celotnem Dravskem 
polju. Območja zaščitene podtalne pitne vode so že določena z do sedaj veljav- 
nim urbanističnim dokumentom Skupščine občine Ptuj na Dravskem polju. To 
so Sikole, Kidričevo, Lancova vas. Zato je potrebno pri opredelitvi zaščitenih 
območij upoštevati ožje območje Dravskega polja, kot je to zajeto v navedenih 
urbanističnih dokumentih. Zaščita podtalnih voda je sicer nujna in potrebna, 
vendar ne na celotnem Dravskem polju, ker bi bil s tem bistveno oviran gospo- 
darski razvoj v tem prostoru, posebno še v kmetijski proizvodnji hrane. 

Stran 44—45, točka 4.1.1: Področja niso enakovredno obravnavana. Tako so 
vsebinske opredelitve in usmeritve obravnavane za nekatera področja zelo na- 
čelno, na primer pod točko 4.1.2.3. na strani 45, za nekatera področja pa preveč 
podrobno (navajanje proizvodnih zmogljivosti pod točko 4.1.2.4, pod č na stra- 
ni 46). Prav tako ni dosledno navajanje sestavljenih organizacij in organizacij 
združenega dela in drugih asociacij. Zato predlagamo, da se vsebina pod točko 
4.1 bolj poenoti. 

Stran 47, točka 4.1.2.6: V osmem odstavku naj se na koncu odstavka črta 
pika in doda vejica ter nadaljuje: »predvsem v tistih območjih, kjer so gozdovi 
resnično degradirani, proizvodni potencial rasti pa je velik«. 

Stran 47, točka 4.1.2.7: Predlagamo naslednjo dopolnitev. V četrtem od- 
stavku tretje alinee naj se stavek nadaljuje: »ter s pridobivanjem kmetijskih 
površin z melioracijami«. 

V četrtem odstavku naj se doda nova četrta alinea, ki se glasi: »Zagotoviti 
strokovno usposobljen kader s povečanim vpisom v kmetijske šole v središčih 
izrazito kmetijskih območij.« 
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Kmetijstvo in proizvodnja hrane sta namreč že dalj časa prioritetna naloga 
v razvojnih planih. Da bi to usprešno realizirali, potrebujemo predvsem v 
občinah, kjer je kmetijstvo pomembna gospodarska panoga, strokovne kadre. 
Zato predlagamo, da se besedilo navedene točke ustrezno dopolni. V to točko 
bi bilo potrebno vključiti tudi usmeritev razvoja konjereje, ki je pomembno 
tako z obrambnega vidika kot z narodnogospodarskega vidika. 

Stran 48, točka 4.1.2.7, prvi stolpec: V tretjem odstavku naj se zadnja dva 
stavka glasita: »Perutninarska proizvodnja bo naraščala v skladu z zahtevami 
domačega in tujega tržišča, izrazitejše pa bo povečanje prireje tržnih prašičev. 
Načrtovanje rasti proizvodnje perutninarstva in prašičereje bo temeljilo na 
dogovorjeni oskrbi koruze ob skupnih vlaganjih v proizvodnjo ter na koruzi 
iz uvoza, ob pokrivanju rasti z izvozom mesa in drugih proizvodov.-« To mora 
zagotoviti, da bo prireja tega mesa naraščala v skladu s potrebami domačega in 
tujega trga. 

Stran 51, točka 4.2.1: V drugem stolpcu naj se zadnji odstavek dopolni z 
besedilom: »Tekoča goriva naj bi bila v bodoče osnovna goriva le toplarnam 
in elektrarnam ter v strnjenih stanovanjskih soseskah, ker to zahteva varstvo 
okolja, ter v območjih, kjer obstaja možnost uporabe te energetske surovine 
tako za industrijo kot za ostalo potrošnjo; v industriji pa tam, kjer je potrebno 
doseganje visokih temperaturnih nivojev ter v petrokemiji in prometu. 

Stran 52, točka 4.2.2: V drugem odstavku naj se na koncu pika črta in na- 
daljuje: »in vlaganje v razvoj PTT zmogljivosti v manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji, s ciljem postopnega prehoda na popolno avtomatizacijo-«. 

Strani 55, točka 4.4.1: V tretjem odstavku se s prvo in drugo alineo na- 
čelno strinjamo, vendar dvomimo, da bomo lahko že v tem srednjeročnem ob- 
dobju to dosledno uresničili, ne da bi bile pri tem močneje prizadete posamezne 
organizacije združenega dela. 

Stran 56, točka 4.4.4: Premik starostne meje navzdol za vstop v osnovno 
šolo je načelno sprejemljiv, postavlja pa se resno vprašanje v sposobnosti in 
možnosti šest oziroma šest in polletnega otroka za obiskovanje šole v krajih, 
kjer je šolski okoliš velik, oddaljenost do šole tudi 5 do 7 km (na primer Haloze 
in Slovenske Gorice), ni pa možnosti za ureditev rednega prevoza. 

Stran 59, točka 4.7: V drugem stolpcu naj se v drugi alinei doda besedilo: 
»in gradnje objektov za zaščito ljudi in materialnih dobrin«. Poleg tega v tem 
poglavju ni usmeritve glede razvoja na področju družbene samozaščite. Zato 
bi bilo potrebno to poglavje primerno dopolniti. 

Stran 62, točka 6.2: V šestem odstavku naj se dopolni 5. alinea tako, da 
se glasi: »temeljne naloge v zvezi s proizvodnjo hrane in pridobivanje zemljišč 
z melioracijami«. 

V drugem stolpcu naj se 9. alinea dopolni tako, da se glasi: »razvoj služb 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite«. 

Načelna pripomba za VI. poglavje je, da bi ga bilo potrebno vsebinsko 
dopolniti s posebno točko, kjer bi bili izkazani globalni proporci delitve druž- 
benega proizvoda za vse oblike porabe. 

Stran 70: Besedilo predloga smernic za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985 naj se v petem poglavju, v tretjem stolpcu, 5. 
alinea, glasi: »Temeljne naloge in obveznosti v zvezi s proizvodnjo hrane in 
pridobivanje kmetijskih zemljišč z melioracijami«. Hvala. 
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Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Ne da bi želel omejevati 
delegatsko razpravo, moram opozoriti, da razpravljamo o smernicah, razprava 
pa je usmerjena predvsem na analizo. Zato predlagam vsem tistim delegatom, 
ki so ugotovili, da je dosedanja razprava že v določeni meri zaključena, da 
prispevke, ki se nanašajo na analizo, oddajo. 

Glede na številne pripombe k analizi pa naj obvestim delegate, da name- 
ravamo ob smernicah sprejeti še poseben sklep, s katerim bomo zavezali Izvršni 
svet, da v nadaljnjem postopku upošteva vse, kar je bilo danes v razpravi po- 
vedano. 

Nadaljujemo razpravo. Besedo ima tovarišica Draga Žagar, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 
Prosim! 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 35. okoliša, Ljubljana-Bežigrad, je na svoji seji 16. 7. med osta- 
lim obravnavala tudi predlog o smernicah za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985 in dala naslednje pripombe: 

1. Kljub nekaterim rezultatom v sedanjem srednjeročnem obdobju je treba 
ugotoviti, da sedanjemu kritičnemu stanju na področju zunanjetrgovinske bi- 
lance botruje še vedno razširjeno mišljenje in morda celo prepričanje, da naj 
bodo za zunanjetrgovinsko menjavo usmerjeni le presežki domače proizvodnje 
oziroma morebitne nezasedene storitvene kapacitete. Na splošno se meni, da je 
zunanjetrgovinska menjava v drugem planu, ker je pač doma še vedno menjava 
zelo visoka in ker za eksploatacijo na tujem trgu še niso dani zadostni ugodni 
pogoji. To je vzrok, da združeno delo še vedno ne pristopa k metodološkim in 
sistematskim naporom za ustvarjanje pogojev, ki naj zagotove uspešen prodor 
tako blaga kot storitev na zunanjem trgu. 

Zato predlagamo, da se besedilo smernic za pripravo družbenega plana v 
poglavju 3 v drugi alinei dopolni, da se bo glasilo takole: »Oblikovanje v 
izvoz usmerjenega gospodarstva. S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov in v planih naj bi delavci opredelili proizvodnjo in storitve, ki jih bodo 
načrtno razvijali za uspešen prodor na tuje trge, pri čemer gre predvsem za 
proizvode visoke stopnje predelave, opremo in tehnologijo ter kompletne ob- 
jekte. K temu mora prispevati zavestno ustvarjanje ozračja in pogojev, ki ma- 
terialno, kadrovsko in organizacijsko spodbujajo izvozne napore združenega 
dela, aktivno vlogo asociacij združenega dela, kot so poslovne skupnosti, banke 
in gospodarske zbornice itd.« 

2. Analiza možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 1981—-1985 s smerni- 
cami za pripravo družbenega plana SR Slovenije podrobno navaja vprašanja 
pridobivanja in uporabe energije ter opredeljuje potrebo po raziskovanju in 
uvajanju naših energetskih virov. Sedaj znana gibanja v svetu in pri nas opo- 
zarjajo, da so vprašanja preskrbe z energijo vitalnega pomena za razvoj vseh 
sektorjev družbe in da bodo vsi dejavniki življenjsko zainteresirani za pre- 
orientacijo na nove energetske vire. 

Tako v tej zvezi predlagamo, da se v smernicah za pripravo družbenega 
plana pod III. zadnji stavek dopolni takole: »Voditi bo treba politiko nasla- 
njanja na domače vire, kjer bodo imeli prednost ekonomsko upravičeni in eko- 
loško najmanj sporni hidroenergetski viri ter sovlaganja v energetske zmog- 
ljivosti v drugih republikah in pokrajinah kot tudi zagotovitev raziskovanja za 
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uvedbo novih energetskih virov, zlasti premoga, nafte, plina dn urana ter dru- 
gih virov.« 

S to dopolnitvijo želimo poudariti predvsem dejstvo, da je potrebno kon- 
tinuirano družbeno dogovorjeno raziskovanje in uvajanje novih energetskih vi- 
rov, še posebej glede na gospodarski in intelektualni kapital, s katerim v re- 
publiki razpolagamo, ter glede na potrebe po energiji nasploh. 

3. Glede na to, da so energetska in surovinska vprašanja tako aktualna, 
predlagamo, da se dopolni tudi poglavje 5, četrta alinea, ki naj se glasi takole: 
»Nekatere ključne obveznosti in naloge glede združevanja sredstev za izgrad- 
njo energetskih zmogljivosti, predvsem pa za raziskave energetskih in drugih 
surovin doma in v deželah v razvoju.« 

Menimo, da so ta določila vsekakor predmet republiškega dogovora o 
temeljih družbenega plana za obdobje 1981—1985. 

Nadalje predlagamo, da se na nivoju federacije uvede dogovarjanje glede 
vprašanj pridobivanja in uporabe novih energetskih virov. Zvezni dokument, 
osnutek odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike druž- 
benoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje 1981—1985, navaja le štiri po- 
dročja dogovarjanja na ravni federacije in med njimi ni navedeno vprašanje 
pridobivanja energije in surovin. 

Navedena je sicer klavzula, da se lahko z dogovori o osnovah planov ure- 
jajo tudi druga področja družbenoekonomskega razvoja in ekonomske politike 
ter da republike in pokrajini določijo, da je to skupnega pomena. V tem kon- 
tekstu dajemo pobudo, da se vprašanja pridobivanja energije in surovin ter 
še posebej raziskovanja in uvajanja novih energetskih virov dogovorijo na 
zvezni ravni. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vse predloge v zvezi s smer- 
nicami je treba, glede na to, da so smernice v zadnji fazi, oblikovati amand- 
majsko, z desetimi podpisi, zato prosim, če to opravite. Prav tako pozivam vse 
tiste delegate, ki nameravajo predložiti amandmaje, da to store. 

Besedo ima tovariš Drago Benčina, predstavnik Zdravstvene skupnosti 
Slovenije! 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko so delegati v Zdravstveni skupnosti Slovenije razpravljali o možnostih raz- 
voja v naslednjem srednjeročnem obdobju, so v načelu podprli ugotovitve glede 
možnosti razvoja, ki jih je dal Izvršni svet, se pravi, da je problem v tem, da za- 
ostajamo predvsem v osnovnem zdravstvenem varstvu, da močno naraščajo 
stroški neposrednega zdravstvenega varstva in še vedno nismo uspešno razrešili 
problemov odsotnosti z dela zaradi bolezni. Kljub temu pa imamo nekatere 
pripombe oziroma se z nekaterimi konkretnimi ugotovitvami ne moremo stri- 
njati. 

Predvsem mislimo na to, na kar so nekateri delegati danes že opozorili, da 
ni možno v kratkem času stroškov v zvezi s poškodbami in nesrečami pri delu, 
predvsem pa s poklicnimi obolenji, prenesti samo na delovne organizacije. Tu 
je potrebna širša solidarnost v okviru območne zdravstvene skupnosti ali pa 
vsaj na nivoju občine, ne pa da gre vse na riziko delovne organizacije. Pri- 
bližno tak je tudi problem v zvezi s stroški, ki nastajajo s poškodbami v za- 
sebnem prevozu, saj bi verjetno preveč prizadeli posameznika, zlasti dokler 
ni urejen sistem zavarovanja in povračila teh stroškov. 
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Kar zadeva odsotnost z dela, menimo, da gre vsekakor za občuten problem, 
ki pa ga ne smemo gledati samo s stališča zagotavljanja sredstev za nadome- 
stila med odsotnostjo, ampak predvsem, kako preprečiti odsotnost. Sodimo, da 
je problem odsotnosti predvsem v izpadu proizvodnje, ne pa v denarnih nado- 
mestilih. Zaradi tega mislimo, da niso potrebne spremembe, ki so bile lansko 
leto dogovorjene v najširši javni razpravi o samoupravnem sporazumu o pra- 
vicah in obveznostih s področja zdravstvenega varstva, kjer je bilo tudi po 
samoupravni poti dogovorjeno, kako naj bo s stroški v zvezi z nadomestili. 

Letošnja gibanja v zvezi z nadomestili kažejo prav nasprotno, kot očitno 
misli predlagatelj, namreč, da so bolj porastla tista nadomestila, ki jih porav- 
navajo zdravstvene skupnosti — indeks je tu 107,7% — da pa so v tem času, 
to je v razdobju januar—maj, manj narastla nadomestila, ki gredo v breme 
združenega dela — indeks je 103,3 %. Pri tem je seveda treba upoštevati, da so 
v glavnem porastla nadomestila v zvezi z nego družinskega člana in otrok, kar 
pa gre v celoti, zlasti kar zadeva otroke, v breme zdravstvenih skupnosti. 

Mislim, da je treba pri tem jasno ugotoviti, da je mogoče problem od- 
sotnosti z dela reševati predvsem v najtesnejšem sodelovanju med organizaci- 
jami združenega dela materialne proizvodnje in drugimi organizacijami in pa 
seveda zdravstvenimi organizacijami. Praksa je pokazala, da tega problema 
zdravstvene organizacije same niso sposobne uspešno razreševati, če pri tem 
najtesneje ne sodelujejo tudi delovne organizacije. Podatki jasno kažejo, da 
je tam, kjer je dobro organizirana zdravstvena služba, ki je povezana z delov- 
nimi organizacijami z dobro organizirano kadrovsko in socialno službo, in zlasti 
kjer so organizirane obratne ambulante, ki tesno sodelujejo z združenim delom, 
odsotnost z dela znatno manjša, kar pa je seveda odvisno tudi od položaja po- 
samezne delovne organizacije. 

Kar zadeva predlog, da bi zmanjšali nadomestilo od 90 na 80 %, vas moram 
opozoriti, da je bila v lanskem letu v najširši javni razpravi postavljena zahte- 
va, da se ta nadomestila povečajo od 80 na 90 %. To je bila zlasti kategorična 
zahteva sindikatov. To je bil pogoj, da se uvede razširjen obseg participacij 
k posameznim postavkam. Treba je namreč imeti pred očmi različen položaj 
delavcev, zlasti tistih z nizkimi osebnimi dohodki, ki so zaradi bolezni 
dalj časa odsotni z dela in se jim zaradi večjega števila družinskih članov 
razmeroma nizki osebni dohodki še zmanjšajo za 20 %. Zaradi tega v Zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije mislimo, da ta predlog ne bi bil sprejemljiv. Seveda 
pa je potrebno v vsakem primeru zaostriti odgovornost glede odsotnosti z dela 
in poskrbeti za skupne ukrepe tako zdravstvenih delovnih organizacij kakor 
tudi delovnih organizacij nasploh. 

Kar zadeva ugotovitev, da bomo v tem srednjeročnem obdobju v glavnem 
zaključili graditev regionalnih bolnišnic, mislimo, da ta ugotovitev ni točna in 
smo predlagatelja na to že opozorili. Razen izgradnje kirurškega oddelka bol- 
nišnice v Murski Soboti imamo še nedograjene bolnišnice v Mariboru, 
Kopru, Novi Gorici, pa tudi v Celju in še v nekaterih drugih območjih. Zato 
ni realno pričakovati, da bi lahko v celoti zaključili to gradnjo v tem sred- 
njeročnem obdobju, saj se bo potegnila še v naslednje srednjeročno obdobje. 
To bo treba tudi upoštevati. 

In končno bi omenil še trditev v obravnavanem gradivu, češ da Zdravstvena 
skupnost Slovenije predlaga razširitev zdravstvenega zavarovanja kmetijskih 
proizvajalcev glede nadomestil za čas bolezni oziroma porodniškega dopusta. 
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Moram reči, da takega uradnega predloga Zdravstvena skupnost Slovenije ni 
dala, pač pa so delegati občinskih zdravstvenih skupnosti v Skupščini Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije in drugih organih opozorili, da bi bil vendarle že 
čas, da bi bili tudi aktivni kmetijski zavarovanci, delavci v kmetijstvu, upravi- 
čeni do nadomestila, kadar so v resnici bolni, zlasti pa, da ni razloga, da kmečke 
žene ne bi dobile neko nadomestilo takrat, ko so na porodniškem dopustu. 
Mislimo, da je treba ta predlog še proučiti, saj to ni samo stvar zdravstvenih 
skupnosti, pač pa naše socialne in ekonomske politike nasploh oziroma politike 
v odnosu do kmetijstva, in ugotoviti, če naše ekonomske možnosti dopuščajo, 
da bi te pravice, ki so v bistvu socialne pravice, povečali. Naše mnenje je, da 
v ta namen ne bi bilo potrebno veliko povečati sredstev in da bi s tem dosegli 
ne samo ugodnejšo družbenopolitično klimo, ampak da bi prispevali tudi k 
izboljšanju kmetijstva nasploh. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vojko 
Turel, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica. Prosim! 

Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zbo- 
ri Skupščine občine Nova Gorica in delegacija občine Nova Gorica za Zbor 
združenega dela so obravnavali analizo možnosti razvoja Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1981—1985 in smernice za družbeni plan in zavzeli nasled- 
nja stališča: 

Strinjamo se z osnovnimi stališči in usmeritvami, ker dajejo smer za dosego 
ciljev razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju, zlasti na področju pove- 
čanja produktivnosti dela, večjega vključevanja v mednarodno delitev dela, 
stabilizacije in učinkovitega samoupravnega dohodkovnega povezovanja. Ob 
tem pa imamo k nekaterim poglavjem naslednje pripombe: 

Na področju infrastrukture ugotavljamo, ob obravnavanju cestne proble- 
matike, da niti v analizi niti v smernicah ni v zadostni meri upoštevano kri- 
tično stanje cestne mreže. Ugotavljamo, da je področje Goriškega glede na 
geografski položaj najslabše povezano s centrom republike in da se stanje ne 
spreminja kljub vsem mogočim intervencijam. V smeri proti državni meji pri 
Novi Gorici potekajo pomembni mednarodni tokovi, saj gre čez mejni prehod 
Rožna dolina povprečno 270 tovornih vozil dnevno, in to kljub temu, da je 
dostop do tega prehoda po zelo slabi cesti od Razdrtega skozi Vipavsko dolino. 
Delegati Skupščine občine Nova Gorica so ogorčeno ugotavljali, da je omenjena 
cesta tako zanemarjena, da imajo občutek, kot da bi kdo namenoma hotel pre- 
prečiti promet po njej. 

Republiška skupščina je že leta 1968 sprejela zakon o graditvi cestne po- 
vezave Šentilj jNova Gorica in po besedah predstavnikov Republiškega komiteja 
za promet in zveze ta zakon še velja in se tudi izvaja. Vendar se kljub kri- 
tičnemu stanju cestnega odseka proti Novi Gorici, kljub' veljavnemu zakonu 
in mednarodni obveznosti iz osimskih sporazumov pojavlja v analizi cestna po- 
vezava Šentilj—Koper, o modernizaciji magistralne ceste Šentilj—Nova Gorica 
pa ni zaslediti besedice. 

Ob takem stanju cestnega omrežja v SR Sloveniji in še posebej v območju 
Goriškega, delegati občinske skupščine zahtevajo, da Izvršni svet prouči mož- 
nost združevanja sredstev iz dohodka tozdov in druge možnosti, da bi se za- 
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gotovila dodatna sredstva za kritje modernizacije cestne mreže v Socialistični 
republiki Sloveniji, za kar obstaja interes vseh delovnih ljudi in občanov. Kot 
primer naj navedemo, da so se v naši skupščini delegati odločili za povečanje 
prispevne stopnje iz osebnih dohodkov za ceste, ki se financirajo iz sredstev ob- 
činske skupnosti. 

Analiza in predlogi smernic skoraj ne omenjajo osimskih sporazumov in 
obveznosti, ki jih je naša država prevzela z njimi. Nekaj več je bilo o tem go- 
vora v ekspozeju predsednika Izvršnega sveta. V planskem dokumentu, ki ob- 
ravnava razvoj v naslednjem srednjeročnem obdobju, morajo naloge iz teh spo- 
razumov dobiti vidnejše mesto. V dosedanjem obdobju je bilo že marsikaj stor- 
jenega pri realizaciji teh sporazumov, od intenzivne priprave za prosto cono 
pri Sežani, do gradnje obmejnega bloka pri Vrtojbi, izgradnja ceste Kambreško- 
Ravne, reševanje vodnogospodarskih vprašanj, začetek gradnje mejnega pre- 
hoda na Erjavčevi cesti v Novi Gorici in tako dalje. Analiza gre mimo vsega 
tega. V teh sporazumih je naštetih več konkretnih objektov, ki bi morali najti 
mesto tudi v planu SR Slovenije, v katerem naj bi bilo izvajanje osimskih 
sporazumov v posebnem poglavju, kot na primer cestna povezava Solkan- 
Brda in tako dalje. 

V tem okviru je treba posebej omeniti tudi pomen maloobmejnega prome- 
ta, ki je v gradivu ravno tako le mimogrede omenjen. V preteklih letih je z ma- 
loobmejnim prometom na meji z Italijo pritekalo okrog 70 milijard letno. Tega 
priliva praktično ni več oziroma se odvija promet v nasprotni smeri, ker danes 
skoraj ni proizvoda ali trgovskega blaga, ki bi bil zanimiv za kupce iz Italije. 
Vrste in kolone vozil, ki čakajo na prestop meje z Italijo, so dovolj velik dokaz, 
da je danes skoraj vse, tudi že bencin, cenejše preko meje. V vsem tem času 
pa na naši strani ni bilo resne akcije, da bi promet ponovno preusmerili tudi 

i na jugoslovansko stran, kljub temu, da smo z občinskega nivoja na to proble- 
matiko večkrat opozarjali ustrezne republiške organe in tudi Republiško skup- 
ščino. Menimo, da so potrebne sistemske rešitve, podobno kot v Italiji, kjer je 
blago za izvoz oproščeno prometnega davka, da bi naš trg postal zopet zanimiv 
za italijanske kupce. Sedanji kritični položaj naše zunanjetrgovinske in plačil- 
ne bilance nas sili k takojšnjim ukrepom. 

Skupščini predlagamo, da Izvršni svet do jesenskega zasedanja pripravi 
podrobno analizo o odlivu milijardnih dinarskih sredstev preko meje, o pomenu 
tega odliva za našo plačilno bilanco ter o ukrepih za spremembo takega stanja. 

Naslednje vprašanje, o katerem je v gradivu premalo govora, je nadaljnji 
razvoj obmejnih hribovitih območij. Tudi v območju naše občine smo priča 
postopnemu izseljevanju obmejnih vasi, kljub temu, da je naša družbenopoli- 
tična skupnost vložila veliko sredstev za izgradnjo cest, vodovodov, elektrifi- 
kacijo in tudi manjše industrijske obrate v teh krajih. Sklepamo, da vse to ni 
dovolj, da bi zadržali prebivalstvo v teh območjih, temveč bo potrebno po- 
iskati tudi druge načine, kako primerno stimulirati kmetijsko proizvodnjo, da 
bo postala zanimiva za prebivalstvo. Posebej je to pomembno v teh območjih 
kjer ne gre le za izrabo obdelovalnih površin in večjo proizvodnjo kvalitetne 
hrane, temveč je naseljenost teh krajev pomembna tudi iz obrambno-političnih 
vidikov. Zato delegacija predlaga, da bi to vprašanje obravnavali ustrezni or- 
gani Izvršnega sveta in pripravili gradivo o nadaljnjem razvoju obmejnih in 
hribovskih območij, ki naj bi bilo obravnavano na eni prihodnjih sej zborov 
Skupščine. Hvala lepa. 



24. seja 129 

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

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ker so 
dosedanje razprave že zajele vse tiste pripombe, ki jih ima naša delegacija, 
dajem naše pripombe v pismeni obliki, da se razprava ne bi preveč zavlekla. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! K razpravi se je prijavil 
tovariš Darij Cetin, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
24. okoliš, Postojna! 

Darij Cetin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet Skupščine občine Ilirska Bistrica, Odbor za družbeno planiranje in 
delegatske skupine za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije so na svojih sejah obravnavali analizo možnosti razvoja SR Slovenije v 
obdobju 1981—1985 ter predlog smernic. Imenovani menimo, da bi bilo potrebno 
analizo možnosti razvoja dopolniti oziroma popraviti takole: 

Na karti, na kateri so prikazani pomembnejši razvojni problemi v pro- 
storu, bi morali označiti območje Snežnika kot območje varstva narave. Sne- 
žnik je namreč že sedaj opredeljen kot botanični rezervat. Ravno tako menimo, 
da bi bilo potrebno označiti na tem področju smučišča. Področje Snežnika je 
vključeno in obdelano v projektu Severni Jadran. Za to območje je tudi na- 
pravljen urbanistični načrt, ki opredeljuje razvoj turističnega rekreacijskega 
centra Snežnik, vsebuje pa tudi analizo snežnih pogojev in terena ter pov- 
praševanja po tovrstni dejavnosti na področju Snežnika. Na tem področju ob- 
stajajo tudi začetki smučarskega centra s tremi vlečnicami. Zdi se nam potreb- 
no omeniti, da bi bil smučarski center edini na področju Slovenije južno od 
črte Tolmin-Kranj-Celje, dane pogoje pa bi bilo potrebno izkoristiti tudi v smi- 
slu sklepa Skupščine SR Slovenije, da se daje razvoju turizma v naslednjem 
srednjeročnem obdobju poseben pomen. 

Glede območij varstva voda sicer ni posebej obrazloženo, zakaj so posa- 
mezna področja na karti tako prikazana, vendar sodimo, da bi moralo biti tudi 
naše območje, glede na to, da se s pitno vodo iz našega območja oskrbujeta, 
delno tako občina Sežana kot občina Opatija, posebej označeno kot področje za 
varstvo voda. Ravno tako menimo, da bi morala biti označena že narejena aku- 
mulacija Mole ter tudi v bodoče načrtovana akumulacija Dule in Klivnik, ki so 
tudi predvidene kot nadaljnji ukrep za sanacijo reke Reke. To je določeno v 
družbenem dogovoru o sanaciji te reke. 

Odstavek, ki govori o usmeritvi v furansko kemijo ter kemijo organskih 
kislin in encimov, bi bilo potrebno jasneje formulirati v smislu razvoja fu- 
ranske kemije v industrijski coni Sevnica in organskih kislin ter encimov v 
industrijski coni Ilirska Bistrica, da ne bi prišlo do podvojitve zmogljivosti. 

V predzadnji alinei točke 4.1.2.5 bi morali pri izvajanju nalog za izpolnje- 
vanje izolacijskih materialov izpustiti formulacijo »na mineralnih osnovah«, 
ker se proizvodnja izolacijskih materialov razvija tudi na drugih osnovah, ki 
dajejo še boljše rezultate toplotnih, hidro in zvočnih izolacijskih lastnosti. 

Točko 4.1.2.6 je treba dopolniti v tem smislu, kot je omenil že nekdo pred 
menoj. 

9 
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V točki 4.2.3 bi bilo potrebno v alinei, ki govori o uveljavljanju mednarod- 
nih pogodb v zvezi v osimskimi sporazumi in regulacijskimi režimi imenovati 
Reko kot problem, ki ga moramo čimprej rešiti. 

O problemu razvoja bolnišnic so govorili že ostali razpravljalci, zato tega 
ne bom ponavljal. 

Vprašanju skladnejšega razvoja je treba tudi v naslednjem planskem ob- 
dobju 1981—1985 dati velik poudarek. Kot občina z manj razvitimi krajevnimi 
skupnostmi smo dosegli določene pozitivne premike. Sprejeti programi za raz- 
voj gospodarstva, infrastrukture ter družbenih dejavnosti, ki so imeli za cilj 
zmanjšanje razlike, še niso in v tem planskem obdobju tudi ne bodo realizirani. 
To pomeni, da jih bo potrebno prenesti v naslednje plansko obdobje. Podatki, 
da smo dosegli šele 74,3 odstotni delež zaposlenosti ter v družbenem proizvodu 
81,7 %, to potrjujejo. Zato predlagamo, da se oblikujejo taki kriteriji, ki bodo 
dali krajevnim skupnostim poudarek v okviru širših geografsko zaokroženih 
manj razvitih območij. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Igor Arnež, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš Kranj! 

Igor Arnež: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
sredoval bom pripombe in stališča Iskre Kranj in skupine delegatov za 11. oko- 
liš Kranj v zvezi z analizo možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 ter s predlogom smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985. 

1. Gre za dva dokumenta, predlog smernic, ki je osnovni sintetični doku- 
ment, namenjen vsem nosilcem planiranja kot osnova pri oblikovanju njihovih 
planskih aktov, ter analizo možnosti, ki je v bistvu analitična obrazložitev pr- 
vega. 

2. Tako predlog kot analiza v svojih načelnih osnovah bistveno spremi- 
njata vrstni red prioritet iz sedanjega srednjeročnega plana. Dosedanje pri- 
oritete — energija, surovine, hrana in prestrukturiranje predelovalne industrije 
v smeri tehnološke intenzivnosti in orientacije na izvoz — so nadomeščene z 
novim vrstnim redom, ki poudarja: 

— preusmeritev proizvodnje na tehnološko intenzivna področja, usmerjena 
na visoko udeležbo znanja in avtomatizacijo, 

— usmeritev na proizvodnjo za izvoz, ki praviloma vsebuje visoko stopnjo 
predelave, 

— gospodarska infrastruktura je šele na tretjem mestu, pri čemer pou- 
darja zlasti promet, medtem ko naj energetske investicije stagnirajo na račun 
investicij v prvi dve področji, 

— povečanje proizvodnje hrane, predvsem v povezavi z drugimi repub- 
likami, 

— povečanje vloge raziskovalne razvojne dejavnosti zaradi usmeritve v 
tehnološko intenzivna področja, 

— razvoj izobraževanja v tesni zvezi s potrebami združenega dela. 
3. Take načelne usmeritve so identične z usmeritvami, ki smo jih v Iskri 

zajeli že leta 1975-1976 z našo analizo razvojnih možnosti ter samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana SOZD Iskra za obdobje 1976—1980. Ze tedaj smo 
zagovarjali takšno usmeritev tudi za republiko, ki pa v svoji praktični po- 
litiki, zlasti pri investicijskem kreditiranju, ni dovolj podprla take usmeritve. 
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4. Elektronika in elektronska industrija predstavljata hkratno izpolnje- 
vanje vseh naštetih usmeritev — tehnološko sposobnost, visoko znanje in kom- 
pleksnost, izvozno usmeritev, avtomatizacijo in raziskovalno-razvojno dejav- 
nost. Zato pogrešamo, da v predlogu smernic ni elektronika izrazito omenjena 
kot logična prioriteta, ki mora dobiti glavni poudarek v kompletnem dogo- 
voru o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

5. V analizi možnosti so v poglavju 4.1 naštete podrobnejše smeri pre- 
strukturiranja, ki izhajajo iz načelno pravilnih izhodišč za prioritetno investi- 
ranje v tehnološko zahtevne proizvodnje. V svoji konkretizaciji, zlasti točki 
4.1.2.1, pa analiza elektronsko industrijo, na primer v primerjavi s strojništvom, 
kjer taksativno našteva ožje prioritete, obravnava preskromno, z nepreciznim 
in površnim naštevanjem nekaterih ožjih področij. Zelo netočno in neustrezno 
zajema področje računalništva, kjer na primer ne omenja lastnega razvoja 
Iskrinega računalništva — mikroprocesorji in mikroračunalniki, procesni ra- 
čunalniški sistem — omenja Gorenje kot enega od nosilcev računalniške pro- 
izvodnje, čeprav to ni, napačno govori o tako imenovani OEM tehnologiji, 
čeprav je to način prodaje in ne proizvodnje — na koncu pa se omeji na splošno 
frazo, da je treba dati vso podporo razvoju proizvodnje domače elektronike. 
S takšnim neopredeljenim in nevtralističnim prikazom je zamolčan dejanski 
obstoj velikih umskih in materialnih proizvodnih potencialov v elektroniki, ki 
v Iskri obstajajo že desetletja. Zato je nujno ta prikaz in utemeljitve ustrezno 
izboljšati. 

6. Tako iz analize kot iz predloga smernic ni razvidno, kako bomo ures- 
ničili navedene načelne usmeritve. Gre predvsem za sistemsko opredelitev us- 
trezne investicijske politike, ki bi ji banke morale odločneje slediti, saj je struk- 
tura zastavljenih investicij do tehnološko intenzivne predelovalne industrije 
izrazito mačehovska. 

7. Imamo tudi naslednje pomisleke: prvič, ne vidimo obrisov konkretnih si- 
stemskih ukrepov za realizacijo prioritet, zato obstaja bojazen, da se bodo v 
praktični politiki spet pojavili na primer investicije, zunanjetrgovinski režimi, 
restrikcije, cene itd. Drugič, postavlja se vprašianje, kako zagotoviti, da bodo 
družbenopolitične skupnosti — občine, regije, čvrsto sledile opisanim načelnim 
opredelitvam. Obstajajo znaki, da osnutki in smernice planov občin in regij ne 
sprejemajo navedenih prioritet in da sledijo lokalnim interesom obstoječih 
proizvodnih struktur. Temelji plana morajo predvideti mehanizme, da se bodo 
načelno sprejete usmeritve povsod praktično izvajale. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vinko 
Bah, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krš- 
ko. Prosim! 

Vinko Bah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V dose- 
danjih razpravah je delegacija za Zbor združenega dela za gospodarsko po- 
dročje Posavja ugodno ocenila analizo možnosti razvoja SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 in prav tako tudi predlog smernic za pripravo družbenega 
plana za to obdobje, saj temeljita na objektivni in realni oceni stanja in do- 
seženi stopnji družbenoekonomskega razvoja. Nasploh predstavlja analiza s 
svojimi podatki temeljno izhodišče za opredelitev smernic, v katerih so jasno 
začrtani cilji in strateške opredelitve nalog ter globalnih usmeritev družbenega 
razvoja SR Slovenije v naslednjem srednjeročnem obdobju. Zato tudi dajemo 
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podporo obema dokumentoma. Ob teh načelnih ugotovitvah in stališčih pa že- 
limo opozoriti tudi na nekatere nedorečenosti in neskladja med analizo in smer- 
nicami. 

Predvsem je v analizi premalo obravnavana in upoštevana energetska si- 
tuacija, za katero lahko rečemo, da je šele v začetni fazi in da se bo vedno 
akutneje pojavljala in delovala kot zelo pomemben omejitveni faktor, gledano 
ne samo z vidika srednjeročnega, ampak tudi dolgoročnega razvoja. V tem 
smislu dajemo vso podporo predlogu sklepov in prav tako tudi ugotovitvam, 
ki jih je tovariš predsednik Izvršnega sveta dr. Anton Vratuša podal v uvodnem 
ekspozeju. 

V obravnavanju objektivnih pogojev in omejitev razvoja energetske si- 
tuacije nasploh energetska sitiaacija sploh ni navedena. Analiza sicer izpostavlja 
večjo samooskrbo z elektroenergijo. Ta opredelitev pa je zelo določno izpo- 
stavljena v smernicah, ki izrecno navajajo, da bo treba voditi politiko nasla- 
njanja na domače vire, kjer bodo imeli prednost ekonomsko upravičeni in 
ekološko najmanj sporni hidroenergetski viri ter sovlaganja v energetske zmo- 
gljivosti drugih republik in pokrajin. 

Zal tej strateški opredelitvi razvoja elektroenergije analiza pri obravnava- 
nju možnosti razvoja gospodarske infrastrukture ni sledila. Še več. Kljub temu, 
da so vse dosedanje razprave nesporno ugotovile prednosti in nujno potrebo po 
izgradnji hidroenergetskega sistema na Savi, je v tem delu analize navedeno le, 
da naj bi se zgradili ena ali dve elektrarni na Savi. Menimo, da bi se morali 
odgovorni nosilci razvoja energetike v Sloveniji veliko bolj zavzeti za hitrejšo 
izgradnjo hidrocentral, zlasti na Savi, ter tako zagotoviti izrabo prirodnih, 
ekološko neoporečnih in cenenih energetskih virov v naslednjem obdobju. Prav 
tako podpiramo v smernicah vsebovano razvojno opredelitev sovlaganja v ener- 
getske zmogljivosti drugih republik ter usmerjanje v cenejšo transformacijo 
energije. 

V prikazu nekaterih pomembnejših razvojnih problemov v prostoru za- 
sledimo, da se planirani razvoj plinifikacije v Socialistični republiki Sloveniji 
končuje skorajda na meji Posavske regije, kar pa ne zagotavlja trdnejše per- 
spektive njenega razvoja, še zlasti, če upoštevamo Posavje kot pomembno in- 
dustrijsko cono republiškega pomena. Tako vsaj sledi iz priloge v Poročevalcu, 
kjer so navedeni omenjeni dokumenti. Enakega pomena oziroma kot primarna 
planska opredelitev pa bi morala biti izgradnja transformacije 380/110 kV 
omrežja za potrebe Posavja in širše dolenjske regije. To v analizi razvojnih 
možnosti ne bi smelo biti izpuščeno, če želimo zagotoviti ustrezen razvoj tega 
dela Slovenije. 

Najbrž ni treba posebej izpostavljati pomena in potrebe po izgradnji slo- 
venskega cestnega križa in v tem okviru še posebej izgradnje avtoceste Ljub- 
ljana—Zagreb. Neizpodbitno dejstvo je, da ta cesta že sedaj predstavlja ne sa- 
mo ozko grlo v prometnih tokovih, temveč tudi omejujoč faktor v razvoju 
gospodarstva. Načrtovanje izgradnje počasnega pasu na posameznih odsekih 
bi sedanje težavne razmere v prometnih tokovih reševalo samo začasno. Opo- 
zarjamo na to, da se utegnemo v primeru, če se v naslednjem srednjeročnem 
obdobju ne bomo lotili izgradnje te avtoceste in s tem tudi bolj smelo vključili 
v realizacijo celotnega projekta avtoceste od Karavank do Djevdjelije, leta 1985 
znajti v relativno slabši situaciji na področju prometa in z dolgoročnimi posle- 
dicami. Zavedamo se, da izvedba ne bo lahka in da bo zahtevala maksimalne 
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napore, vendar menimo, da bi zaostajanje v Socialistični republiki Sloveniji, 
glede prometa v odnosu na druge republike, nujno povzročilo težke posledice. 

Povsem soglašamo, da je izvoz usmerjenega gospodarstva v smernicah iz- 
postavljen kot strateško opredeljena naloga in razvojna usmeritev. Zato bomo 
morali tudi v vseh naših planskih dokumentih dosledno zagotavljati realizacijo 
tega cilja. 

V zvezi s tem pa bi radi opozorili na ne samo slovenski, temveč tudi jugo- 
slovanski problem pri zadovoljevanju potreb po časopisnem papirju. Samo letos 
bo treba za celotne jugoslovanske potrebe uvoziti skoraj 30 000 ton ilustracij- 
skega in roto papirja. Ta precejšen primanjkljaj bo po sedanjih ocenah konec 
leta 1985 znašal že 80 000 ton. Takšno stanje očitno izpostavlja potrebo po iz- 
gradnji novih proizvodnih kapacitet za časopisni papir. Zato predlagamo, da se 
analiza v četrtem poglavju pod točko d) na strani 46 dopolni z naslednjim bese- 
dilom: »Glede na stalno rast potrošnje časopisnega papirja v Jugoslaviji in za- 
radi zmanjšanja potreb po uvozu je treba povečati proizvodne kapacitete za 
proizvodnjo časopisnega papirja za 100 000 ton. Ta predlog je utemeljen tudi z 
ugotovitvijo Združenja časopisne dejavnosti Jugoslavije, da je sedanja proizvod- 
nja časopisnega papirja deficitarna in da je zato treba izpostaviti prioriteto iz- 
gradnje novih kapacitet.« 

Spričo danih ugodnih možnosti proizvodnje embalažnega papirja in vira 
surovin, ki je predvsem v odpadnih vlaknih, ki nastajajo pri proizvodnji celu- 
loze, ter spričo potreb po tovrstnem proizvodu predlagamo, da se v istem delu 
analiza dopolni z novim odstavkom naslednje vsebine: »Vzporedno z veča- 
njem proizvodnje za širšo potrošnjo je treba povečati tudi kapacitete za proiz- 
vodnjo embalaže za 25 000 ton, z možno lokacijo v Krškem«. 

V zvezi s tem je namreč treba upoštevati dejstvo, da bo precej te embalaže 
namenjene izvozu, vendar v posredni obliki prek proizvodov, ki jih delovne 
organizacije izvozijo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Kdo še prosim, želi besedo? Besedo ima tovariš Zdravko Praznik, direk- 
tor Zavoda za planiranje SR Slovenije! 

Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi z današnjo razpravo ugotavljam, da večji del pripomb in predlo- 
gov po svoji naravi in vsebini pomeni podlago za nadaljnje delo pri pripravi 
novih planskih dokumentov. Predlagatelj se zavezuje, da bo potem, ko bo vse 
te predloge in pripombe proučil, le-te upošteval ob pripravi novih planskih 
dokumentov in o tem tudi poročal. 

Se enkrat želim poudariti, da v primeru analize razvojnih možnosti in pred- 
loga smernic za sestavo plana ne gre za neko dokončno gradivo, temveč za za- 
četne akte, ki se bodo dopolnjevali in ki skupaj s stališči in predlogi predstav- 
ljajo gradivo za nadaljnje delo pri novih planskih dokumentih. 

Kolikor zadevajo predlogi in pripombe smernice za pripravo srednjeroč- 
nega plana oziroma kolikor gre za konkretne amandmaje, namerava predlaga- 
telj povedati svoje stališče, ko bo zasedala medodborovska skupina tega zbora. 
Ob tem želim povedati, da je vrsta amandmajev sprejemljivih in da so delno 
našli svoje mesto že v samem ekspozeju, kot na primer vključevanje obmejnih 
prehodov v smernice, potem določene izboljšave in razširitve teksta smernic 
in podobno. 
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Glede nekaterih pobud, da bi obravnavane dokumente dopolnili s posa- 
meznimi ukrepi, z nekaterimi konkretnimi investicijami ter z nosilci posamez- 
nih nalog, želim povedati naslednje: Analiza razvojnih možnosti kot strokovno 
gradivo Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje ima predvsem namen 
nakazovati določene razvojne možnosti glede na oceno primernosti ciljev in 
glede na razne omejitvene faktorje, medtem ko je vprašanje posameznih kon- 
kretnih investicij ter zlasti nosilcev posameznih nalog predvsem stvar sporazu- 
mevanja in dogovarjanja, ki je še pred nami. Za posamezna področja pa so bile 
naloge v smernicah in v analizi globalno nakazane. 

V analizi razvojnih možnosti smo še posebej opozorili na nekatere slabosti 
v samoupravni organiziranosti združenega dela in pri uveljavljanju dohodkov- 
nih odnosov. Te slabosti so tudi danes v razpravi prišle do izraza. Avtorji tudi 
menimo, da je še veliko slabosti na področju organiziranosti in uveljavljanja 
dohodkovnih odnosov v bazni kemiji, v metalurgiji in tako dalje in da bo to 
zahtevalo odločnejše napore celotne družbe, da se ta področja organizacijsko in 
dohodkovno utrdijo in da se tudi načela dohodkovnih odnosov ustrezno izpe- 
ljejo. 

Avtorji nismo mogli navajati v analizi tistih investicij, za katere nimamo 
ustreznih analitskih podlag oziroma za katere menimo, da so bolj stvar že- 
lja posamezne panoge oziroma da ne sodijo v kontekst tega dokumenta oziroma 
v kontekst uveljavljanja osnovne koncepcije razvoja, ki je v smernicah po na- 
šem mnenju dovolj jasno nakazana. 

Predlagatelj je tudi ocenil, da dosedanji ukrepi v okviru republike, kakor 
tudi na ravni federacije, dosedanja gibanja, ki so navedena v analizi in tudi 
dejanske aktivnosti ne terjajo nekih dodatnih ukrepov. Ugotavljamo, da je bila 
v tem času zlasti pomembna aktivnost samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino v okviru podpisnikov dogovora o temeljih plana v 
letu 1976—1980. Podrobno bo o tej aktivnosti Skupščina še obveščena. Pred 
nekaj dnevi je o tem poročilu razpravljal in ga tudi sprejel Odbor podpisnikov 
dogovora o temeljih plana in računamo, da bo še pred dopustom to poročilo 
predloženo skupščinskim organom. Kot je že tovariš predsednik Izvršnega sveta 
v svojem ekspozeju povedal, je tudi zaradi aktivnosti med podpisniki izveden 
prenos približno 13 odstotkov planiranih gospodarskih investicij v naslednje 
srednjeročno obdobje. Poleg tega pa so sprejeti tudi drugi selektivni ukrepi za 
to, da se področje investicijske porabe uskladi s kriteriji plana ter zlasti s fi- 
nančnimi konstrukcijami. 

Med drugim velja omeniti tudi razne aktivnosti v Gospodarski zbornici Slo- 
venije, kar je zlasti razvidno iz zadnjega Gospodarskega vestnika, in pa, kot je 
bilo že v ekspozeju rečeno, aktivnosti v okviru sindikatov in drugih dejavnikov. 

Menimo, da bi kakršnokoli dodatno sprejemanje ukrepov, s katerimi bi se 
v bistvu ponavljali že sprejeti ukrepi, bodisi v okviru resolucije za leto 1979 
bodisi v okviru teh in onih organov, zmanjšalo avtoriteto že sprejetih ukrepov 
in bi odvračalo pozornosti od izvajanja teh ukrepov, kar je pravzaprav v os- 
predju nalog. Kljub temu pa je predlagatelj, glede na stanje, kakršno je, naka- 
zal usmerjenost oziroma težišče nekaterih ukrepov, ki jih bo potrebno izvesti 
v letih 1979 in 1980 ali v kasnejšem planskem obdobju, 1981—1985. 

Med razpravo so bile izražene tudi zahteve po izboljšanju materialnega po- 
ložaja nekaterih dejavnosti, med drugim zlasti v cestnem omrežju, v okviru 
zdravstva in podobno. Moram ugotoviti, da so si nekatere zahteve v medseboj- 
nem nasprotju in da bo to zahtevalo, zlasti v okviru medodborovske skupine, 
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določena razčiščevanja. Hkrati pa mislim, da je treba te zahteve ocenjevati 
predvsem z vidika generalnega razvojnega koncepta, ki naj zagotavlja osnovo 
za sicer postopno, vendar odločnejšo preusmeritev gospodarstva na povečanje 
deleža proizvodnje in storitev, ki imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega 
dohodka, tako na zaposlenega kot na vložena sredstva. To zahteva tudi odloč- 
nejše preusmeritve oziroma tudi določena vlaganja v tak koncept, kot je danes 
poudaril eden od delegatov. Ze sedanja analiza, zlasti pa ugotovitve Odbora 
podpisnikov na zadnji seji ugotavljajo, da so razvojno intenzivna in tehnološko 
zahtevnejša področja proizvodnje dosegla neprimerno ugodnejše učinke kot 
ostala področja. Ce ta učinek izrazimo v učinku investicij, potem lahko ugoto- 
vimo, da je bil kar za dve tretjini večji od povprečja in da nas to neogibno 
usmerja v tako razvojno koncepcijo, ki hkrati pokriva tudi cilje glede uveljav- 
ljanja produktivnosti tako živega kakor tudi minulega dela. Ugotavljamo pa, 
da je eden od osnovnih vzrokov za stanje, kakrštno je bilo, ravno to, da je bila 
produktivnost živega, še bolj pa minulega dela, v preteklosti močno 
upočasnjena in da obstajajo znatne razlike v produktivnosti pri nas in v drugih 
državah z ustrezno razvitostjo, manjše razlike pa so ravno na področju stan- 
darda, socialnih dajatev in tako dalje. 

Ce izhajamo iz te predpostavke in iz te generalne koncepcije, potem pred- 
lagatelj meni, da je treba imeti pred očmi tudi stabilizacijsko delitev dohodka, 
ki je v tem gradivu nakazana zelo jasno. Treba je zagotoviti pogoje in možnosti, 
da se bo akumulacija organizacij združenega dela materialne proizvodnje 
povečala od 10 odstotkov bruto dohodka v letu 1978 vsaj na 12 odstotkov v letu 
1985. Mislimo, da to ni preveč ambiciozen korak, zlasti še če upoštevamo, da je 
še v letu 1975 znašal delež akumulacije v bruto dohodku 16 odstotkov. Kolikor 
je to ustrezen cilj, potem je neogibno doseči večja vlaganja v tehnologijo in v 
izvoz. Taka orientacija pa hkrati terja tudi počasnejšo rast vlaganj od rasti 
družbenega proizvoda: v socialne prejemke, v osebne dohodke gospodarskih in 
negospodarskih dejavnosti, v investicije ter v družbeni standard. Predlagatelj 
meni, da so za tak razvoj dani pogoji, zlasti glede na sorazmerno ugoden start 
na nekaterih od teh področij. Ugotavljamo tudi to, da v prejemkih prebivalstva 
preveč rastejo elementi sociale, padajo pa tako imenovani ekonomski elementi. 
Med drugim tudi odsotnost z dela povzroča velike izpade, kar vse ima seveda 
tudi posledice na produktivnosti. Po grobih izračunih gre po podatkih, s kate- 
rimi razpolagamo, za okrog 8,4 milijarde letno, kar nas neogibno sili k iskanju 
načinov, ki bi omogočili, da bi se močneje vzpostavila zveza med prejemki pre- 
bivalstva in med produktivnostjo, to pa pomeni, da ne bi smeli povečevati deleža 
socialnih komponent v tem dohodku oziroma v osebnih dohodkih. Avtorji so- 
glašamo s tem, da morda nekatera prizadevanja v analizi, da bi se delež eko- 
nomskih elementov povečal in zmanjševal delež socialnih, morda niso najbolj 
ustrezna. Vendar pa hkrati poudarjamo, da smo želeli s temi priporočili in 
predlogi spodbuditi aktivnosti na področju posameznih dejavnosti, da bi se 
le-te aktivno vključile v reševanje teh problemov. Menimo, da samo negativen 
odnos do nekaterih predlaganih aktivnosti ne more izboljšati stanja, ampak bi 
kazalo iskati načine in poti, zlasti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti, kako in na kak način doseči, da bodo tudi same čimbolj 
neposredno vplivale na rast celotne družbene produktivnosti, ki pa je, kot že 
rečeno, ena temeljnih slabosti, ki zahteva radikalnejše ukrepe in prizadevanja 
vseh družbenih dejavnikov. 
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Mislim, da je zlasti v zvezi z razpravo treba še nekaj ugotoviti. Namreč, 
če želimo uresničevati koncepcijo trajnejše rasti produktivnosti, potem je neo- 
gibno, da se zagotovi večja, da ne rečem celo skrajna racionalnost vlaganj na 
področju infrastrukture, bodisi gospodarske ali negospodarske, čeprav se seveda 
zavedamo, da je treba zagotoviti skladen razvoj infrastrukture, da ne bi le-ta 
postala zaviralni faktor celotnega razvoja. 

Avtorji smo prepričani, da se z odgovornostjo in zagotavljanjem skrajne 
racionalnosti v porabi sredstev in v organizaciji teh dejavnosti da doseči, da 
delež investicij za celotno gospodarsko infrastrukturo ne bi bil večji od tistega, 
ki smo ga dosegli v preteklih treh letih, to je približno 28 % vseh investicij. Mo- 
ram pa reči, da so zahteve večje in da bi povečevanje tega deleža imelo za po- 
sledico zmanjševanje možnosti za posodabljanje tehnologije in orientacijo na- 
šega gospodarstva v tiste smeri, ki so navedene v tej koncepciji. 

Povedati moram tudi to, da smo avtorji resno pretehtali vse možne pred- 
postavke za bodoči srednjeročni razvoj, da smo izhajali iz vseh danih pogojev 
v svetovnem, jugoslovanskem in slovenskem merilu ter upoštevali tako stabili- 
zacijsko delitev dohodka, o kateri sem prej govoril, ter na tej osnovi ugotovili, 
da ne bomo mogli doseči takega tempa rasti, kot je bil dosežen v preteklem 
obdobju. Analize so pokazale, da je možna rast okrog 4,8% letno, zato je 5% 
rast družbenega proizvoda zelo zahtevna naloga, ki je pogojena predvsem s tem, 
da se uveljavlja ekonomska stabilizacija in da se uveljavlja koncept, ki je tu 
nakazan. 

V zvezi s predlogom, da bi pripravili podrobnejšo analizo o odlivu dinar- 
skih sredstev prek meje, lahko rečem, da se predlagatelj načelno s tem predlo- 
gom strinja, ne strinja pa se z rokom, preprosto zaradi tega ne, ker za podrob- 
no analiziranje nimamo ustreznih informacij in smo vezani predvsem na anke- 
te in na druge načine zbiranja podatkov. Zaradi tega predlagam, da se ta naloga 
načelno sprejme, da pa se da na dnevni red zborov v skladu z dogovorom med 
Predsedstvom skupščine in Izvršnim svetom. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Če nihče, zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. 

Prosim prej imenovano skupino delegatov, v sestavi Ivan Zelenšek, Janez 
Cergolj in Francka Herga, da se sestane. Glede na predložene amandmaje k 
predlogu smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 mora skupina proučiti amandmaje 16. okoliša Maribor, 35. okoliša Ljub- 
ljana-Bežigrad in 17. okoliša Ptuj. S to točko bomo nadaljevali kasneje, ko bo 
skupina delegatov zaključila delo. 

Prosim predstavnika predlagatelja in Zakonodajno-pravne komisije ter 
predlagatelje amandmajev, da sodelujejo pri delu skupine. 

Prehajamo na i5. t o č k o dnevnega reda, to je na analizo dosedanje- 
ga razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. 

Analizo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet, 
ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Alek- 
sandra Skoka, republiškega podsekretarja v Izvršnem svetu. 

Analizo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je dal po- 
ročilo. 
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Z dopisom z dne 18. 7. 1979 smo prejeli stališča in predloge Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki jih sprejema na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Zeli poročevalec Odbora še 
ustno dopolniti poročilo? i(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovaršica Zdenka Batistič, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 3. okoliš, Šentjur. Prosim! 

Zdenka Batistič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine občine Šentjur pri Celju je skupno z delegati za Zbor 
občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije in predstavniki druž- 
benopolitičnih organizacij na seji 20. 7. 1979 obravnaval omenjeni analizi in 
sprejel naslednja stališča: 

Obdobje od leta 1971, ko je bila naša občina pobudnik za širši in dolgoroč- 
ni družbeni pristop k reševanju problemov manj razvitih območij, je pomenilo 
določen preobrat v njihovem razvoju. Nekatera območja, kot izhaja iz same 
analize, so se začela hitreje razvijati in se na posameznih področjih približe- 
vati razvitejšim sredinam, vendar pa se marsikje razkorak med razvitimi in 
nerazvitimi ni zmanjšal, ampak se je celo poglobil. To je razvidno tudi iz po- 
datkov, navedenih v sami analizi. V nekaterih manj razvitih območjih ni bil 
realiziran niti osnovni program, kaj šele kaj več v smeri pospeševanja razvoja 
manj razvitih. 

Če to ilustriramo z nekaterimi podatki, vidimo, da v manj razvitih območ- 
jih prevladuje delovno intenzivna proizvodnja z nizko akumulativnostjo in ve- 
liko zadolženostjo. Udeležba kreditov v predračunski vrednosti investicij v SR 
Sloveniji je bila v preteklem obdobju 56 %, v manj razvitih območjih 60 %, 
v občini Šentjur pa 52,7 %. Po fizičnem obsegu je bilo v manj razvitih območ- 
jih zgrajenih oziroma moderniziranih 59 % regionalnih cest, začrtanih v pro- 
gramu, v občini Šentjur pa 39%. Na področju preskrbe z elektriko in gradnje 
elektroomrežja je bilo v manj razvitih območjih realiziranih 80%, v Šentjurju 
pa 35 % zastavljenega programa. Program vodnih skupnosti v Sloveniji je bil v 
letu 1978 realiziran 59-odstotno, na območju Območne vodne skupnosti Savinja 
—^Sotla, ki pokriva področje Kozjanskega, pa 47-odstotno. 

Od celote sprejetih ukrepov v letnih planih, resolucijah in srednjeročnem 
planu za obdobje 1976—1980 lahko ocenjujemo, da so bistven napredek dožive- 
le družbene dejavnosti, predvsem zaradi izredno nizke startne osnove in ostalih 
dejavnikov, kot je na primer potres, in tudi zaradi velikega deleža prebivalstva 
na tem področju, ki pa kljub temu ne dosegajo republiškega povprečja in ga 
ob pomoči širše družbenopolitične skupnosti ne bodo tudi v bodoče. 

Nosilci gospodarskega razvoja kot temelj za celotni razvoj občine in tudi 
vse nadgradnje so bili v tem obdobju ob sprejetih stimulativnih ukrepih de- 
ležni zelo malo ugodnosti iz naslova manj razvitih. V svoj razvoj so vlagali 
predvsem lastna sredstva, kar ima za posledico, da so v sedanjem obdobju v 
izredno težkem gospodarskem položaju. 

Gospodarska zbornica, banke in druge institucije niso odigrale svoje vloge 
in se ob razpravi o določenih možnih programih razvoja niso obnašale skladno s 
celotno dogovorjeno politiko pospeševanja razvoja manj razvitih. 

Izhod iz tega stanja ni nakazan v tej analizi niti ne v analizi razvojnih mož- 
nosti za obdobje 1981—il985, kjer v poglavju o ukrepih politike regionalnega 
razvoja celo piše, da si je treba prizadevati, da se v razvitih območjih ne bi 
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razvijala delovno intenzivna proizvodnja, ki s seboj prinaša znane posledice, 
kot so nizka akumulativnost, zadolženost, težko prestrukturiranje in podobno. 
Ob tem se sprašujemo, kakšen naj bo razvoj manj razvitih območij, če naj hi- 
treje napredujejo in se približujejo razvitim. Samo razvijanje delovno inten- 
zivne proizvodnje, ob hkratni odsotnosti vseh drugih ukrepov, verjetno ni pra- 
va pot. 

Za hitrejši razvoj občine je nujno potreben pospešen gospodarski razvoj, 
ki bo omogočil postopno približevanje razvitim območjem. Ob taki strukturi 
gospodarstva, kjer, kot rečeno, prevladuje delovno intenzivna proizvodnja, niz- 
ka akumulativnost in zadolženost, je jasno, da sami nosilci gospodarskega raz- 
voja v občini niso zmožni za prevzem vseh teh zahtevnih nalog. Občina Šent- 
jur bi se morala v naslednjem 5-letnem obdobju razvijati s stopnjo 12 do 15- 
odstotne rasti družbenega proizvoda, če želimo, da bo družbeni proizvod na 
prebivalca v letu 1985 predstavljal komaj 50% slovenskega povprečja. Ob tem 
pa vemo, da naj bi bila rast družbenega proizvoda v Sloveniji 5-odstotna, torej 
je jasno, kakšne so možnosti oziroma potrebe za razvoj na našem področju. 

Pri tem ugotavljamo, da imamo za pospešen gospodarski razvoj na razpo- 
lago osnovne pogoje, ki se navajajo v analizi, to je delovno silo, surovine in 
tudi ustrezen prostor. Analiza o številu in strukturi mladine, vključene v razne 
oblike izobraževanja, nam kaže, da imamo v šolskm letu 1978/1979 vključenih 
v razne oblike izobraževanja 690 dijakov in 140 študentov. Letno imamo na raz- 
polago 200 mladih kvalificiranih in izobraženih ljudi, ob tem pa nimamo dovolj 
delovnih mest za njihovo zaposlitev in tako nerazvita občina s svojimi kadri 
pomaga razvitim. Naši nosilci gospodarskega razvoja, ob že navedenih vzrokih, 
niso zmožni razvijati takih investicijskih programov, ki bi zaposlili vse mlade, 
interesa, da bi v naša območja vlagali nosilci izven občine, pa ni. Kolikor se 
tak interes pokaže, pa se takoj pojavijo skoraj nepremostljive ovire pri združe- 
vanju sredstev in program propade ali pa le zelo počasi prihaja do njegove 
realizacije. Poleg mladine se kot potencialna delovna sila pojavljajo tudi delav- 
ci na začasnem delu v tujini in pa del kmečkega prebivalstva, ki se preneha 
ukvarjati s kmetijstvom. Ocenjujemo, da bomo morali v naslednjem 5-letnem 
obdobju zaposliti okoli 3000 ljudi. 

Na razpolago imamo surovine, predvsem na področju kmetijstva in tudi 
iz njega izhajajoče predelovalne industrije. Do realizacije že zastavljenih pro- 
gramov ne prihaja zaradi izrednih težav pri dogovarjanju v sami regiji. 

Kot družbenopolitična skupnost se trudimo, da bodočim investitorjem 
nudimo tudi ustrezen prostor za industrijsko obrtno cono. Vemo, da se sredstva 
združujejo na podlagi sedežnega principa in še to iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela ter da so zelo majhna. Zaradi tega ne moremo nuditi 
takšnih pogojev, kot kje drugje. Samo prostor pa tudi ni dovolj za pritegnitev 
investitorjev. 

Zato predlagamo: 
1. Nov sistem združevanja sredstev, in to na podlagi totalnega domicilnega 

principa vseh prispevkov iz bruto osebnega dohodka in dohodka. 
Sedanji sistem združevanja sredstev je po našem mnenju eden od bistvenih 

vzrokov nerazvitosti. 
Sredstva, ki jih ustvarjajo naši delovni ljudje s stalnim prebivališčem v 

občini, ki pa so zaposleni izven nje, so po sedanjih izračunih najmanj za 10% 
višja, kot pa se k nam vračajo v raznih oblikah solidarnosti. Velika delovna 
migracija v naši občini povzroča, da velik del dohodka ostaja zunaj nje, ljud- 
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je, ki stanujejo v občini, pa enakopravno zahtevajo, tako kot tisti, ki so zapos- 
leni v občini, vsaj osnovno komunalno opremljenost, šole, vrtce in podobno. S 
spremenjeno obliko združevanja sredstev iz dohodka bi se v občini zbralo to- 
liko sredstev, kot je potrebno za investicijo s približno 500 zaposlenimi kvali- 
ficiranimi ljudmi z najmanj poklicno šolo. Ocenjujemo tudi, da bo tak princip 
združevanja sredstev bistveno pripomogel k temu, da bo postalo samoupravno 
dogovarjanje o združevanju sredstev učinkovitejše in hitrejše, kar za sedaj vse- 
kakor ne moremo trditi. 

2. Manj razvite občine naj bodo deležne diferencirane obdavčitve gospo- 
darstva na področju združevanja sredstev za razvoj elektrogospodarstva, že- 
lezniškega prometa in podobno. 

3. Glede predlagane geografske zaokrožitve manj razvitih območij, ki naj 
bi zajela predvsem manj razvite krajevne skupnosti, ne glede na to, iz katere 
občine so, predlagamo, da se to ponovno prouči. Ob tem želimo pripomniti, da se 
neka manj razvita krajevna skupnost v razviti občini ne more enako obravna- 
vati kot enaka krajevna skupnost v manj razviti občini. Postavlja se nam- 
reč vprašanje, kaj je razvita občina v okviru lastnega programa razvoja nare- 
dila za skladnejši razvoj vseh svojih krajevnih skupnosti, da bi se le-te lahko 
enako obravnavale kot krajevne skupnosti v nerazvitih občinah. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Rudolf Sgerm, 
delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 6. okoliš, Radlje ob 
Dravi! 

Rudolf Sgerm: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet in vsi zbori Skupščine občine Radlje ob Dravi ter delegacija 
za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije s področja kmetijstva so obravnavali analizo dosedanjega raz- 
voja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji 
in dajejo naslednje pripombe: 

Iz problematike in analize razvoja naše obmejne občine, v kateri je več 
kot polovica manj razvite, izhaja, da smo bili v tem srednjeročnem obdobju 
deležni ukrepov za skladnejši razvoj. Ugotavljamo zelo različen start med 
manj razvitimi območji, kar je v analizi tudi poudarjeno. Iz tega bi morali iz- 
hajati različni ukrepi za različna področja, glede na to, kaj pomeni v posamezni 
občini zavoro v njenem razvoju. 

Osnovni problem naše občine je v nizki stopnji zaposlenosti, kar povzroča 
potrebo po dopolnjevanju sredstev na vseh ravneh splošne in skupne porabe. 

Drugi problem in hkrati osnovni cilj obmejnih območij pa je zadrževanje 
prebivalstva v obmejnem pasu območja. Ta cilj je za našo občino prezahteven. 

V poglavju o temeljnih ugotovitvah in predlogih je izraženo pričakovanje 
naslednjih ukrepov občin: »Zaradi zadrževanja prebivalcev v manj razvitih 
obmejnih območjih in hribpvitih območjih je potrebno zagotoviti ustrezne be- 
neficirane pogoje za razvoj kmetijske proizvodnje, za kar naj bi skrbele zlasti 
občine, ustrezne organizacije s področja kmetijstva in banke«. 

Moramo opozoriti na to, da so možnosti manj razvite občine, po pravilu 
dopolnjevane, verjetno manjše kot razvitih občin. Proračuni zagotavljajo le naj- 
nujnejše, zakonsko pogojene izdatke, ki jih pokrivajo proračuni vseh občin. 
Kmetijske organizacije lahko zavezujemo le za organizacijski pristop k pospe- 
ševanju kmetijstva, kar pa brez sredstev ne gre. Bančna podpora je bila v teh 
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časih prisotna. Tako kaže analiza, pa tudi v občini smo je bili deležni. Vendar 
pa za 1 % nižja obrestna mera za gospodarske naložbe in enak rok odplačila 
ne omogoča vidnejših rezultatov pri investicijah. Toliko o bančni podpori v 
celoti. 

Za obdržanje prebivalstva na obmejnem področju te olajšave ne pomenijo 
boljših pogojev. Kmetijstvo je v celoti enako obravnavano, gospodarjenje v 
hribovskih predelih pa je občutno dražje. 

Iz teh razlogov menimo, da bi morali konkretizirati naloge, ki se nanašajo 
na obmejna območja, kot posebne ukrepe, kot so navedeni v zaključku ugoto- 
vitev in predlogov. Le-te smo v tem smislu že nakazovali in zahtevali pri spre- 
jemanju kmetijskih zakonov in resolucije. 

Da bi lahko obdržali prebivalstvo v hribovskih obmejnih območjih, kjer je 
možna le kmetijska in gozdarska dejavnost, je nemudoma potrebno: nuditi ugo- 
dnejše kreditne pogoje za gradnjo hlevov in drugih gospodarskih objektov kot 
za nižinske kmete; omogočiti z dolgoročnimi krediti, v posameznih primerih 
pa tudi z dotacijami, obnovo stanovanjskih hiš; usposobiti cestne povezave, ki 
naj omogočijo prodajo tržnih presežkov in dodatno zaposlitev članov družine 
v dolini. Za usposobitev cestnih povezav je potrebno zagotoviti dolgoročna 
kreditna sredstva od 15 do 20 let. Posebej poudarjamo, da je osnovni problem 
občine zagotoviti izgradnjo cestnih povezav, ki so osnovni pogoj za življenje, 
šele potem bodo ostali ukrepi uspešni. 

Ne bi želeli, da bi naše pripombe izzvenele kot zahteva brez osnove, brez 
lastnih naporov za reševanje teh problemov. Trudimo se, da storimo, kolikor 
moremo. Cas nas bo prehitel in cilji ne bodo doseženi. Najbolj boleče pa je 
dejstvo, da problem naše manj razvitosti ni revnost tega dela Slovenije, tem- 
več v tem, da s surovinsko bogatega področja dohodek odteka. 76'% površine je 
pokrite z gozdovi, na Dravi so tri hidroelektrarne. Dohodek od lesa in elektrike 
po tržni vrednosti bi računsko izkazal visoko razvito občino. 

Zato predlagamo, da bi zbori Republiške skupščine kmalu uvrstili v svoje 
programe predlog za izdajo zakona o izločanju dela dohodka organizacij zdru- 
ženega dela, ki izkoriščajo hidroakumulacijske objekte, ki smo ga v imenu več 
občin že posredovali predsedniku Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Karel 
Zekš, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 2. okoliš, Laško! 

Karel Zekš: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Laško so z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije določene kot manj razvite krajevne skupnosti Jurklošter, Breze in 
Vrh nad Laškim. Te krajevne skupnosti obsegajo 79 km2 ali 31,6 odstotkov ce- 
lotne površine občine. Manjša razvitost teh krajevnih skupnosti se zlasti odraža 
v izredno majhnem številu zaposlenih, neprimernih cestah, ki povezujejo kra- 
jevne skupnosti z drugimi središči, v neustreznem javnem potniškem prometu, 
slabo razvitemu kmetijstvu in obrti, v neprimerni in nezadostni preskrbi s pit- 
no vodo in električno energijo, nezadostnih PTT storitvah, pomanjkanju kad- 
rovskih stanovanj, neprimerni in slabi preskrbi prebivalstva, izredno težkih 
pogojih za izobraževanje in vzgojo otrok, pomanjkanju strokovnih kadrov ter 
pomanjkanju družbenih prostorov za krajevne in druge potrebe. 
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Posledice takega stanja so: sorazmerno nizek življenjski standard občanov 
v krajevni skupnosti, migracija mladih ljudi, izredno slabe socialne razmere, 
neugodna starostna struktura in stanje v kmetijstvu. 

Geografski položaj in komunikacije teh krajevnih skupnosti ne ustrezajo 
za razvoj industrije, pač pa so pogoji za razvoj kmetijstva, obrti, turizma in za 
zagotovitev ugodnih pogojev za dnevno migracijo delavcev na delo v razvita 
središča. 

Osnova za gospodarski razvoj teh krajevnih skupnosti so: tehnična uspo- 
sobitev in modernizacija ključnih cest, dokončanje elektrifikacije in ustrezna 
usposobitev že obstoječega električnega omrežja. Zagotovitev preskrbe z 
ustrezno pitno vodo, zagotovitev ustreznih PTT storitev, zlasti telefonskih 
zvez, zagotovitev ustrezne splošne preskrbe — trgovine, zagotovitev ustreznih 
dnevnih avtobusnih prevozov za delavce, šolarje, dijake in ostale občane, iz- 
gradnja nujnih kadrovskih stanovanj in večnamenskih objektov za krajevne 
potrebe, približanje in omogočanje boljših zdravstvenih uslug ter drugo. 

Občina glede na njeno ekonomsko moč ni sposobna sama zagotavljati sred- 
stev za pospešen razvoj teh krajevnih skupnosti. Zato je nujno, da se v program 
razvoja aktivno vključijo samoupravne interesne skupnosti s področja cestnega, 
vodnega, PTT in elektrogospodarskega omrežja. Zlasti problematično je vpraša- 
nje tehnične usposobitve ključnih cest— bivše okrajne ceste, ki imajo regio- 
nalni značaj, so pa v občinskem upravljanju. Skupnost za ceste po sedanjih pro- 
gramih ne more sofinancirati stroškov za tehnično usposobitev teh cest. 

V občini je sicer storjeno že veliko za razvoj teh krajevnih skupnosti, ven- 
dar kljub temu te krajevne skupnosti še vedno stagniraj o v primerjavi s sploš- 
nim razvojem. Doslej tudi nismo mogli izrabiti nobenih finančnih in kreditnih 
ugodnosti, ki so možne za projektiranje in investiranje v manj razvitih ob- 
močjih. Predvsem zato, ker investiranje neposredno v območju teh krajev- 
nih skupnosti iz prej omenjenih razlogov ni možno. 

Za manj razvite krajevne skupnosti občine Laško imamo urbanistične rede 
in programska razvojna izhodišča, vendar nimamo finančnih možnosti za iz- 
vajanje le-teh. 

Občinska skupščina redno spremlja problematiko razvoja manj razvitih 
krajevnih skupnosti, sprejema ustrezne ukrepe, stališča, predloge in priporočila, 
vendar nima možnosti zagotoviti materialnih pogojev za hitrejši razvoj teh 
krajevnih skupnosti. Pri Izvršnem svetu Skupščine občine Laško deluje komi- 
sija za hitrejši razvoj manj razvitih krajevnih skupnosti, ki se pri svojem 
delu tudi regionalno povezuje, vendar tudi brez večjega uspeha. 

Glede na specifičnost manj razvitih krajevnih skupnosti občine Laško in 
njene ekonomske možnosti je za skladnejši razvoj manj razvitih krajevnih 
skupnosti nujna neposredna pomoč širše družbene skupnosti, zlasti z nepo- 
srednim angažiranjem že prej omenjene samoupravne interesne skupnosti pri 
financiranju razvojnih programov na področju infrastrukture. 

Tudi politiko izrabljanja ugodnosti pri investiranju v območju manj ra7' 
vitih krajevnih skupnosti bi bilo treba spremeniti tako, da bi bili ugodnejši 
pogoji za sofinanciranje projektov, kakor tudi dane možnosti za izrabljanje 
ugodnosti pri investicijah izven območij manj razvitih krajevnih skupnosti, 
kjer take investicije posredno ali neposredno zagotavljajo hitrejši razvoj manj 
razvitih krajevnih skupnosti. 

S srednjeročnimi plani za naslednje plansko obdobje je treba neobhodno 
zagotoviti tako politiko skladnejšega razvoja, da bodo deležne solidarnostne in 
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druge oblike pomoči širše družbene skupnosti, tudi take manj razvite krajevne 
skupnosti, kot so naše. To pomoč bi morale predvsem zagotavljati samoupravne 
interesne skupnosti širših, območij, zlasti pa Republiška skupnost za ceste. 

Občani iz območja manj razvitih krajevnih skupnosti v mejah svojih eko- 
nomskih in delovnih zmogljivosti aktivno sodelujejo pri izvajanju razvojnih 
programov svojih krajevnih skupnosti in s tem plemenitijo vsa vložena druž- 
bena sredstva. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Pavel Ko- 
goj, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 10. okoliš, 
Tolmin! 

Pavel Kogoj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
ocenjevanju rezultatov v manj razvitih območjih v SR Sloveniji, ki izhajajo 
iz družbenega dogovora o pospeševanju teh območij, ki ga je Republiška skup- 
ščina sprejela za srednjeročno obdobje 1976—1980, lahko podamo za občino 
Tolmin naslednje ugotovitve: 

Nesporno je dejstvo, da so sprejeti ukrepi bistveno pripomogli k reševa- 
nju izredno perečih družbenopolitičnih problemov, tako na področju družbe- 
nih kot na področju gospodarskih dejavnosti s področja interesnih skupnosti. 
Zavedamo se tudi, da ni mogoče negativnih trendov razvoja, ki jih je v pre- 
teklosti pogojevala vrsta objektivnih faktorjev in predvsem slabo razvito go- 
spodarstvo, spremeniti v takem obsegu, da bi v kratkem času dosegli cilj, to 
je povprečno razvitost SR Slovenije. Družbeni stimulatorji za gospodarska so- 
vlaganja v taka območja kažejo, da združeno delo v razvitejših predelih ni za- 
interesirano za naložbe. Če pa le prihaja do novih gospodarskih naložb, pa gre 
za tehnologijo, ki za razvite ni več interesantna. Največkrat gre le za dopolnit- 
ve lastnega programa. 

Nerazviti terjajo programe, ki zahtevajo velika znanja, ki so perspektivni 
in tudi akumulativni. V ta proces bi se morala bolj vključiti raziskovalna de- 
javnost. 

Na področju družbenih dejavnosti ugotavljamo, da so nekatere interesne 
skupnosti sprejele lastna merila solidarnosti, za katere je značilno, da je treba 
prispevati več sredstev za vzajemnost, kot se jih potem dobi iz naslova soli- 
darnosti. Poleg tega so tudi vse interesne skupnosti opredelile minimalno pris- 
pevno stopnjo kot pogoj za uveljavljanje solidarnosti. Vendar minimalnih sto- 
penj nismo sposobni realizirati, ker nas omejuje limit skupne porabe, določen 
z občinsko in republiško resolucijo. Zato je potrebna koordinacija vseh interes- 
nih skupnosti glede realizacije solidarnosti na področju skupne porabe za 
manj razvite. 

Solidarnostni sistem financiranja na področju izobraževanja pozitivno vpli- 
va na izenačevanje predvsem temeljnih pogojev in delovanja osnovnih šol in 
na izpolnjevanje obveznosti po zakonu. Prav tako so imele manj razvite občine 
ugodnejše pogoje in prednost pri najemanju kreditov za gradnjo ter adaptacijo 
osnovnošolskih prostorov. 

Menimo tudi, da je solidarnostni sistem pravilno opredelil funkcijo šole v 
manj razvitih, podeželskih in obmejnih območjih, saj so bile solidarnostno so- 
financirane podružnične šole in oddelki z zelo majhnim številom otrok. Soli- 
darnostno prelivanje sredstev za financiranje dejavnosti osnovnih šol je tako 
ugodno vplivalo na izenačevanje pogojev dela na tem področju v Sloveniji. Vse- 
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kakor je prav, da ta načela vključimo v sistem financiranja tudi za naslednje 
srednjeročno obdobje. 

Menimo pa, da je treba razširiti solidarnostni program, s čimer bi izena- 
čili pogoje dela, ne le na področju zakonskih obveznosti, ampak tudi na šir- 
šem področju dela osnovnih šol v Sloveniji. 

Na osnovi srednjeročnega plana Temeljne kulturne skupnosti Tolmin zna- 
ša celotna vrednost programov za obdobje 1976—1980 21 353 000 din, od česar 
obsega program skupnih nalog v okviru Kulturne skupnosti Slovenije 61 % 
sredstev, za občinski program pa ostane le 39 ®/o ali 8 321 000 din. Ob tako viso- 
kem združevanju sredstev v okviru Kulturne skupnosti Slovenije dobi Temelj- 
na kulturna skupnost Tolmin malo sredstev iz solidarnosti kot pomoč pri fi- 
nanciranju obveznih služb muzeja, arhiva, knjižničarstva ter za gledališka go- 
stovanja, in sicer le 1 192 000 din v prvem polletju 1979. leta. 

V primerjavi z danimi sredstvi za program skupnih nalog v okviru Kul- 
turne skupnosti Slovenije znaša delež solidarnosti le 11 %• Taka razmerja na 
eni strani kažejo kriterij financiranja kulturne skupnosti, na drugi strani pa 
tudi nesposobnost Temeljne kulturne skupnosti Tolmin, da bi iz svojih sredstev 
zagotavljala udeležbo za izvedbo posameznih akcij, ki je po kriterijih Repu- 
bliške skupnosti obvezna. Ugotavljamo, da so bili v tem srednjeročnem obdob- 
ju uvedeni nekateri ukrepi za uvajanje solidarnostnega sistema na področju 
kulture. Ob tem pa je treba izločiti potresne programe, ki ne spadajo v dogo- 
vorjene sisteme solidarnostnega prelivanja. 

V drugem srednjeročnem obdobju je treba solidarnost materialno okrepiti. 
Zmanjša naj se njihova obveznost do programa skupnih služb ali opredelijo 
ugodnejši kriteriji za pridobivanje sredstev iz programa skupnih nalog v okviru 
kulturne skupnosti. 

Telesnokulturna skupnost Slovenije nima klasičnega sistema solidarnost- 
nega prelivanja sredstev niti nima dogovorjenega minimalnega programa. Manj 
razvite občine imajo prednost pri najemanju kreditov iz združenih sredstev za 
investicije ter za štipendiranje in vzgojo kadrov. Na tej osnovi je telesnokultur- 
na skupnost Tolmin za prvo polletje 1979 dobila 3 550 000 din kreditov za grad- 
njo športnih objektov ter 48 000 din za vzgojo kadrov. Na drugi strani pa bomo 
za program nalog v okviru Telesnokulturne skupnosti Slovenije za obdobje 
1976—1980 združili 1 603 000 din ali 20%sredstev Temeljne telesnokulturne 
skupnosti Tolmin. Ugotavljamo, da je sistem kreditiranja pomembno pripomo- 
gel k hitrejši gradnji športnih objektov tudi v manj razvitih območjih. Me- 
nimo pa, da zgolj kreditiranje ne more v celoti rešiti skladnejšega regionalnega 
razvoja na področju telesne kulture. Oceniti je treba tudi možnost širših pri- 
stopov in pomoči na tem področju. 

Kot prikazuje analiza, se je otroško varstvo v manj razvitih območjih raz- 
vijajo hitreje, kot je povprečje v SR Sloveniji. To velja tudi za občino Tolmin, 
saj presega povprečno republiško zajetje predšolskih otrok v vzgojno-varstveno 
ustanovo za 5,5 %. V tem srednjeročnem obdobju smo uspeli uresničiti zastav- 
ljene naloge na področju otroškega varstva, pri čemer velja poudariti predvsem 
to, da smo začeli organizirano vzgojno-varstveno dejavnost uvajati tudi v 
področnih krajevnih skupnostih, v katerih potreba po vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok vse bolj narašča. Tudi v kmečkih družinah. 

Ob tem ne smemo prezreti tudi tega, da s takim načinom razvoja otroškega 
varstva ustvarjamo enakopravnejše pogoje vsem otrokom za nadaljnje šolanje. 
Solidarnostna sredstva predstavljajo v občinski skupnosti otroškega varstva 
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komaj 7 % sredstev za to dejavnost, medtem ko na drugi strani lahko ugoto- 
vimo, da je za skupne naloge, po načelu vzajemnosti in solidarnosti delavcev, 
združeno delo tolminske občine prispevalo letno povprečno 3 500 000 din, saj je 
poraba sredstev, ki se zbirajo v občini po enotnih prispevnih stopnjah, manjša 
od zbranih sredstev. 

To kaže, da sistem solidarnosti ne upošteva dovolj demografskih gibanj in 
starostne strukture prebivalcev določenega območja. Analiza navaja, da je ob- 
čina Tolmin s prejetimi solidarnostnimi sredstvi pokrila dve tretjini zagotovlje- 
nega programa socialnega skrbstva. Če pa upoštevamo, da zagotovljeni pro- 
gram, ki zajema samo tri naloge, predstavlja v občini Tolmin samo 30% vred- 
nosti celotne dejavnosti socialnega skrbstva, potem ugotovimo, da zagotovljeni 
program ne daje prave slike o tej problematiki v občini. 

Poudariti je potrebno, da ima občina Tolmin za socialno skrbstvo najvišjo 
prispevno stopnjo v Sloveniji. Od 1. aprila 1979 dalje znaša 1,80%, medtem ko 
je povprečna stopnja v Sloveniji za dejavnost socialnega skrbstva 1,02 %. 

V celotnem programu socialnega skrbstva v občini Tolmin predstavljajo 
solidarnostna sredstva približno 13 % od celotnih sredstev. To kaže na to, da se 
znatna sredstva, in to kar v višini 58 %, porabijo za pokrivanje dveh nalog iz 
dopolnilnega programa. To sta zavodsko varstvo in usposabljanje otrok in mla- 
doletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Menimo, da bi morali biti ti dve nalogi vključeni v zagotovljeni program. 
Problematika zagotavljanja socialne varnosti starim in ostarelim občanom tol- 
minske bo zaradi geografskega položaja in demografskih gibanj ter starostne 
strukture prebivalstva še dolgo pereča. 

Na področju zdravstva nismo, zaradi pomanjkanja zdravnikov, sposobni 
realizirati enotnega programa. Realizacija tega pa je vezana na priliv solidar- 
nostnih sredstev. Kadrovsko problematiko bomo lahko rešili do leta 1981 z last- 
nimi kadri. 

Poleg tega pa so merila za financiranje zdravstvenega varstva upokojencev 
nesprejemljiva, saj so stroški za ta del prebivalstva mnogo višji, kot je reali- 
zacija dohodka. V pretres pa bi morali vzeti tudi problematiko zdravstvenega 
varstva kmetov. Vsa ta vprašanja so v pristojnosti občinske zdravstvene skup- 
nosti, ki pa jih nikakor ne more rešiti. 

Ugotavljamo, da se v tem času osnovno zdravstveno varstvo občanov prav 
zaradi navedenih vzrokov ni izboljšalo. 

Interesna skupnost elektrogospodarstva je namenila 5 % združenih sred- 
stev za potrebe distribucije za posamezna nreskrbovalna območja. Ta sredstva 
za območje Elektro Primorske ne zadoščajo, in sicer za ureditev napajalnih 35 
in 10 kV daljnovodov na Tolminskem, ker gre za tako veliko območje. 

Tako prihaja do tega, da industrija za nove investicije na področju Podbrda 
in Bovškega ne dobi energetskega soglasja, kar otežuje nadaljnji gospodarski 
razvoj teh območij. 

PTT dejavnost: V občini je še vedno vrsta krajevnih skupnosti in naselij 
brez telefonskih povezav. Območna PTT skupnost ima pripravljen program, da 
v tem srednjeročnem obdobju dobijo vse krajevne skupnosti telefonsko pove- 
zavo. Za te potrebe je bilo predvideno solidarnostno združevanje sredstev po 
10 par za impulz v vseh severnih primorskih občinah. Na žalost, zaradi znanih 
peripetij, to ni bilo izvedljivo. Za nas ni razumljivo, da se ustavijo take, v vsa- 
kem pogledu koristne akcije, ki bi predvsem olajšale življenje ljudi v najbolj 
pasivnih krajih; drugje pa se neodgovorno trosijo milijarde. 
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Dokaj zadovoljivo se, po našem mnenju, izvajajo dela po srednjeročnem 
programu cestne skupnosti in vodne skupnosti. 

Ocenjujoč delovanje sistema spodbujanja skladnejšega regionalnega razvo- 
ja na samoupravnih temeljih lahko ugotovimo, da smo dosegli precejšnje rezul- 
tate. Je pa še precej pomanjkljivosti, ki jih bo nujno treba odpraviti. Zato tudi 
v celoti podpiramo izhodišča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za izpo- 
polnitev bodočega sistema spodbujanja razvoja manj razvitih. 

Mnenja smo, da je treba v ta izhodišča kot poseben problem vnesti tudi 
zadržanje prebivalstva v hribovitih območjih, in to s posebnimi pospeševalnimi 
ukrepi vseh vrst in ne samo v kmetijstvu. To mora biti skrb vse družbe, ne le 
posameznih občin. Menimo, da je to strateško družbeno vprašanje, posebej še, 
če se zavedamo, kaj ti kraji predstavljajo v konceptu splošnega ljudskega odpo- 
ra in ne nazadnje, kaj so prispevali že med narodnoosvobodilno borbo. 

V naši občini že leta izvajamo tako politiko. Kljub pomanjkanju sredstev 
dosegamo precejšnje rezultate, še toliko večji pa bi lahko bili, če bi se to izva- 
jalo na republiškem nivoju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Delegatom predlagam, če se le da, da 
skušajo skrajšati razpravo na najnujnejše ugotovitve in predloge. Želim vas 
namreč opozoriti, da smo šele pri 5. točki dnevnega reda in da imamo še odprto 
3. in 4. točko, ker čakamo na delo skupin delegatov. Pred nami je še 0 točk 
dnevnega reda. 

Besedo ima tovariš Ladislav Palfi, delegat za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 19. okoliš, Lendava. Prosim! 

Ladislav Palfi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občine Lendava so na 16. seji dne 18. 7. 1979 obravnavali ana- 
lizo dosedanjega razvoja manj razvitih območij v Socialistični republiki Slo- 
veniji ter sprejeli naslednje ugotovitve in stališča: 

1. Po letu 1971, to je sprejetju ukrepov za skladnejši regionalni razvoj, je 
bila rast gospodarstva v občini nekoliko hitrejša kot v Sloveniji, vendar je bila 
nižja kot v ostalih manj razvitih občinah skupaj. Na to je zlasti vplivala počas- 
nejša rast v tem srednjeročnem obdobju. Tako so nekatere občine, ki so bile 
pred letom 1971 slabše razvite kot občina Lendava, le-to prehitele v gospodar- 
skem razvoju in je občina Lendava padla na lestvici razvitosti slovenskih občin. 

Investicijska aktivnost se je v občini po sprejetju ukrepov leta 1971 znatno 
povečala, kar kaže tudi veliko število novih delovnih mest. Pri investicijah pre- 
vladujejo kreditni odnosi, kar danes, ob za 30% manjšem dohodku na zaposle- 
nega v naši občini v primerjavi s Slovenijo zmanjšuje sposobnost občine za 
samostojno investiranje. V organizacijah, ki so v zadnjih letih veliko investi- 
rale, anuitete in obresti za kredite presegajo razpoložljiva sredstva za enostav- 
no in razširjeno reprodukcijo, to je za amortizacijo, poslovni sklad in za rezerve. 

Ugotavljamo, da razen nekaterih organizacij iz razvitih občin, večina pre- 
malo sodelujejo v razvoju tega manj razvitega območja, čeprav jim nekateri 
omejitveni faktorji, zlasti pomanjkanje delovne sile, narekujejo, da locirajo in- 
vesticije v manj razvitih območjih, kjer je dovolj delovne sile. 

Ugotavljamo, da davčne olajšave ne spodbujajo organizacij za vlaganja v 
manj razvitih območjih. Pospeševanje razvoja, predvsem prek odpiranja čimveč 
delovnih mest, je povzročilo, da prevladuje v občini predvsem delovno inten- 
zivna industrija, ki ustvarja za 30 % manjši dohodek ria zaposlenega, kot je 
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povprečje v republiki. iPoleg tega. je tudi že nekaj nerealiziranih, zasnov za inve- 
sticije, ker lastne udeležbe ni, združevanje sredstev na samoupravni osnovi pa 
ni uspešno. Programiranje torej ni tako zaživelo, kot smo pričakovali; poleg 
tega pa denarnih sredstev ne usmerjajo niti banke, kar je tudi razlog, da se 
programi ne realizirajo. 

Ugotavljamo, da je bilo tudi v naši občini močno izseljevanje prebivalstva, 
zlasti z narodnostno mešanega ozemlja. Politiko pospešenega razvoja bi morali 
temu primerno naravnati tako, da bi se proces izseljevanja ustavil, zlasti zato, 
ker je občina obmejna in narodnostno mešana. 

Ugotavljamo, da se realizira modernizacija prometne infrastrukture, zlasti 
kar se tiče modernizacije regionalnih cest. 

Ugotavljamo, da je občina po kriterijih, ki so bili določeni za razvrščanje 
občin med razvite in manj razvite, po podatkih iz leta 1977, na meji med raz- 
vitimi in nerazvitimi občinami. Čeprav so bili storjeni ogromni napori, je razli- 
ka v razvitosti precejšnja. 

Na osnovi razprave in ugotovitev so zbori naše skupščine občine sprejeli 
naslednja stališča: 

V analizi ni obdelano drobno gospodarstvo, kateremu je bilo dano pomemb- 
no mesto pri razvoju manj razvitih občin, prav tako ni obdelan maloobmejni 
blagovni promet in sodelovanje z republiko Hrvaško. 

V resoluciji SR Slovenije za letošnje leto je bilo predvideno, da bodo manj 
razvita območja nudila investitorjem določene ugodnosti glede pridobitve zem- 
ljišč in komunalne opreme. Brez pomoči širše družbene skupnosti manj razvite 
občine te naloge ne morejo realizirati. 

K ugotovitvi, da je bil v manj razvitih občinah dosežen velik napredek pri 
modernizaciji lokalnih cest, vodovodnega omrežja in tako dalje, opozarjamo, 
da je bilo to doseženo na račun velikih samoprispevkov v naših krajevnih skup- 
nostih. Tej ugotovitvi je potrebno dati pri kriterijih manj razvitosti ustrezno 
mesto. 

Ob analizi razvoja manj razvitih območij opozarjamo na posledice, ki jih 
bodo povzročile restrikcije na področju kreditno-monetarne politike. Linearno 
določanje limitov v temeljnih bankah v okviru združene banke bo imelo za 
posledico, da ne bo dovolj kreditnega potenciala za že sprejete investicijske 
naložbe, ki naj bi se realizirale v naslednjih letih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Darij Cetin, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 24. okoliš, Postojna. Prosim! 

Darij Cetin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
drugem poglavju 3. oddelka — investicijska aktivnost, analiza na strani 15 ob- 
ravnava olajšave, ki jih SR Slovenija priznava organizacijam združenega dela 
za naložbe v manj razvita območja. K temu dajemo naslednjo ugotovitev: 

Organizacije združenega dela, ki investirajo v manj razvita območja, so 
izrabile možnost davčnih olajšav v letu 1976 do ene tretjine, v letu 1977 do 
6 % in v letu 1978 350 milijonov dinarjev. Glede priznavanj davčnih olajšav v 
preteklih letih želimo obvestiti Skupščino SR Slovenije, da so delegati naše 
občine v preteklem obdobju dvakrat postavili zahtevo, da se zakon, ki ureja 
odbitne postavke, dopolni. To so storili prvič 17. 1. 1977 in drugič 22. 11. 1878. 
Obakrat smo predlagali tako dopolnitev zakona o odbitnih postavkah, da bi bila 
možna uveljavitev davčnih olajšav tudi za tisti del investicije, ki se je začela 
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v preteklem obdobju in je bila zaključena šele v naslednjem obdobju. Za ta del 
investicij davčna olajšava ni mogla biti uveljavljena, ker ne sovpada z obra- 
čunskim obdobjem, ki ga ta zakon obravnava. 

Naš predlog je zadeval delovno organizacijo Plana Podgrad, ki je investi- 
rala v manj razvita območja. Organizacija ni mogla realizirati določene davčne 
olajšave, ker je pač izvedbeni zakon takšne narave. 

Ker doslej naši predlogi niso bili upoštevani, ponovno predlagamo, da se 
v besedilu zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka organizacij združenega dela v letu 1979—1980 omogočijo olaj- 
šave tudi za tisti del, ki ni bil obračunan v tekočem oziroma v obračunskem 
letu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Vilma 
Manček, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 21. okoliš, 
Novo mesto. Prosim! 

Vilma Manček: Tovarišice in tovariši delegati! Na seji skupine dele- 
gatov za Zbor združenega dela dne 20. 7. 1979 sem bila zadolžena, da posredu- 
jem mnenja in stališča, ki so bila izoblikovana v delegaciji naše občine, kakor 
tudi v delegacijah občin Grosuplje in Kočevje. O problematiki nerazvitih ob- 
močij pa je razpravljala tudi Skupščina skupnosti občin Črnomelj, Metlika, No- 
vo mesto in Trebnje dne 19. 7. 1979 ter dala pooblastilo, da dajo delegati tudi 
v imenu navedenih občin pripombe k analizi razvoja, sedanjega položaja in 
problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

Analiza dosedanega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji je pokazala, da je z usklađeno aktivnostjo nosilcev 
razvoja v manj razvitih območjih in v ostalih območjih v Sloveniji mogoče po- 
stopno zmanjšati razlike v stopnji razvitosti. 

Območja, ki so opredeljena za manj razvita, so se v letih 1971—1978 razvi- 
jala precej hitreje od povprečja v Sloveniji. Zaostanek se je v posameznih 
območjih različno zmanjšal, odvisno od doseženega nivoja razvitosti, s katerim 
se je območje vključilo v pospešen napredek. 

Nadpovprečno hiter gospodarski razvoj manj razvitih območij problema ni 
mogel odpraviti zaradi relativno kratkega organiziranega reševanja problemov. 
Zato so številna neskladja tako gospodarskega kot družbenega razvoja v dolo- 
čenih območjih še vedno prisotna. 

Analiza na več krajih omenja tudi območje Suhe krajine, ki pa po odloku 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije iz leta 1976 ni opredeljena za manj raz- 
vito območje. Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Slove- 
niji iz leta 1975 določa kriterije za določitev manj razvitih krajevnih skupnosti, 
vendar s pogojem, da sestavljajo geografsko zaokroženo območje, ki po številu 
prebivalstva in po površini presega povprečno velikost občin v SR Sloveniji 
oziroma so geografsko povezane z manj razvitimi občinami. Suha krajina je ob 
sprejetju teh kriterijev izpolnjevala pogoje, da bi jo opredelili za manj razvito 
območje. Ker pa je področje Suhe krajine v območju več občin v dveh regijah, 
ni prišlo do usklajene družbene akcije, da bi ji priznali status nerazvitega ob- 
močja. 

V nadaljevanju želimo nekoliko natančneje predstaviti Suho krajino. Suha 
krajina je izrazito kraško območje, ki se razprostira jugovzhodno od Ljubljane 
in sega v štiri dolenjske občine, Grosuplje, Kočevje, Novo mesto in Trebnje. 

10* 
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Tvori jo 13 krajevnih skupnosti. Na površini 47 816 ha živi približno 14 000 
prebivalcev, kar je znatno manj kot pred vojno oziroma v letih po osvoboditvi. 
Površina Suhe krajine predstavlja 21,2% površine štirih dolenjskih občin, pre- 
bivalstvo pa 12,5 % skupnega prebivalstva v teh občinah. 

Iz starostne strukture prebivalstva je razvidno, da je v Suhi krajini več 
otrok in starejših ljudi kot na Dolenjskem in v Sloveniji, manj pa je delovno 
sposobnih občanov. Leta 1976 je bilo zaposlenih 21,2 % prebivalstva. Dnevno 
odhaja na delo v kraje zunaj Suhe krajine 56,7 % delavcev. Premajhna možnost 
za zaposlitev doma je, poleg dnevne migracije delovne sile, povzročila tudi od- 
hajanje na delo v tujino. Težki naravni pogoji, posebno pomanjkanje vode, saj 
je edini vir kapnica oziroma marsikje zelo oddaljene reke, in nerodovitnost tal 
so botrovali skromnemu gospodarskemu razvoju. Počasno urejanje prometnih 
povezav je Suho krajino še bolj odmaknilo od tistih območij, kjer je šel raz- 
voj bolj v korak s časom. To je povzročilo, da so gospodarske aktivnosti skoraj 
zamrle. Mladi prebivalci se zato odseljujejo v kraje, kjer so življenjske razmere 
ugodnejše. 

Z namenom, da se pospeši skladnejši razvoj manj razvitih območij Dolenj- 
ske, so občine Grosuplje, Kočevje, Novo mesto in Trebnje najprej opredelile 
krajevne skupnosti v območju Suhe krajine kot celote, ki je manj razvita. 

V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega razvoja v 
Sloveniji so občine, ki vključujejo območje Suhe krajine oziroma krajevne 
skupnosti tega območja, ustanovile skupnost krajevnih skupnosti. Naloga skup- 
nosti je pospeševanje razvoja Suhe krajine kot manj razvitega območja, opre- 
deljenega v okviru medobčinskega sodelovanja. V ta namen je bil podpisan 
družbeni dogovor o pospeševanju razvoja Suhe krajine v obdobju 1976—1985, 
v katerem so se podpisniki z:avezali, da bodo zagotavljali materialne in druge 
pogoje za skladnejši regionalni razvoj. 

Temeljno izhodišče pri izvajanju ukrepov udeležencev je program razvoja 
Suhe krajine do leta 1985. Ustanovljen je bil tudi medobčinski odbor za pospe- 
ševanje razvoja Suhe krajine, ki je nosilec in pobudnik vseh akcij za napredek 
Suhe krajine. V okvir prizadevanj za napredek tega območja sodijo tudi mla- 
dinske delovne akcije. Od leta 1975 naprej so bile organizirane tri republiške 
in ena zvezna akcija, v katerih je sodelovalo 2700 brigadirjev. Letošnja zvezna 
akcija pa zajema še 600 mladincev. Ocenjena vrednost opravljenih del, to je 37 
km vodovodov in 4 km novih cest, je približno 20 milijonov novih din. Sredstva 
za gradnjo objektov so zagotovili predvsem krajani oziroma krajevne skupnosti 
in samoupravne interesne skupnosti. 

Kljub organizirani družbeni aktivnosti za hitrejši napredek Suhe krajine 
nam ni uspelo zaustaviti izseljevanja prebivalcev, kar je pogojeno z nerazvito- 
stjo gospodarskih in družbenih dejavnosti na tem področju. Vzrokov za počasen 
gospodarski napredek je več. V območju Suhe krajine je le malo organizacij 
združenega dela, ki bi lahko prevzele vlogo nosilca razvoja. Organizacije zdru- 
ženega dela iz razvitejših območij pa se premalo vključujejo v gospodarski raz- 
voj Suhe krajine, ker niso deležne nikakršnih ugodnosti, ki sicer veljajo za 
investiranje v manj razvita območja. V zadnjem času so posamezne organizacije 
združenega dela izrazile pripravljenost za gradnjo manjšega proizvodnega ob- 
rata v srednjem predelu Suhe krajine, vendar s pogojem, da se prej uredijo os- 
novni pogoji, predvsem primerna cestna povezava. 

Sedanje stanje v Suhi krajini kaže, da so za korenitejše spremembe v tem 
območju potrebni odločnejši posegi, ki jih lahko zagotovi le širša družbena ak- 
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cija. V okviru temeljnih ugotovitev in predlogov analiza dosedanjega razvoja, 
sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v Sloveniji navaja, 
da je v bodočem sistemu pospeševanja razvoja manj razvitih po letu 1980 po- 
trebno upoštevati izhodišča, da naj bo pri teritorialnem oblikovanju manj raz- 
vitih območij dan večji poudarek geografsko zaokroženim manj razvitim ob- 
močjem, kar v celoti podpiramo. 

Menimo, da Suha krajina omenjenemu izhodišču povsem ustreza. Zato 
jo je nujno obravnavati kot celoto in ne kot posamezne krajevne skupnosti, 
razdrobljene po več občinah, v okviru katerih vsako krajevno skupnost doleti 
drugačna usoda. Suha krajina je enotno območje, ki je v celoti manj razvito. 

V skladu s to opredelitvijo moramo načrtovati njen razvoj in ukrepe za 
njeno uresničitev. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Lista razpravljalcev je tako izčrpana. Kdo 
še želi prosim razpravljati? Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Aleksander 
Skok, republiški podsekretar v Izvršnem svetu! 

Aleksander Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Iz analize je razvidno, da so bili od leta 1971 pa do leta 1978, odkar je 
SR Slovenija aktivno posegla v razreševanje problemov na manj razvitih 
območjih, doseženi precej ugodni rezultati zlasti glede stopnje rasti družbe- 
nega proizvoda in števila zaposlenih. Poudariti moramo, da so bili pomembni 
rezultati doseženi na področju družbenih dejavnosti, kar je bilo danes raz- 
vidno tudi iz nekaterih poročil oziroma diskusij delegatov, zlasti na področ-*- 
jih otroškega varstva in izobraževanja. Precejšnji premiki so bili tudi na 
področju infrastrukture. Omeniti pa je potrebno, da je precejšen del teh re- 
zultatov posledica naporov delovnih ljudi teh območij, seveda pa tudi soli- 
darnostne pomoči vse Slovenije. 

Vemo, da nekatere naloge niso še povsod v celoti izpolnjene, kar je tudi 
razvidno iz analize, zlasti iz petega poglavja »temeljne ugotovitve in pred- 
logi«. Zaostanke bo potrebno nadomestiti. Vsi ti ugodni premiki in rezultati 
kažejo na uspešnost politike našega samoupravnega pristopa k reševanju te 
problematike. Kažejo tudi, da hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih ob- 
močij temelji na samoupravnem povezovanju organizacij združenega dela in 
njihovi aktivnosti. 

Ni odveč, da rečemo, da kaže tak način in tak pristop pospeševanja raz- 
voja manj razvitih v Sloveniji upoštevati tudi pri razreševanju enake pro- 
blematike v Jugoslaviji, seveda z nekaterimi specifičnostmi. 

Kljub tem ugodnim rezultatom je vendarle bilo tudi nekaj slabosti, ki so 
bile nakazane tudi v današnji razpravi. Pri tem naj opozorim, da je analiza 
imela vendarle namen ugotoviti, kako so se izvajale naloge v tem srednje- 
ročnem obdobju. Na tej osnovi predlagamo nekatere aktivnosti do konca 1980. 
leta, prav tako pa tudi osnove za oblikovanje sistema v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju 1981—1985. 

Ukrepi za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij naj bi tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju temeljili 
na samoupravnih osnovah in na angažiranju samoupravnih nosilcev razvoja, 
pri čemer naj bi upoštevali tudi dosedanje izkušnje in probleme. Z zakonom bo 
potrebno na novo opredeliti kriterije za teritorialno opredelitev manj razvitih 
območij. Glede na razlike v stopnji razvitosti znotraj manj razvitih območij, 
bo treba zagotoviti različno intenzivnost ukrepov. Tudi to je bilo poudarjeno 
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v današnjih razpravah. Posebno pozornost morajo biti deležne najmanj raz- 
vite občine in več pozornosti bo potrebno v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju posvetiti zaokroženim geografskim območjem in seveda manj raz- 
vitim obmejnim območjem. 

Predloge iz razprave bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije temeljito 
proučil. Služili bodo za podrobnejšo pripravo predloga mehanizma pospeše- 
vanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki mora biti izdelan 
do konca leta 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Mislim, da lahko zaključimo razpravo. Zboru predlagam, da na osnovi ugotovi- 
tev Odbora za družbenoekonomski razvoj in tudi na osnovi razprave na današ- 
nji seji zbora sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela na osnovi analize dosedanjega razvoja, sedanjega 
položaja in problematike manj razvitih območij v Socialistični republiki Slo- 
veniji podpira temeljne ugotovitve in predloge Izvršnega sveta za nadaljnjo 
aktivnost vseh samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti pri skupnih prizadevanjih za skladnejši regionalni razvoj Slovenije 
in pri tem poudarja, da je za hitrejši razvoj manj razvitih območij posebno po- 
membno, da se do konca tega srednjeročnega obdobja čim dosledneje uresničijo 
naloge, prevzete z družbenim planom in dogovorom o njegovih temeljih ter 
družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1976—1980. 

2. Zbor združenega dela poziva vse; organizacije združenega dela, Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in druge samoupravne subjekte, da analizo s temelj- 
nimi ugotovitvami in predlogi podrobno obravnavajo in ocenijo uresničevanje 
svojih samoupravno dogovorjenih nalog, posebej še z vidika neizkoriščenih 
možnosti za samoupravno dohodkovno povezovanje združenega dela ter za 
načrtnejše in bolj organizirano izkoriščanje naravnih in drugih prednosti manj 
razvitih območij. Obravnavajo pa naj jo tudi z vidika planskih usmeritev za 
naslednje srednjeročno obdobje. 

3. Tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju bo, kljub ugodnim rezultatom 
pri pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja, potrebno nadaljevati or- 
ganizirano družbeno aktivnost. Sedanji sistem pospeševanja bo potrebno izpo- 
polniti in prilagoditi novim razmeram. Preveriti bo potrebno sedanje krite- 
rije za teritorialno opredeljevanje manj razvitih območij. Z dopolnilnimi oziro- 
ma spreminjevalnimi kriteriji, ki terjajo širšo družbenopolitično verifikacijo, 
moramo ustvariti možnost za še uspešnejše pospeševalne ukrepe in akcije zdru- 
ženega dela v geografsko širše zaokroženih območjih, kar naj omogoča občinam, 
ob njihovem še bolj organiziranem in tesnejšem sodelovanju, uveljaviti njihovo 
odgovornost za lasten razvoj. Zaradi razlik v doseženi stopnji razvitosti bo po- 
trebno predvideti uporabo diferenciranih pospeševalnih ukrepov, za manj raz- 
vita obmejna območja pa se dogovoriti za dodatne pospeševalne ukrepe. 

Zato naj Izvršni svet pospeši pripravo kriterijev za ugotavljanje stopnje 
razvitosti in s tem omogoči pravočasno konkretnejšo podlago za opredeljevanje 
nalog in obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitič- 
nih skupnosti za naslednje srednjeročno obdobje. 

4. Izvršni svet naj pri dopolnjevanju sistema pospeševanja skladnega regi- 
onalnega razvoja Socialistične republike Slovenije upošteva tudi razpravo na 
današnji seji zbora. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, moramo o njem glasovati. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? '(Dva delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. 

Predlog zakona o spremembi zakona je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo njen izvršni svet, ki je za svojega predstavnika k tej, 7., 8. in 
9. točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta 
in republiško sekretarko za finance. 

Predlog zakona o spremembi zakona sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopol- 
niti poročili? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev. 

Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona, naj prosim glasuje! (106 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En de- 
legat.) 

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

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sred- 
stva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978. 

Predlog zakona o spremembi zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. 

Predlog zakona o spremembi zakona sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi ob- 
računavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih 
sredstev za leti 1977 in 1978. 

Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona, naj prosim glasuje! (109 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti Socialistične re- 
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publike Slovenije do območij, ki jih je prizadel potres v Socialistični republiki 
Crni gori. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvrš- 
ni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije, da obravnava predlog odloka na podlagi 294. in 295. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije, to je, da se obravnava predlog odloka po hi- 
trem postopku. Razlogi za tako obravnavo so navedeni v dopisu Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Mi- 
lica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. Prosim! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije je bil pred nekaj dne- 
vi sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa v Socialistični republiki Črni gori v letu 1979. 

Ta zakon je bil s soglasjem skupščin republik in avtonomnih pokrajin spre- 
jet po skrajšanem postopku. S tem zakonom so prevzele republike in avtonomni 
pokrajini obveznost, da bodo, v skladu s svojo udeležbo v nominalnem družbe- 
nem proizvodu celotnega gospodarstva v Jugoslaviji, zagotavljale sredstva brez 
obveznosti vračanja v višini, kot bo po dokončni ugotovitvi škode določeno s 
posebnim zveznim zakonom. 

Ugotovitve o višini škode, ki jo je povzročil katastrofalni potres v letu 
1979 v Crni gori, še ni. Zato tudi vsebine zakona, ki bo določal višino sredstev 
solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin, še ni mogoče v celoti predvideti. 
Obnovo po potresu prizadetih območij pa je bilo potrebno začeti takoj! Zato 
se je Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije odločila in spre- 
jela v zakonu o zagotovitvi sredstev solidarnosti poleg načelnih opredelitev, ki 
bodo veljale ves čas trajanja obnove, tudi nujne rešitve za letos. S temi začas- 
nimi rešitvami, ki veljajo za letošnje leto in so vsebovane v zakonu, bodo re- 
publike in avtonomni pokrajini zagotovile skladu solidarnosti za Socialistično 
republiko Crno goro 5000 milijonov dinarjev nepovratnih sredstev, za katera 
so prevzele jamstvo, da jih bodo vplačale najkasneje v treh enakih obrokih, od 
katerih prvega v avgustu, drugega v oktobru in tretjega v decembru letos. 

V skladu s sprejetim načinom razdelitve te skupne obveznosti na repu- 
blike in avtonomni pokrajini zagotavlja Socialistična republika Slovenija skla- 
du solidarnosti za Socialistično republiko Crno goro letos 804 milijone dinarjev 
nepovratnih sredstev, od tega v avgustu 268 milijonov, enak znesek v oktobru 
in enak znesek v decembru. 

Republike in avtonomni pokrajini po sprejeti ureditvi razpolagajo s sred- 
stvi solidarnosti, za katera so se pred leti dogovorile, da jih bodo oblikovale za 
take primere. Zato je bila po potresu v Crni gori začeta najprej razprava o akti- 
viranju sredstev solidarnosti, v skladu z določili medrepubliškega dogovora 
za take primere. Vendar pa so bile ugotovitve o razpoložljivih sredstvih so- 
lidarnosti v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah zelo različne, ker 
jih te sicer oblikujejo po dogovoru, vendar pa tudi trošijo za posamezne pri- 
mere elementarnih nesreč znotraj republik in avtonomnih pokrajin različno po 
namenih. Tako je bilo ob tem primeru, ki zahteva medrepubliško solidarnost, 
mogoče ugotoviti le, da razpoložljiva sredstva solidarnosti v republikah in av- 
tonomnih pokrajinah ne zadoščajo za nujno letošnjo pomoč Črni gori, pa tudi 
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to, da bi bila materialna solidarnost do Črne gore v tem primeru po republikah 
zelo različna. Zato je ob koncu razprav obveljalo stališče, da je v taki situaciji 
nujno treba zagotoviti pomoč Črni gori z zakonom, ki po enotnih načelih razpo- 
reja višino sredstev solidarnosti do Črne gore na republike in avtonomni pokra- 
jini. Tem pa je bilo prepuščeno v zakonu, da same odločijo o sredstvih za iz- 
vršitev svoje obveznosti do sklada solidarnosti za Črno goro. 

Proučevanja in razprave o tem, kako bo Slovenija izpolnila svojo obvez- 
nost, so pokazale, da potem, ko je bil zakon o zagotovitvi sredstev solidarnosti 
sprejet po skrajšanem postopku in so bili v njem sprejeti roki za poravnavo te 
obveznosti zelo kratki, ni mogoče v tako kratkem roku, ki poleg vsega pada še 
v čas dopustov, predlagati in v rednih postopkih sprejeti druge ukrepe, s ka- 
terimi bi zagotovili sredstva vsaj za prva dva obroka te obveznosti letos. 

Zato smo se odločili, da predlagamo Skupščini, da z odlokom, ki bi ga tudi 
sprejemali po hitrem postopku, pooblasti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da ta s svojimi sklepi pozove zavezance za oblikovanje sredstev solidarnosti v 
Sloveniji, da vplačajo sredstva na poseben račun, iz katerega bi poravnavali 
vsakokratno dospelo obveznost do Črne gore v skladu z roki, ki izhajajo iz 
zakona. 

Odlok je zasnovan tako, da je pooblastilo, ki iz njega izhaja, možno uporab- 
ljati vse dotlej, dokler Skupščina ne bo sprejela drugih ukrepov za zagotovitev 
sredstev, ki jih je potrebno zagotoviti Črni gori letos. 

Razprave, ki so sledile ponudenemu osnutku odloka, pa so pokazale, da 
večina razpravljalcev ni bila naklonjena temu, da bi vsa v Sloveniji oblikovana 
sredstva solidarnosti uporabili za izpolnitev obveznosti samo do Črne gore. 
Prevladalo je mnenje, izraženo tudi v amandmaju, ki ga k odloku predlagata 
odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora občin, da je potrebno in 
nujno čimprej z drugimi ukrepi zagotoviti sredstva solidarnosti po zakonu, vsaj 
za letošnji decembrski obrok. Neprestano se namreč dogajajo elementarne ne- 
sreče, čeprav tudi v manjšem obsegu. Tako je nujno imeti na razpolago vsaj 
nekaj sredstev, da z njimi pomagamo odpravljati posledice elementarnih ne- 
sreč v območjih, ki jih prizadenejo. Čeprav predlaga Izvršni svet z odlokom le 
načelno rešitev, po kateri bi torej le načelno dobil pooblastilo za oblikovana 
sredstva solidarnosti v SR Sloveniji, in je pri tem prav tako ocenjeval, da bi 
pooblastilo iz odloka uporabljal le, dokler z drugimi ukrepi ne bi bila zagotov- 
ljena druga sredstva, je s tem, ko je sprejel predlagani amandma, seveda tudi 
računal, da bo pravočasno mogoče sprejeti potrebne druge ukrepe. 

Med razpravami o odloku pa je bilo izraženih tudi nekaj pomislekov o tem, 
ali je s skupščinskim odlokom sploh prav dati tako pooblastilo Izvršnemu 
svetu. 

Družbeni dogovor v SR Sloveniji o načinu uporabe in upravljanju s sred- 
stvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč opredeljuje namreč 
vrste naravnih nesreč, za katere se lahko uporabijo sredstva solidarnosti v 
SR Sloveniji. O načinu uporabe in o upravljanju s sredstvi solidarnosti odloča 
po tej ureditvi poseben odbor, ki ga sestavljajo predstavniki petih občinskih 
skupščin in po en predstavnik drugih udeležencev dogovora, to je Republiške 
konference SZDL, sindikata, Gospodarske zbornice in predstavnik Izvršnega 
sveta. 

V razpravi izražena mnenja so opozarjala na to, da odločanje o uporabi 
sredstev solidarnosti v SR Sloveniji zahteva upoštevanje mnenj upravljalcev s 
temi sredstvi v SR Sloveniji. K temu moramo dodati tole pojasnilo. Medsebojno 
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pomoč republik in avtonomnih pokrajin urejuje glede sredstev solidarnosti po- 
seben medrepubliški dogovor, po katerem odločajo o uporabi sredstev solidar- 
nosti za tako pomoč republiške oziroma pokrajinske skupščine. Ta medrepu- 
bliški dogovor določa tudi, da odločitve o tem skupščine republik in avtonomnih 
pokrajin sprejemajo po hitrem postopku. 

Iz obeh dogovorov, to je medrepubliškega in našega v SR Sloveniji, o sred- 
stvih solidarnosti, smo torej morali ugotoviti le, da v tem delu nista povsem 
skladna. 

Nastala situacija pa nas zaradi potrebe po hitri zagotovitvi sredstev sili v 
to, da se ravnamo v skladu z nastalo situacijo po določilih zakona in zagotovi- 
mo sredstva solidarnosti takoj, vsaj za prvi in drugi obrok naše obveznosti, pri 
tem pa upoštevamo, da v tem času ni mogoče sprejemati drugih ukrepov za za- 
gotavljanje teh sredstev. 

Zato meni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bo skladnost med obe- 
ma dogovoroma potrebno sicer urediti, da pa za sedaj nimamo druge izbire, 
kot da vam predlagamo, da odlok z vključenim amandmajem Odbora za finance 
sprejmete po hitrem postopku in tako omogočite izpolnitev obveznosti Slovenije 
do sklada solidarnosti za SR Črno goro. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Pričenjam razpravo o predlogu 
Izvršnega sveta, da sprejmemo odlok po hitrem postopku. Zeli kdo besedo? (Nih- 
če.) Ce nihče, glasuj mo! 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (109 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta dala poročili. 
Na klop smo prejeli pripombe Izvršnega odbora Predsedstva Republiške 

konference Socialistične zveze Slovenije. 
Predstavnik Izvršnega sveta najbrž ne želi več besede? (Ne.) Želita poroče- 

valca Komisije in Odbora poročili še dopolniti? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za finance Zbora združene- 

ga dela. Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k 1. členu. Izvršni 
svet in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem strinjata. Kdor je za 
amandma, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 dele- 
gati.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 1. členu sprejet z večino 
glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance našega zbora k 2. členu. 
Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem strinjata. Kdor 
je za amandma, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Se je kdo vzdr- 
žal? (1 delegat.) Je kdo proti? (1 delegat.) 

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

Dajem na glasovanje predlog odloka o uporabi sredstev solidarnosti za 
delno izpolnitev obveznosti SR Slovenije do območij, ki jih je prizadel potres 
v Socialistični republiki Crni gori, v celoti. 
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Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog razdelitve 
dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za namene iz 4. točke 7. člena za- 
kona o Loterijskem zavodu Slovenije za leto 1979. 

Predlog je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Loterijski zavod 
Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Iva Janžekoviča, pred- 
sednika Loterijskega sveta. 

Predlog sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisi- 
ja, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 11. 7. 1979 smo prejeli predlog odloka o razdelitvi dela 
prihodkov Loterijskega zavoda SR Slovenije za namene iz 4. točke 7. člena za- 
kona o Loterijskem zavodu Slovenije za leto 1979, mnenje Predsedstva Izvrš- 
nega odbora Republiške konference Socialistične zveze Slovenije in mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršne- 
ga sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne želita.) 

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

Dajem na glasovanje predlog odloka o razdelitvi dela prihodkov Loterij- 
skega zavoda Slovenije za namene iz 4. točke 7. člena odloka o Loterijskem 
zavodu Slovenije za leto 1979. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
razrešitvi in izvolitvi podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju predsednika Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 

Predlog sprememb in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, ki smo ga prejeli danes na klop, je predložil predsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Obrazložitev o tem smo poslušali ob uvodni besedi, ki jo je imel predsed- 
nih Izvršnega sveta. 

Na podlagi tega predloga je pripravila in predložila predlog odloka v ob- 
ravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika k tej, lil., 12. in 13. točki dnevnega reda je Komi- 
sija določila tovariša Cveta Gatnika, člana Komisije. 

Zeli predstavnik Komisije besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo! Zeli kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsedni- 
ka oziroma podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ter o razrešitvi in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje in informacijski sistem. 
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Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Ali je skupina, imenovana ob 3. in 4. točki, že opravila svoje delo? (Ne.) 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi članov Sveta republike. 

Predlog odloka je pripravila in predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije na podlagi pred- 
loga Predsedstva Socialistične republike Slovenije za izvolitev članov Sveta 
republike. 

Na klop smo prejeli biografske podatke o kandidatih za nove člane Sveta 
republike in mnenja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik Komisije besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 
predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike so- 
glasno sprejet. Tako so bili v Zboru združenega dela za člane Sveta republike 
izvoljeni: tovariš Ahčin dr. Marijan, Apih Milan, Belopavlovič Niko, Beltram 
Živa, Boje Majda, Bole Dušan, Borštnar Jože, Brajnik Edo, Černej dr. Darko, 
Diacci Alojz, Družina Olga, Ganziti Rudolf, Goršič Milko, Gril Danila, Hriber- 
nik Rudolf-Svarun, Jakac Božidar, Jakopič Albert-Kajtimir, Jančar Marija, 
Janžekovič Ivo, Jordan por. Ančik Marija, Jurca dr. Leopold, Kardelj Pepca, 
Kočevar Franc-Ciril, Košir Fani-Meta, Kovač Stane, Kovačič Fedor, Kozak 
Vlado, Kranjec Miško, Krašovec Stane, Krese Franc, Krese Leopold, Krivic 
Ada, Krmelj Maks, Lapajne-Oblak Sonja, Levstik Jože, Lokovšek Ivan-Jan, 
Lubej Franjo, Mahnič Bratko-Angelca, Markič Janko, Modic Heli, Modic Lev, 
Mravlja Ciril, Novak Ante, Ocepek Lojze, Pavlič Stane, Pavšič Štefan, Pavšič 
Vladimir-Matej Bor, Perovšek France, Pirkovič Vilma, Potočnik dr. Miha 
Ravbar Jože, Rupena-Osolnik Mara, Rus Josip, Ružič Mira, Sambt Štefan, Semič 
Stane-Daki,, Stante Peter, Stopar Viktor, Stropnik Lojzka, Svetina Ivo, Šegedin 
dr. Ruža, Šilih Niko, Smon Franc, Sterban Karel, Sturm Anton, Sušteršič 
Anton, Tomičevič Fani, Tominšek dr. Teodor, Vavpotič dr. Lando, Vilfan Marija, 
Vode Ferdinand, Vrščaj-Holy Zima, Zemljak Jože, Zlatnar Mirko, Zorko Peter, 
Zupančič Marija, Zgank Nestl in Zumer Srečko. 

Ugotavljam, da je skupina delegatov, imenovana ob 3. in 4. točki, končala 
delo. 

Predlagam, da se vrnemo k 3. točki dnevnega reda, to je na po- 
ročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976—1979 z oce- 
no možnosti razvoja v letu 1980. 

Prosim tovariša Ivana Zelenška, da poroča zboru! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medodborovska skupina delegatov je proučila razpravo k 3. točki dnevnega- 
reda, to je k poročilu o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slo- 
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venije v obdobju 1976—1979 in oceno možnosti razvoja v letu 1980 ter predlaga 
po temeljiti razpravi zboru naslednje dopolnitve ugotovitev in sklepov: 

Medzborovska skupina delegatov je proučila razpravo v zborih in ugoto- 
vila, da je bil predlog ugotovitev in sklepov v celoti podprt. Zaradi nekaterih 
konkretnih pripomb pa skupina predlaga, da se na koncu drugega odstavka 4. 
točke ugotovitev in sklepov pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo, 
»ter stališča, mnenja, pripombe in predloge, izražene v razpravi na seji zbora«. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Zeli kdo o tem razpravljati? 
Besedo ima Ivan Klobčar! 

Ivan Klobčar: Rad bi le nekatera pojasnila, ker menim, da predlog ni 
dovolj konkreten. Na primer, k poročilu o izvajanju družbenega plana SR Slo- 
venije so odbori Zbora združenega dela med drugim dali predlog, da bi bilo 
treba s hitrimi in učinkovitimi ukrepi zmanjšati odstopanja pri uresničevanju 
republiškega družbenega plana za obdobje zadnjih let. Prav tako so odbori me- 
nili, da naj Izvršni svet že na podlagi dosedanjih razprav v zborih čimprej pri- 
pravi analizo reproduktivne in akumulativne sposobnosti gospodarstva. 

Teh ugotovitev in predlogov v sklepih ni! Sedaj je nerodna situacija, ker 
je menda Zbor občin že končal sejo. Kaj naj potem storimo s predlogi odborov 
glede akumulativne sposobnosti gospodarstva? Predlagam, da naš zbor posebej 
zadolži Izvršni svet, da bi na primer do 15. septembra izdelal akcijski stabili- 
zacijski program za uresničevanje srednjeročnega plana, v katerem bi upošte- 
val te predloge. 

Predsednik Emil Tomažič: Samo tole! Razprava o reproduktivni spo- 
sobnosti bo na dnevnem redu jeseni, to je v tretjem trimesečju. O tem vpraša- 
nju smo že razpravljali in Izvršni svet tudi že pripravlja gradivo. Ce sem do- 
bro razumel, gre za predlog, s katerim bi dopolnili dokument, ki naj bi ga 
sprejeli vsi trije zbori. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Odbor za finance Zbora združenega dela, ki so razpravljali o vseh gradivih v 
zvezi s to točko dnevnega reda, so v svojih poročilih navedli vprašanje, na ka- 
terega je opozoril delegat. Tudi odbori predlagajo Zboru združenega dela, da 
sprejme poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbe- 
nega plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976—1979 in oceno 
možnosti razvoja v letu 1980 in mu hkrati naloži, da pri pripravi osnutka re- 
solucije za leto 1980 upošteva mnenja, stališča in predloge, ki jih navajajo od- 
bori v svojih poročilih. 

Tudi medzborovska komisija je predloge odborov upoštevala in jih je Iz- 
vršni svet dolžan upoštevati. Menili pa smo, da istega predloga ni potrebno na- 
vajati v več aktih ali pa bi bilo bolje, da bi odbori s svojimi predlogi počakali 
do današnje seje in jih sedajle vnesli v ugotovitve in sklepe. Torej poročila 
vseh treh odborov Zbora združenega dela zavezujejo Izvršni svet, da jih upo- 
števa, in v njih predvsem predlog delegata! K ugotovitvam in sklepom samo 
dodajamo, naj Izvršni svet prouči današnjo razpravo in predloge, izražene v 
današnji razpravi, in jih seveda tudi upošteva, ko bo predlagal ukrepe, kot je 
bilo navedeno. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi prosim razprav- 
ljati? (Ne.) 

Ce nihče, zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda in dajem na gla- 
sovanje predlog ugotovitev in sklepov, skupaj s predlagano dopolnitvijo skupine 
delegatov. 

Kdor je za predlog ugotovitev in sklepov z dopolnitvijo, naj prosim gla- 
suje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(2 delegata.) 

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

Vračamo sena 4. točko dnevnega reda. Prosim predstavnika sku- 
pine, da poroča zboru! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medodborovska skupina delegatov daje na podlagi razprave in amandmajev, ki 
so bili podani v vseh treh zborih, naslednje poročilo oziroma predloge. 

Medodborovska komisija delegatov se je sestala in podrobno proučila raz- 
pravo na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora združenega dela in Zbora 
občin, vključno s stališči Družbenopolitičnega zbora in amandmaji, predloženimi 
Zboru združenega dela in predlaga zboru, da poleg amandmajev, ki jih je 
skupina že predložila zborom ob začetku razprave v predlogu smernic, sprejme 
še naslednje amandmaje: 

Stran 68, točka 1: Črta naj se besedilo »ter skupno oceniti«, tako da se prvi 
odstavek v celoti glasi: »S smernicami za pripravo družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije Skupščina Socialistične republike Slovenije, ob upo- 
števanju analiz možnosti in pogojev za razvoj, opredeljuje skupne cilje, izho- 
dišča, usmeritve in okvire politike družbenega razvoja za srednjeročno obdobje 
1981—1985«. 

Stran 68, tretji stolpec: V tretji vrstici od spodaj naj se za besedo »ozračje« 
dodasta besedi »in pogojev«. 

Stran 69: Besedilo v prvih dveh vrstah v prvi koloni naj se glasi: »vlogo 
bank, Gospodarske zbornice in drugih asociacij združenega dela«. 

Stran 69: V prvi koloni na koncu prvega odstavka prve alinee naj se za 
besedilom »skladen razvoj gospodarske infrastrukture« doda besedilo: »na teh 
in drugih področjih družbenega razvoja je treba v naslednjih fazah družbene- 
ga planiranja opredeliti družbene kriterije za investicijska vlaganja«. 

Stran 69: V drugem stolpcu naj se v tretji vrsti prvega odstavka od spo- 
daj za besedilom »magistralnih smereh« doda besedilo: »vključno z nadaljnjo 
izgradnjo mejnih prehodov za tovorni in potniški promet«. 

Stran 69: Na koncu prvega odstavka v drugi koloni naj se doda besedilo: 
»kot tudi raziskovanja za uvedbo novih energetskih virov«. 

Stran 69: V drugem stolpcu naj se besedilo prvega odstavka dopolni in 
spremeni tako, da se v celoti glasi: »Na podlagi analize celovitih družbenih 
stroškov razvoja posameznih prometnih panog bo treba postopoma povečati de- 
lež investicij v prometno infrastrukturo v gospodarskih investicijah ter na 
samoupravnih dohodkovnih osnovah zagotoviti hitrejše uvajanje sodobnih ob- 
lik transporta in doseči bistvene premike glede delitve dela med prometnimi 
panogami in razvoj integralnega transporta, zato da bi zmanjšali delež tran- 
sportnih stroškov v družbenem proizvodu.« 



24. seja 159 

Na strani 70 naj se v tretji koloni za prvim odstavkom doda novo besedilo, 
ki se glasi: »Za uresničevanje interesov delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih, pa tudi širše, bo potrebno združevanje sredstev delovnih ljudi in 
občanov, in še zlasti prostovoljno delo mladine«. 

Na strani 70 naj se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi: »— 
politiko in obveznosti udeležencev družbenega dogovora glede ustvarjanja in 
razporejanja dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke«. 

Za četrto alineo naj se doda stavek: »vključno z raziskavami energetskih 
in drugih surovin doma in v deželah v razvoju«. 

Peta alinea naj se nadaljuje s stavkom: »in naložbami v kmetijsko infra- 
strukturo«. 

Doda naj se nova sedma alinea, ki se glasi: »— skupne naloge na področju 
stanovanjsko-komunalne dejavnosti, vključno s politiko prehoda na ekonomske 
stanarine«. 

Doda naj se osma alinea, ki se glasi: »— skupne naloge v zvezi z nadaljnjim 
razvojem drobnega gospodarstva«. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. Predstavnik medodborovske skupine delegatov nas je v uvodni besedi 
obvestil, da skupina soglaša s predlaganimi amandmaji. Slišali smo tudi, da so 
ti amandmaja vsebinsko zaobseženi v sklepih, ki jih je na podlagi vseh razprav 
v odborih zborov Skupščine SR Slovenije pripravila skupina delegatov kot 
delovni prispevek za razpravo v zborih. Glede na to predlagam, da o vseh 
amandmajih Izvršnega sveta, ki so razvidni iz dopisa Izvršnega sveta z dne 
18. 7. 1979, glasujemo skupaj. Ali soglašate s predlogom? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
vsebovane kot priloga v dopisu Izvršnega sveta z dne 18. 7. 1979. Zakonodajno- 
pravna komisija soglaša s temi amandmaji? (Da.) 

Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije spre- 
jeti z večino glasov. 

Predstavnik skupine delegatov nas je seznanil s stališči do amandmajev 
skupin delegatov za gospodarsko področje 16. okoliša Maribor, 17. okoliša, Ptuj 
in 35. okoliša, Ljubljana-Bežigrad in z drugimi amandmaji, ki jih skupina 
predlaga. 

Ali se predlagatelj amandmajev strinja z opredelitvami skupine? (Da.) 
Glasovali bomo sedaj o amandmajih, ki jih predlaga medodborovska skupina 
in so razvidni iz poročila in dodatnega poročila skupine. Predlagam, da tudi 
o teh amandmajih glasujemo skupaj. Se strinjate? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandmaje, ki jih predlaga medodborovska skupina 
delegatov v svojem poročilu in dodatnem poročilu. Kdor je za amandmaje, naj 
prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da so amandmaji medodborovske skupine, nave- 
deni v njenem poročilu in dodatnem poročilu, sprejeti soglasno. 

Ker amandmaji, ki smo jih pravkar sprejeli, smiselno upoštevajo amand- 
maje skupin delegatov, ni potrebno o njih posebej glasovati. 
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Dajem na glasovanje predlog smernic za pripravo družbenega plana So- 
cialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 v celoti. Kdor je za pred- 
log, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? {En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? i(3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog smernic za pripravo družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije za obdobje 1981—>1985 sprejet z večino glasov. 

Hkrati predlagam, da na podlagi vseh razprav in tudi predloga medodbo- 
rovske skupine delegatov zbor sprejme še tale sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj z odgovornimi nosilci družbenega 
planiranja v nadaljnjih fazah priprave družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1981—1985, zlasti pa pri pripravi osnutka tega družbenega 
plana, podrobneje prouči konkretna stališča, pripombe in predloge, izražene 
v razpravi na seji zbora k analizi in oceni možnosti razvoja Socialistične repu- 
blike Slovenije za obdobje 1981—1985 in se do njih opredeli. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? Če nihče, prosim, da o njem glasuje- 
te! Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije.- 

Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. Zeli predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) če nihče, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani je pred- 
ložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. 

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

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

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani sprejet z večino glasov. 
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2. Predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca SR Slo- 
venije je prav tako predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Prejeli smo tudi predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za razre- 
šitev namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? Ce nihče, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (107 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil tovariš Drago Sila, delegat sku- 
pine delegatov za kmetijsko dejavnost, 9. okoliš, Trebnje, bo odgovoril tovariš 
Avgust Metlika, direktor Zavoda SR Slovenije za cene. Prosim! 

Avgust Metlika: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na zastavljeno vprašanje posredujemo naslednji odgovor: 

V zadnjih mesecih so se pojavile občasne motnje v oskrbi z naftnimi deri- 
vati v vsem območju Jugoslavije in tudi v drugih deželah. 

V SR Sloveniji so bile najizrazitejše motnje pri oskrbi tržišča s kerozinom 
in delno petrolejem. Vzrokov je več; med njimi zlasti izredno povečana pora- 
ba naftnih derivatov. 

Delovne organizacije za preskrbo slovenskega trga z naftnimi derivati 
navajajo kot razlog za pomanjkanje motornega petroleja dolgotrajno nezain- 
teresiranost jugoslovanskih rafinerij za proizvodnjo te vrste pogonskega goriva. 

Rafinerijska prodajna cena za motorni petrolej je že vrsto let nazaj v ne- 
sorazmerju s prodajnimi cenami za druge vrste tekočih goriv, ki so surovina 
za izdelavo motornega petroleja. 

To neskladje je bilo odpravljeno ob zadnjih korekcijah rafinerijskih cen 
za vsa tekoča goriva in lahko pričakujemo, da se bo preskrba z motornim pe- 
trolejem kmalu izboljšala. 

Z uredbo o spremembi uredbe o povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi 
stopenj temeljnega prometnega davka od prometa posameznih proizvodov, ki 
je izšla v Uradnem listu SFRJ, št. 33/79, so zmanjšane stopnje temeljnega dav- 
ka od prometa motornih bencinov povprečno za 20 % in od prometa plinskih 
olj povprečno za 13%. Uredba ne predvideva izjem od plačila temeljnega dav- 
ka od prometa omenjenih derivatov. 

Odlok o spremembi odloka o višini in razporeditvi nadomestila za uporabo 
cest, vsebovanega v prodajni ceni bencina in plinskega olja, ki je bil objavljen 
v slovenskem uradnem listu, št. 23/79, določa, da je v prodajni ceni bencina in 
plinskega olja od 14. julija letos zajeto tudi nadomestilo za uporabo cest v vi- 
šini 2,392 din od litra bencina in 1,80 din od litra plinskega olja. 

Nadomestilo za uporabo cest je vključeno v ceno bencina in plinskega olja 
in ga torej plačujejo vsi porabniki goriva, ne glede na to, ali so tudi uporabniki 
javnih cest. 

u 
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V smislu opredelitve nadomestila za uporabo cest njegovo plačilo ni ute- 
meljeno, kadar se gorivo uporablja za pogon strojev, ko le-ti ne uporabljajo 
javnih cest. 

V skladu s to ugotovitvijo organizacije združenega dela v gozdarstvu že 
dobivajo regres za tisti del goriva, ki ga ne porabijo pri prevozih po javnih . 
cestah. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! So delegati 9. okoliša zado- 
voljni z odgovorom? (Da.) Sicer pa bo odgovor objavljen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nas je z dopisom, ki ste ga prejeli da- 
nes na klop, obvestil, da bo odgovoril na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov obrtne in podobnih dejavnosti 5. okoliša, Maribor, na prvem zasedanju 
zbora v septembru mesecu. 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Da.) Besedo ima Francka Herga! 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne želim postaviti novega delegatskega vprašanja, ampak želim dati pripombo 
k dopisu Izvršnega sveta, s katerim nas obvešča, da bo jeseni odgovoril na po- 
stavljeno delegatsko vprašanje glede omejitve voženj nad 200 km. Predlagamo, 
da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije seznani s problemom, ki je bil postav- 
ljen v delegatskem vprašanju, Zvezni izvršni svet ter mu predlaga, naj na te- 
melju pooblastila v 2. členu zakona o omejitvi vožnje osebnih in drugih motor- 
nih vozil določi, da se omejitev glede uporabe motornih tovornih vozil ne na- 
naša na opravljanje avtoprevozniških storitev samostojnih obrtnikov oziroma 
da se samostojni obrtniki avtoprevozniki glede relacij, na katerih lahko vozijo 
s tovornimi vozili, izenačijo z organizacijami združenega dela, ki ne opravljajo 
avtoprevozniške dejavnosti za lastne potrebe. 

Mislim, da je bila obrazložitev dana že v delegatskem vprašanju in je da- 
nes ni potrebno ponavljati. 

Predsednik Emil Tomažič: Dobro. To intervencijo bomo posredovali 
Izvršnemu svetu. Temu predlogu bo najbrž sledila širša proučitev, glede na 
nekatere stvari, o katerih smo danes že govorili ob 3. in 4. točki dnevnega reda. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Če nihče, zaključujem to točko 
dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo med sejo dobili na klop dopolnitve stališč, ki jih 
je Družbenopolitični zbor sprejel na današnji seji. Ugotavljam, da smo predlog 
smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 sprejeli v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o če- 
mer bom predsednico tega zbora posebej obvestil. 

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

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za sode- 
lovanje in udeležbo in vam želim prijetne počitnice! 

(Seja je bila končana ob 15.50.) 



25. seja 

(26. septembra 1979) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9 uri. 

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

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo izvolili Ko- 
misijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo zbora 
in verificirali pooblastila. 

Predlagam da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo naslednje delegate: za predsednika Karla Ožirja, za člana pa Marijo 
Celestina in Vesno Kobilšek. Ali so predlagani delegati prisotni? (So prisotni). 

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

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

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

Obveščam vas, da so bili na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino, Samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v So- 

li* 
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cialistični republiki Sloveniji, Republiškega odbora Zveze združenj borcev na- 
rodnoosvobodilne vojske in vojaških invalidov, Skupnosti invalidskega in po- 
kojninskega zavarovanja kmetov Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Za- 
družne zveze Slovenije, Višje varnostne tehniške šole v Ljubljani in Fakultete 
za elektrotehniko v Ljubljani. 

Na sejo zbora so bili povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, 
člani delegacij Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Gojmir 
Vizovišek, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Anton Jelenko, 
poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Viljem Pahor, poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem, Franc Hubert,'poročevalec Odbora za fi- 
nance, Milan Žolnir, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Tone Kugonič, 
poročevalec Zakonodajno-pravne komisije, Stanko Jaki, poročevalec Komisije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Franc Kokošan, poročevalec 
Komisije za vprašanje borcev narodnoosvobodilne vojske, Milan Klemenčič, po- 
ročevalec Komisije za mednarodne odnose in Marjeta Adorjan, poročevalka 
Komisije za narodnosti. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vprašanja, da 
posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišici sekretarki v pismeni obliki že na 
začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne 
republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu oziroma posa- 
meznim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in na vprašanja odgovore, 
če je le mogoče, že na današnji seji. 

Ugotavljam, da je komisija končala delo. Prosim predsednika Komisije, da 
poda poročilo zboru. 

Karel O ž i r : Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 25. sejo, dne 
26. 9. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtnih in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov in 
družbenopolitičnih organizacij, društev ter drugih delovnih skupnosti 5 dele- 
gatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih 
sil SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje iz 29. okoliša en delegat, 36. okoliša en delegat, 
skupaj dva delegata; za prosvetno-kulturno področje iz 2. okoliša en delegat; 
za socialno zdravstveno področje iz 1. okoliša en delegat, 8. okoliša en delegat, 
skupno dva delegata; za kmetijsko dejavnost iz 6. okoliša en delegat, skupno 
torej šest delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Nihče.) 
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Ker ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali 
v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Glasovali bomo javno, z dviga- 
njem rok. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 25. sejo Zbora združenega dela. 

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

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

Z dopisom z dne 5. 9. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje z osnut- 
kom sprememb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, z osnutkom 
zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za od- 
pravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v območju Socialistične 
republike Bosne in Hercegovine ter Socialistične republike Hrvatske, z osnut- 
kom zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in nalog zvez- 
nih organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
v letu 1981 in z dogovorom o osnutku družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
proizvodnje in predelave nafte in plina v obdobju 1976—1980 in objektov 
kontinuitete. 

Današnjo sejo zbora razširjam še z osnutkom odloka o sprejetju sprememb 
projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

O predvideni razširitvi s tem osnutkom odloka sem vas obvestil z dopisom 
7. 9. 1979. Tudi ta akt bo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
obravnaval 27. 9. 1979. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nam je v dopisu, ki ste ga dobili 
danes na klop, predlagal, da odložimo obravnavo predloga za izdajo zakona o 
turistični dejavnosti, zato tega zakona ne bomo uvrstili na dnevni red današnje 
seje. Razlogi za to odložitev so navedeni v začetku dopisa Izvršnega sveta. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sej«' zbora naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 25. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 23. in 24. seje Zbora združenega dela, 
3. osnutek zakona o energetskem gospodarstvu, 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov, 
5. predlog za izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka 

v letu 1979, z osnutkom zakona, 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni iz- 

kaznici, 
7. predlog za izdajo zakona o vpisu v sodni register, 
8. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene dogovor o Spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgrad- 
nji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Lju- 
bljani, 
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9. predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije za najetje 
kredita, ki ga bo najela temeljna organizacija združenega dela Ti02 v se- 
stavi delovne organizacije Cinkarna Celje za svojo ekološko sanacijo, 

10. periodični delovni načrt Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije za četrto trimesečje 1979, 

11. statut Višje varnostne tehniške šole v Ljubljani, 
12. statut Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, 
13. predlog odloka o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 

vprašanja ter o njeni sestavi, 
14. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Ko- 

misije Skupščine Socialistične republike Slovenije za družbeno nadzorstvo, 
15. osnutek zakona o dopolnitvi carinskega zakona, s poročilom delegacije 

Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja, 

16. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tu- 
jino, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja, 

17. osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v 
zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini, s poročilom de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o. poteku usklajevanja, 

18. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke 
Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene, 

19. osnutek zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje 
prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd—Bar v območju Socialistične 
republike Crne gore, 

20. osnutek zakona o prevzemu obveznosti federacije za vračanje anuitet 
za določene kredite, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela ter dru- 
gim samoupravnim organizacijam in skupnostim iz območja Socialistične re- 
publike Crne gore, ki ga je prizadel potres v letu 1979, 

21. osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v zvezi z Interameriško banko 
za razvoj v zvezi s peto dopolnitvijo sredstev banke, 

22. osnutek zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Ju- 
goslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v ob- 
močju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike 
Hrvatske, 

23. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in 
nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v letu 1981, 

24. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije in vlado Švedske o vzajemnem varstvu inves- 
ticij, 

25. osnutek sprememb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, 
26. osnutek odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne bilance Ju- 

goslavije za leto 1979, 
27. dogovor o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje 

in predelave nafte in plina v obdobju 1976—1980 in objektov kontinuitete, 
28. volitve in imenovanja, 
29. vprašanja in predlogi delegatov. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ker .ne predlaga nihče dopolnitev, prosim, da o njem glasujemo z dvi- 

ganjem rok! 
Kdor je za dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet soglasno. 
Glede na obsežnost dnevnega reda, ki smo ga pravkar sprejeli, predlagam, 

da bi skušali razprave časovno kar najbolj racionalno oblikovati, pri tem pa 
naj ne bi bila prizadeta vsebina razprave. Nadalje predlagam predstavnikom 
predlagatelja, da naj bi bile obrazložitve kar se le da kratke. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnikov 23. in 24. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnika smo prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
k obema zapisnikoma? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb oziroma dopolnitev, ugotavljam, da sta zapisnika 
23. in 24. seje Zbora združenega dela odobrena. 

Predlagam, da točko 3, to je osnutek zakona o energetskem gospodarstvu, 
obravnavamo, ko bo prisoten predsednik Komiteja za energetiko, ki je tre- 
nutno na seji Družbenopolitičnega zbora, ki pravkar obravnava osnutek. 

Ali se zbor s tem strinja? (Zbor se strinja.) 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini So- 
cialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika na seji zbora določil tovariša 
Andreja Grahorja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za delo. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za agrarno politiko, ki sta dala 
skupno poročilo, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

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

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Grahor, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za delo. 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izhodišča za predlagane spremembe in dopolnitve zakona o starostnem za- 
varovanju kmetov predstavljajo že sprejeti dokumenti te skupščine. Upošte- 
vaje vlogo in pomen borcev NOV ter težo in bremena, ki so jih nosili pri obnovi 
domovine in pri izgradnji samoupravne socialistične družbe, je ta skupščina 
v letu 1976 spejela stališča, na podlagi katerih je potrebno v skladu z na- 
čeli ustave, stališči in sklepi X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VII. 
kongresa Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije nadalje razvijati in izpo- 
polnjevati sistem socialne varnosti borcev NOV. 

Na podlagi teh stališč je med drugim potrebno čimprej zagotoviti tudi 
omilitev meril za pridobitev varstvenega dodatka za kmete borce NOV. 
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Skupščina je v septembru lanskega leta obravnavala informacijo o analizi 
in uporabi meril za priznavanje varstvenega dodatka kmetom borcem in spre- 
jela predloge za izboljšanje njihove socialne varnosti. 

Predlagana novela zakona o starostnem zavarovanju kmetov zatorej po- 
meni izvedbo pravkar navedenih stališč in predlogov Skupščine, pri čemer je 
osnovni namen predloženih rešitev bistveno izboljšati položaj socialno ogro- 
ženih kmetov borcev. Spremembe in dopolnitve zakona se skoraj v celoti na- 
našajo na določbe zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki urejajo pravice 
kmetov borcev do starostne pokojnine in varstvenega dodatka, če so socialno 
ogroženi. Predlog zakona ne posega v določbe zakona, ki urejajo sistem tega 
zavarovanja. Po mnenju predlagatelja se lahko o vprašanjih, kot so razširitev 
kroga zavarovancev, zvišanje zneska pokojnine, odprava načela ena kmetija — 
ena pokojnina, uvedba invalidskega zavarovanja ter nekatere druge zahteve, 
razpravlja, zavzema stališča in jih rešuje šele v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju, 1981—1985. 

Najpomembnejše spremembe in dopolnitve predloga zakona so naslednje: 
1. Zakon o starostnem zavarovanju kmetov določa krog zavarovancev 

obveznega starostnega zavarovanja kmetov. Kljub izpolnjevanju ostalih po- 
gojev ne morejo biti zavarovanci po tem zakonu vsi tisti kmetje, ki so bili 
borci NOV, imajo pa sami pravico iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
delavcev, pa tudi ne njihovi družinski člani in člani njihovih gospodinjstev. 

Da bi socialno ogroženemu kmetu borcu omogočili pravico do varstvenega 
dodatka, vsebuje predlog zakona novi 3. odstavek 17. člena, ki mu omogoča 
uveljavitev lastnosti zavarovanca in s tem pravico do starostne pokojnine. To 
je pogoj tudi za varstveni dodatek. 

Glede na to, da je eden izmed pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine tudi ta, da ima zavarovanec najmanj pet let lastnost zavarovanca, 
bi socialno ogroženi kmetje borci NOiV, ki bodo uveljavljali lastnost zavaro- 
vanca po novi določbi predloga zakona, pridobili pravico do pokojnine in 
varstvenega dodatka šele po petih letih od uveljavitve zakona. 

V skladu s stališči Skupščine SR Slovenije o čimprejšnji zagotovitvi so- 
cialne varnosti ogroženim kmetom borcem NO!V, določa prvi odstavek 66. 
člena predloga zakona, da se določba tretjega odstavka 17. člena uporablja 
od 1. 1. 1975 dalje, kar pomeni, da se priznava lastnost zavarovanca po tej novi 
določbi zakona za nazaj in da bodo socialno ogroženi kmetje borci lahko 
uveljavili pravico do pokojnine in varstvenega dodatka že s 1. il, 1980. 

Predlog zakona ne posega v obveznosti plačevanja prispevkov. Za obvez- 
nosti plačevanja prispevkov veljajo splošne določbe tega zakona in ureditev 
v samoupravnih splošnih aktih skupnosti. 

Predlog zakona prinaša nove olajšave glede plačevanja prispevka socialno 
ogroženih kmetov borcev. Tako bo skupnost pri določanju razlogov in 
meril za zmanjšanje, odpisovanje in popolno oprostitev prispevka morala 
upoštevati socialno ogroženost kmetov borcev. Zmanjšanje, odpis ali oprosti- 
tev prispevka bodo pomenili pomembno razbremenitev kmeta borca do skup- 
nosti iz naslova prispevkov. 

Izdatke skupnosti za vse posebne ugodnosti, ki jih imajo kmetje borci po 
tem zakonu, krije SR Slovenija. To načelo velja tudi za na novo priznane pra- 
vice do pokojnine in varstvenega dodatka. 
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2. Na podlagi dosedanje ureditve pridobivajo kmetje pravico do starostne 
pokojnine, ko dopolnijo starost 65 let, kmetje borci pa pravico« do pokojnine in 
varstvenega dodatka, če so socialno ogroženi, ko dopolnijo 60 let starosti. 

Novost predloga zakona je, da predvideva ob izpolnjevanju vseh ostalih 
pogojev izjemno priznanje pravice do pokojnine, ne glede na starost, če je to 
potrebno glede na splošno zdravstveno stanje in delovno zmožnost kmeta 
borca NOV in če je socialno ogrožen. 

Pravico do pokojnine lahko uveljavlja tudi zakonec umrlega kmeta borca, 
ki te pravice ni uveljavil, če tudi sam izpolnjuje pogoje za priznanje pravice. 
Ce je kmetu borcu NOV priznana izjemna pokojnina, mu pripada tudi pravica 
do varstvenega dodatka, če izpolnjuje pogoje. 

S tem predlogom zakona se kmetu borcu priznava podobna pravica, kot 
jo imajo borci pri delavskem zavarovanju po zakonu o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

3. Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov sta praktično zavaro- 
vanca tega zavarovanja mož, ki je običajno lastnik kmetije, in njegova žena, 
ki je le redko lastnica ali solastnica. Če mož umre in kmetijo prepusti drugemu, 
običajno sinu, žena pa ni niti solastnik kmetije, izgubi lastnost zavarovanca 
in s tem pravico do kmečke pokojnine. 

Predlog zakona zagotavlja takemu zakoncu kmeta borca, ne glede na to, 
ali je tudi sam borec, pravico do starostne pokojnine, ko dopolni 60 let starosti, 
in če je socialno ogrožen, tudi pravico do varstvenega dodatka. 

4. Kmetje borci, ki so socialno ogroženi, imajo pravico do varstvenega 
dodatka. Višina varstvenega dodatka je odvisna od stopnje njihove ogrože- 
nosti, vendar pa višina zneska varstvenega dodatka ne more preseči razlike 
med mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov pokojninskega zavaro- 
vanja delavcev in kmečko starostno pokojnino. 

Zato se zelo pomembne spremembe in dopolnitve predloga zakona v zvezi 
s pogoji in merili, na podlagi katerih se ugotavlja socialna ogroženost kmetov 
borcev in ki se nanašajo na ugotavljanje premoženjskega cenzusa in vprašanje 
pristojnosti organa za določanje teh kriterijev. 

Po predlogu zakona določa pogoje in merila o socialni ogroženosti kmetov 
borcev Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Do sprejetja zakona o Skupnosti socialnega varstva, ko naj bo v to skup- 
nost vključena tudi Skupnost starostnega zavarovanja kmetov, lahko Skup- 
nost socialnega varstva na novo določa pogoje in merila le v sodelovanju s 
Skupnostjo starostnega zavarovanja kmetov, pri tem pa upošteva stališče 
Skupščine SR Slovenije o omejitvi teh meril. 

Pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa kot enega izmed osnovnih meril 
za ugotavljanje socialne ogroženosti, prinaša že sam predlog zakona zelo po- 
membne novosti. Pri določanju meril .se upoštevajo samo dohodki obeh za- 
koncev. Poleg katastrskega dohodka, ki je prilagojen višini katastrskega do- 
hodka pred uveljavitvijo novih lestvic v letu 1978, in drugih dohodkov se v 
skupni dohodek vštevata tudi pokojnina in varstveni dodatek drugega zakonca, 
če ga le-ta že ima. 

Tako ugotovljen skupni dohodek se nato deli po enakih delih na oba za- 
konca in družinske člane, ki so pridobitno nezmožni po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. To se pravi, da ne tudi na druge družinske 
člane. Pravkar navedene spremembe glede ugotavljanja premoženjskega cen- 
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zusa se urejajo v 4. in 5. odstavku 39. člena, uporabljajo pa se 1. 1. 1979 na- 
prej, kar je v skladu s stališči Skupščine Slovenije o čimprejšnji omilitvi po- 
gojev in meril za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. 

Poleg tega pa so ta merila take narave, da se lahko uporabljajo neposred- 
no in takoj, torej še pred sprejetjem le-teh pri skupnostih socialnega varstva. 

Razlog za določitev retroaktivne veljavnosti četrtega in petega odstavka 
39. člena je tudi ta, da se podatki o dohodkih ugotavljajo in evidentirajo po 
koledarskih letih in bi jih upravičenec za krajše časovno obdobje težko dobil. 

5. Predlog zakona uveljavlja novi samoupravni postopek za uveljavljanje 
pravic do varstvenega dodatka, pri čemer gre za zamenjavo prejšnjega uprav- 
nega in sodnega postopka s samoupravnim postopkom. Za odločanje o zahtev- 
kih so pristojni delegatsko oblikovani kolektivni organi pri občinskih skup- 
nostih socialnega varstva, koordinacijski odbori za vprašanja borcev NOV. 

Dokazila in podatke, potrebne za odločanje o zahtevku kmeta borca pri- 
skrbi občinski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških in- 
validov, ki pripravi tudi osnutek odločbe. Kmet borec, ki z odločitvijo ko- 
ordinacijskega odbora ne bo zadovoljen, lahko uveljavlja sodno varstvo pravic 
pred posebnim sodiščem združenega dela, pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja ter starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije, nato pa še pred 
Sodiščem združenega dela SR Slovenije. 

Tak postopek je bil v celoti podprt od pristojnih družbenih dejavnikov, 
upoštevaje pri tem potrebo po hitrem reševanju zahtevkov, zaradi česar je 
predvideno le enostopenjsko odločanje po koordinacijskem odboru, nato pa je 
zagotovljeno še sodno varstvo na obeh stopnjah Sodišča združenega dela. 

Opozorimo naj še na to, da je novi postopek za uveljavljanje pravic do 
varstvenega dodatka različen od postopka za uveljavitev starostne pokojnine 
kmetov, ki je urejen v samoupravnem splošnem aktu Skupnosti. Zaradi tega 
bo v Skupnosti potrebno proučiti možnost za uvedbo enakega postopka tudi 
pri uveljavljanju starostne pokojnine. 

Postopek za uveljavljanje pravic do varstvenega dodatka se bo začel upo- 
rabljati s 1. 1. 1981 in do tega roka morajo biti pri vseh občinskih skupnostih 
socialnega varstva oblikovani koordinacijski odbori za vprašanja borcev. Do 
tedaj pa bodo dosedanji organi po nejavnem postopku odločali o pravici do 
varstvenega dodatka, in o njegovi višini. 

6. Poleg navedenih sprememb in dopolnitev predloga zakona, ki se v celoti 
nanašajo na pravice kmetov borcev do starostne pokojnine in varstvenega 
dodatka, ima predlog zakona še eno dopolnitev, ki je v zvezi z za- 
konom o preživninskem varstvu kmetov, sprejetim v decembru lanskega 
leta. Po predlogu zakona družbena pravna oseba, ki pridobi kmetijsko zem- 
ljišče od kmeta zavarovanca po določbah zakona o preživninskem varstvu 
kmetov, ne plača prispevka v sklad obveznega starostnega zavarovanja. Izpad 
teh dohodkov krije solidarnostna udeležba združenega dela. 

Menimo, da priložnostna sprememba in dopolnitve zakona zagotavljajo 
bistveno boljši socialno-ekonomski položaj socialno ogroženih kmetov borcev 
in njihovih družinskih članov ter da na ustrezen način zagotavljajo izvedbo 
sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zava- 
rovanju kmetov smo v skladu z napotili Zakonodajno-pravne komisije pri- 
pravili v prečiščenem besedilu. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in komisij 
dodatno razpravljati? (Ne želijo.) 

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

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta, ki smo jih danes 
prejeli. 

Dajem na glasovanje amandmaja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 41. in 66. členu. Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim glasuje! (147 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 41. in 66. členu soglasno 
sprejeta. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o starostnem zavarovanju kmetov v celoti. Kdor je za predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona, naj prosim glasuje! ((1145 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov sprejet soglasno. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979, z os- 
nutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Zvonka Drakslerja, pomočnika republiškega se- 
kretarja za finance. 

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

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu Izvršnega sveta? (Nihče.) 
Ker nima nihče pripomb, bomo o predlogu glasovali. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj prosim glasuje! 

(140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za 
finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Zvonko 
Draksler, pomočnik republiškega sekretarja za finance! 

Zvonko Draksler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariš dele- 
gati! Z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje Crne gore v letu 1979, je določena obveznost 
republik in pokrajin, da za odpravljanje posledic potresa zagotovijo svoje 
prispevke, ki se določajo v sorazmerju z njihovo udeležbo v nominalnem druž- 
benem proizvodu Jugoslavije za preteklo leto. Navedeni zakon vsebuje poleg 
sistemskih rešitev tudi zagotovitev potrebnih sredstev v naslednjih letih in 
začasno rešitev za zagotavljanje najnujnejših sredstev za izvedbo obnovitvenih 
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del v letu 1979. Z zakonom je namreč določeno, da morajo republike in po- 
krajini na račun pomoči SR Črni gori zagotoviti sredstva v višini 5000 mili- 
jonov dinarjev, od česar odpadejo na SR Slovenijo 804 milijoni. V navedeni 
znesek se vštevajo tudi zneski, ki so jih družbene pravne osebe vplačale v 
sklad za obnovo in graditev v potresu prizadetega območja do uveljavitve 
zakona. Preostali znesek obveznosti je potrebno vplačati v treh enakih obrokih, 
in sicer prvi do konca avgusta, drugega do konca oktobra, tretjega do konca 
decembra letošnjega leta. 

Z odlokom o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti 
republike Slovenije do območij, ki jih je prizadel potres v Crni gori, ki ga je ta 
Skupščina sprejela 23. julija 1979, je določeno, da se za izpolnitev akontativne 
obveznosti, ki dospeva v mesecu avgustu in oktobru, uporabijo že oblikovana 
sredstva solidarnosti, na podlagi določil zakona o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

V skupščinski razpravi o tem odloku je bilo zavzeto stališče, da je za iz- 
polnitev tretjega obroka obveznosti v višini 228 milijonov dinarjev, ki do- 
speva v plačilo v mesecu decembru 1979, potrebno manjkajoči znesek zago- 
toviti z dodatnimi obremenitvami združenega dela in občanov. 

V skladu z navedenimi stališči se s predlogom za izdajo zakona uvaja 
enkratni dodatni prispevek solidarnosti iz dohodka za zagotovitev sredstev, 
ki so potrebna za izpolnitev tretjega obroka akontativne obveznosti SR Slo- 
venije v mesecu decembru v višini 228 milijonov dinarjev. Pri določanju za- 
vezancev za plačilo dodatnega enkratnega prispevka v letu 1979 je bilo potreb- 
no izbirati med odločitvijo, da se dodatno obremeni dohodek združenega dela 
v letu 1979 ali da se potrebna sredstva zagotovijo z uvedbo dodatnega pri- 
spevka solidarnosti iz osebnih dohodkov. Iz razlogov, ki so podrobneje pri- 
kazani v predlogu za izdajo zakona in v obrazložitvi, je predlagana uvedba 
dodatnega enkratnega prispevka solidarnosti iz dohodka v letu 1979, ki ga 
obračunavajo in plačujejo uporabniki družbenih sredstev s področja gospo- 
darstva in občani, ki z osebnim delom in z lastnimi sredstvi opravljajo go- 
spodarsko in negospodarsko dejavnost in se jim ugotavlja dohodek. Zavezanci 
za plačilo dodatnega enkratnega prispevka solidarnosti iz dohodka v letu 1979 
so torej uporabniki družbenih sredstev s področja gospodarstva, ki porav- 
navajo navedeno obveznost iz dohodka, ustvarjenega v letu 1979, kot enkratno 
obveznost. Višina prispevka se obračuna po stopnji 4 % od dela čistega 
dohodka, ki je bil v zaključnem računu za leto 1978 razporejen za druge 
namene skupne porabe. Dodatni prispevek solidarnosti iz dohodka pa se je 
nanašal tudi na delovne ljudi, ki samostojno, z osebnim delom opravljajo 
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in za delovne ljudi, ki 
z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo poklicno dejavnost in se 
jim odmerja davek po dejanskem dohodku. 

S predlaganim zakonom je predvideno, da se sredstva iz dodatnega pri- 
spevka vplačujejo na poseben račun pri Službi družbenega knjigovodstva 
Slovenije najpozneje do 10. decembra 1979. Morebitni presežek zbranih sred- 
stev nad obsegom, ki je potreben za izpolnitev obveznosti SR Slovenije v 
decembru 1979 po določbah zveznega zakona, pa se bo uporabil za enake na- 
mene v letu 1980, ko bodo že uveljavljeni sistemski zakoni za prispevek 
republike Slovenije za naslednje leto. 

Predlogi, stališča in mnenja, ki so bila v zvezi s predloženo rešitvijo že 
izražena v dosedanjih razpravah o zakonu v skupščinskih telesih in ki bodo 
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še podana v naslednji fazi zakonodajnega postopka, pa bodo vsekakor koristen 
napotek pri pripravi sistemskih rešitev, s katerimi bo potrebno zagotoviti sred- 
stva za izpolnitev zakonskih obveznosti SR Slovenije pri odpravljanju posle- 
dic potresa v Črni gori v naslednjih letih. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Imre Varju, delegat za Zbor zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. Prosim! 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ima- 
mo predlog sprememb k 2. členu. Na podlagi 122. člena zakona o združenem 
delu predlagamo, da se enkratni dodatni prispevek solidarnosti plača iz sred- 
stev rezerv in ne iz dohodka temeljnih organizacij. Pri tistih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, kjer rezervnega sklada nimajo, pa se poravnava 
opravi iz dohodka. Hvala. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Pavel 
Trstenjak, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor! 

Pavel Trstenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 16. okoliša ima naslednje pripombe k zakonu o dodat- 
nem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1977: 

Glede na zvezni zakon, ki predpisuje roke plačila posameznih obrokov v 
skupnem znesku 804 milijonov, je obveznost Socialistične republike Slovenije 
jasna, dotok teh sredstev bo moral biti zagotovljen. Ob tem se postavlja vpra- 
šanje, kdaj bodo ta sredstva dejansko uporabljena in ali bodo ležala na žiro ra- 
čunih. Gospodarstvo se vsak dan srečuje s problemi nelikvidnosti. 

Predlagam, da se v bodoče ob zagotavljanju nadaljnje pomoči republiki 
Crni gori za potresno območje z zakoni predvidi takšen način zbiranja sred- 
stev, da se ta izločijo ob nastanku potrebe po uporabi za predvidene namene. 

Nadalje dajemo v premislek predlog, da bi se za odpravo posledic potresa 
v območju Crne gore uporabila tudi sredstva, ki se zbirajo s prispevkom za 
nerazvite republike in pokrajine. Menimo, da je v primeru takšne naravne 
nesreče potrebno usmeriti že obstoječe solidarnostne vire. 

V skupini delegatov je bilo tudi izpostavljeno vprašanje, ali se sredstva 
solidarnosti uporabljajo le v ožjem potresnem območju ali tudi za reševanje 
problemov v širšem območju Crne gore. Hvala lepa. 

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

Zboru predlagam, da sprejme takle sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka 

v letu 1979, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles in ostalih gradivih, ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
Ker ne predlaga nihče dopolnitev, prosim, da o njem glasujemo. 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Doreta Dovečarja, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: Od- 
bor za družbenopolitični sistem, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki so dali poročila. 

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

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta, ki smo ga prejeli 
danes. 

Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta, ki predlaga, da se pred 
1. členom doda nov 1. člen. 

Kdor je za predlagani amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (143 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 1. členu sprejet z večino 
glasovr 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o osebni izkaznici. 

Kdor je za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona, naj pro- 
sim glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o osebni izkaznici sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o vpisu v sodni register. 

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

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sis- 
tem in Zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala poročili. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Tovariša Packa ne vidim. Ali je 
kdo drug prisoten namesto tovariša Packa? (Ne.) Predlagam, da odložimo to 
točko dnevnega reda in počakamo, da se seje udeleži tudi predstavnik pred- 
lagatelja. Se zbor strinja? (Da.) 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o 
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spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in financiranju 
Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet, ki je za svoja predstavnika določil tovariša Andreja Ujčiča, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za kulturo ter Mira 
Kerta, direktorja delovne organizacije Kulturni dom Ivan Cankar v ustanav- 
ljanju. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo in 
dodatno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala po- 
ročilo. 

Z dopisom z dne 27. 7. 1979 smo prejeli predlog dogovora o spremembah in 
dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma 
Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani s prilogami, in sicer: informacijo 
o izhodiščih za izdelavo aneksa k družbenemu dogovoru, aneks k investicij- 
skemu programu za izgradnjo Kulturnega doma Ivan Cankar, finančni načrt 
za izgradnjo Kulturnega doma Ivan Cankar in terminski plan izgradnje Kul- 
turnega doma Ivan Cankar. 

Z istim dopisom smo prejeli tudi mnenje predsedstva Republiške kon- 
ference Socialistične zveze Slovenije. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Andrej Ujčič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
kulturo! 

Andrej Ujčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da v imenu predlagatelja povem še nekaj besed, čeprav je gra- 
divo, ki ste ga dobili, po mojem prepričanju dosti popolno. 

V družbenem dogovoru o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan 
Cankar, ki je bil podpisan 25. januarja 1978, so se podpisniki zavezali, da 
bodo financirali tudi vsakoletne podražitve investicij v skladu z dokumentirano 
rastjo cen ter stroške za posebno funkcionalno opremo in priključke, kar v 
prvotni predračunski vrednosti ni bilo vključeno. 

Prvotna predračunska vrednost je bila določena v višini 647 milijonov in 
se je na podlagi opravljenega izračuna v marcu 1979 povečala na 1125 mi- 
lijonov. Vzroki za povečano proračunsko vrednost so: porast cen na trgu v 
obdobju od izdelave programa in finančnega načrta junija 1977 do marca 
1979, večji obseg del oziroma povečanje etažnih površin, zahtevnejša izvedba 
zavarovanja gradbene jame, vključitev dodatne funkcionalne opreme, ki je 
bila v družbenem dogovoru napovedana, vendar finančno še ne ovrednotena 
in tudi ne upoštevana v prvotni predračunski vrednosti, kakor tudi postavitev 
spomenika Ivana Cankarja. 

Dodatna potrebna finančna sredstva v višini 478 milijonov dinarjev bodo 
zagotovili podpisniki družbenega dogovora v letih 1980 in 1981, kakor tudi 
sredstva za kritje tečajnih razlik, ki bodo nastale pri kreditih za uvoženo 
opremo, in za kritje razlik pri deviznih obrestih. Ker pa je obdobje združe- 
vanja sredstev po družbenem dogovoru od 1978 do 1981 daljše od dobe graditve 
objekta, bo potrebno pridobiti premostitvene kredite pri domačih bankah ter 
garancije za pritok sredstev, predviden po družbenem dogovoru. 

Le na ta način bi bilo mogoče oziroma bo mogoče pospešiti gradnjo in jo 
dokončati v predvidenem roku ter se izogniti neizbežnim stroškom, ki bi na- 
stali v primeru neizpolnjenih pogojev za pridobitev premostitvenih kreditov. 
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Predlagatelj sprejema poročila odborov te skupščine, kar pa zadeva po- 
ročilo Odbora za finance Zbora občin, pa ne predlaga amandmaja, ki je ome- 
njen v poročilu. 

Obravnava tega dopolnila je pri vseh podpisnikih družbenega dogovora 
v teku. V Ljubljani, ki je tudi po obsegu finančnih sredstev najpomembnejši 
partner, pa bo Skupščina mesta obravnavala celotno gradivo in dopolnilo 
jutri. V občinskih skupščinah Ljubljane je obravnava že bila opravljena. 

Glede na to, da bo Kulturni dom Ivan Cankar v Ljubljani pomemben za 
celotno kulturno, politično in delegatsko življenje naše republike, menimo, da 
je obravnava po hitrem postopku upravičena, saj bi odlaganje sprejetja od- 
loka onemogočilo pravočasno najetje premostitvenih kreditov, kar bi imelo 
za posledico ustanovitev gradnje in neprecenljive dodatne obveznosti. 

Predlagamo, da se odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora 
o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar, sprejme na da- 
našnjem zasedanju. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Drago Sila, delegat za Zbor zdru- 
ženega dela s področja kmetijstva, 9. okoliš, Trebnje! 

Drago Sila: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
pombo imamo k 9. točki dnevnega reda predloga odloka o pooblastitvi Izvr- 
šnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in 
dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma 
Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Delegaciji se ne zdi pravilno, da so se planerji, ki so že v osnovnem planu 
v predračunu predvidevali podražitve in verjetno še kakšen varstveni ukrep, 
zmotili skoraj za polovico. 

Delegacija se ne strinja s takim načinom dela in se ji zdi, da je to za- 
vajanje javnosti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jelka 
Tušar, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, 
Kamnik! 

Jelka Tušar: Skupini soglašata s predlogom odloka in menita, da je 
Kulturni dom Ivana Cankarja v Ljubljani potrebno dograditi. 

Veliko govorimo o omejevanju uvoza, zato vprašujemo, ali opremo, ki 
je predvidena iz uvoza, res ne moremo kupiti na domačem tržišču in ali je, 
če jo že moramo kupiti iz uvoza, res nujno, da je najboljša in najdražja, saj 
znaša uvoz opreme po predračunu predvidoma 184 milijonov 991 tisoč 842 
dinarjev. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Slavka Jerman, 
delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 36. okoliš, Ljub- 
lj ana-Center! 
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Slavka Jerman: Tovariš predsednik, tovarišica podpredsednica, 
tovariši delegati! Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana-Center je 
na 17. seji 14. julija 1979 obravnaval poročilo o delu Odbora udeležencev 
samoupravnega sporazuma o financiranju in izgradnji Kulturnega doma Ivan 
Cankar. Zbor je poročilo sprejel. 

Na včerajšnji seji je Zbor združenega dela sprejel sklep o pristopu k 
podpisu družbenega dogovora o spremembah pri izgradnji in financiranju doma 
Ivana Cankarja. Številke, ki so bile posredovane delegatom, so zaskrbljujoče 
ter postavljajo vprašanje, ali bomo občani in delovni ljudje Ljubljane ter 
delavci v združenem delu zmogli tako novo obremenitev, če upoštevamo, da 
tudi združeno delo mesta Ljubljana pestijo inflacijske in stabilizacijske težave 
in vrste obveznosti iz preteklega obdobja in še tekoče obveznosti. 

Izpostavljena je bila tudi dilema glede sredstev za tekoče vzdrževanje 
doma Ivana Cankarja in njegovo financiranje po izgradnji. Občani Ljubljane 
in tudi delavci v združenem delu smo ob razgrnitvi projekta in javni razpravi 
pred pričetkom gradnje tako pomembnega kulturnega doma dali podporo, 
čeprav smo že takrat postavljali razna vprašanja zaradi nerazčiščenih zadev, 
ki so se danes izkazale kot ključni problem zviševanja stroškov, ki določajo 
novo predračunsko ceno objekta, da o končni ceni sploh ne govorimo. 

V obrazložitvi k povečanju nove cene najdemo kot zaviralce normalnega 
poteka gradnje dolgotrajne postopke za oprostitev plačila carinskih in uvoz- 
nih dajatev, še posebej ustreznih soglasij in režimov za nujno potrebno opre- 
mo iz uvoza. Taka pojasnila nam, delavcem v združenem delu, dokazujejo, 
da le niso bili v hitro reševanje družbeno zastavljenih ciljev vključeni vsi 
subjekti, to so tisti, ki zaviralno vplivajo na ceno objekta. Ob takih ugotovitvah 
bi morala tudi Republiška konferenca Socialistične zveze intervenirati po- 
dobno, kot je intervenirala s stališči, ki so predloženi h gradivu za današnjo 
sejo. Zlasti če upoštevamo citirano ugotovitev, da je potrebno vsestransko 
odpraviti zaviralce pri uresničevanju naših skupnosti prizadevanj za obli- 
kovanje celotno zasnovanega kulturnega razvoja za prihodnje srednjeročno 
obdobje. Ker republika Slovenije sedaj še nima podobnega objekta, ki bi 
predstavljal vsestransko uporabo in ne nazadnje tudi kulturno vrednost za 
republiko Slovenijo, menimo, da moramo vsi vložiti napore, da začeti objekt 
dokončamo, ker si res ne moremo privoščiti kakršnekoli ustavitve gradnje ali 
upočasnjene gradnje, ker ta povzroča podražitev in razne težave. Razpolagamo 
namreč s podatki o podražitvah, ki so izračunani na podlagi podatkov, dob- 
ljenih iz brošure Indeks BGS iz marca 1979. 

Med stališči Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije najdemo 
ugotovitev, da je potrebno med podpisniki družbenega dogovora o izgradnji in 
financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar ustvariti vzdušje razumevanj in 
podporo tej prednostni naložbi, ki je za kulturni razvoj Slovenije neprecen- 
ljivega pomena. Prav iz te ugotovitve izhaja naše vprašanje, ali ni delitveno 
razmerje 45 % na mesto Ljubljana in 35 % na republiko in Republiško kul- 
turno skupnost le prehudo za mesto Ljubljana, če upoštevamo, da bodo razliko 
do 100 % krili zopet delavci iz Ljubljane. Pričakovali smo, da bo razširjen 
krog podpisnikov družbenega dogovora na druga območja v Sloveniji ali celo 
v Jugoslaviji. Prav iz tega razloga je Zbor združenega dela pooblastil delegata, 
da danes postavi naslednje vprašanje: Ali so bila kakršnakoli prizadevanja v 
tej smeri, da bi pri gradnji Kulturnega doma, ki ga gradi republika Slovenija, 
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prišla do izraza vsa jugoslovanska solidarnost? Iz preteklega obdobja vemo, 
da je republika Slovenija prispevala svoje deleže k raznim gradnjam kul- 
turnih spomenikov in drugih objektov v različih republikah. Postavljeno 
vprašanje se nam zdi zelo pomembno, ker bi v tem položaju, v katerern sta 
se znašli republika Slovenija in Ljubljana, prišla prav kakršnakoli pomoč ali 
celo odlog, začasen odlog plačila tekočih obveznosti. Zanimivo bi bilo zbrati 
podatke, koliko je republika Slovenija prispevala iz naslova solidarnosti in v 
katerih primerih je bila solidarnost povrnjena. Zavedamo se, da je pred nami 
predlog sprememb družbenega dogovora in da v tem trenutku ni mogoče ni- 
česar spremeniti. Naš namen je, da spregovorimo o teh problemih. Prosimo le, 
da se pri bodočih podražitvah in zahtevah za kritje novih cen ne obremenju- 
jejo samo delavci iz Ljubljane ter da je treba širiti krog financerjev vse- 
slovenskega objekta. Hvala lepa. 

Se to bi povedala. To razpravo je podprla tudi skupina za delegiranje 
delegatov v Zbor združenega dela na svoji seji 13. 9. 1979. 

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

Boris Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
obravnavi predloga družbenega dogovora spremembah in dopolnitvah druž- 
benega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar 
smo delegati naše skupine ugotovili naslednje: 

1. Dodatno k predvidenim sredstvom v družbenem dogovoru je potrebno 
zagotoviti 477 milijonov 970 tisoč dinarjev. 

2. Potrebna dodatna sredstva bodo uporabljena za pokrivanje povečanih 
materialnih stroškov za nabavo funkcionalne opreme, za nabavo varnostne 
opreme, za povečanje bruto etažnih površin in za postavitev spomenika Ivanu 
Cankarju. 

Na osnovi teh ugotovitev so bila postavljena v skupini delegatov nasled- 
nja vprašanja: 

1. Zakaj v predračunu ob izdelavi glavnega projekta vsaj okvirno že niso 
bile upoštevane podražitve, ko pa vemo, da se na primer na področju stano- 
vanjske izgradnje v predračunih te že upoštevajo? 

2. Isto vprašanje se nanaša tudi na dodatno funkcionalno opremo. 
3. Varnostne naprave in potrebna varnostna opremljenost so projektantom 

poznane, saj so predpisane z ustreznimi zakoni in bi morale biti v osnovnem 
projektu že upoštevane. 

4. Z ustreznimi geološkimi raziskavami se da dokaj točno ugotoviti last- 
nosti terena, ki pogojujejo vse zaščitne ukrepe v gradbeni jami. 

5. Povečana bruto etažna površina kaže na to, da je med samo gradnjo 
prišlo do odstopanja od osnovnega projekta. Ker predstavlja potrebni znesek 
dodatnih sredstev okoli 70% osnovne predračunske vrednosti, lahko torej 
trdimo, da smo v začetku gradnje imeli opravka z nepokrito investicijo. 

Delavci v združenem delu so z razumevanjem sprejeli odločitev o izgrad- 
nji Kulturnega doma Ivan Cankar in so se tudi zavestno opredelili za tovrstno 
investicijo ter jo tudi za naprej v celoti podpirajo, menijo pa, da morajo za 
vse investicije veljati enotna merila. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Ker so bila v razpravi zastavljena nekatera konkretna vprašanja, vprašujem 
predstavnika predlagatelja, če želi besedo! K besedi se je prijavil tovariš Miro 
Kert, direktor delovne organizacije Kulturni dom Ivan Cankar v ustanavljanju. 

Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
nekatera, zlasti na konkretna vprašanja iz razprave bom dal dodatna pojasnila. 
Kot prvo bom dal pojasnilo v zvezi z uvozom opreme. 

Spričo bilačnega položaja republike in žnane problematike uvoza, tako 
gospodarstva kot negospodarstva, moram povedati, da ima Kulturni dom Ivan 
Cankar na današnji dan pravno veljavno prijavo posla pri Narodni banki le 
za eno pogodbo, in sicer za uvoz odrske tehnike v višini 1 milijon 100 tisoč 
angleških funtov. Kulturni dom Ivan Cankar je edini, ki je v skladu z intenci- 
jami in z našo politiko uvoza tudi dosegel, da bo domači partner, Klemos iz 
Lenarta, izdelal 200 ton odrske tehnike. Vsa odrska tehnika v Jugoslaviji je 
uvožena iz tujine. 

Za katero opremo iz uvoza gre? Gre izključno za tisti del uvozne opreme, 
ki je v Jugoslaviji ne proizvajamo, torej za uvoz orgel, del klima naprav, ki 
jih v celoti montira Industrijsko montažno podjetje Ljubljana, in snemalno 
tehniko ter del TV kino in električne akustike. Ta oprema je predvidena v 
sedanji predračunski vrednosti. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
je na letni skupščini letos izdala generalno soglasje Kulturnemu domu Ivan 
Cankar v višini 194 milijonov dinarjev. S tem nas je zavezala, da konkretnih 
soglasij ni potrebno predvideti v samem postoku. 

Kot sem uvodoma povedal, je bila realizirana le ena pogodba, pa š'e ta ne 
v celoti. Ves ostali uvoz bo realiziran v prihodnjem letu. 

Ker se v javnosti, predvsem v gospodarstvu, širijo različne dezinformacije, 
menim, da je prav, da povem, da Kulturni dom Ivan Cankar nima prioritete 
na področju uvoza opreme. 

Glede vse ostale opreme naj povem, da je naravnanost tako Odbora udele- 
žencev in Operativnega štaba, ki izvaja investicijo, kot delovne organizacije 
kot investitorja izključno na domačo opremo. Podatki o tem so vsakomur 
dosegljivi. Javnosti je verjetno znano, da smo že zaključili vse razpise no- 
tranje opreme, ki bo izključno domače proizvodnje. 

Nekaj besed še o podražitvah oziroma o posameznih elementih: v geoloških 
raziskavah bruto etažnih površin in porastu cen. 

Osnovni družbeni dogovor je predvideval, da je izhodišče predračunske 
vrednosti junij 1977 in da se podpisniki zavezujejo, da vsako leto hkrati z 
indeksom rasti cen zagotavljajo tudi sredstva za revalorizacijo. 

Prvotni načrt je predvideval 35 261 m2 površine, sedanji pa 38 872 m2. Do 
tega povečanja je prišlo izključno zaradi dodatnih zahtev za varnost objekta, 
glede na lokacijo, in tudi zaradi izvedbe posameznih elementov, predvsem odr- 
ske tehnike. Povečanje površine je torej posledica varnostnih zahtev objekta. 

Glede geoloških raziskav naj povem, da je bil teren predhodno dobro razi- 
skan. Ko so se dela začela, pa se je moralo prvotno predvideno pilotiranje za- 
menjati z novim, ker so bili ogroženi sosednji objekti. Tudi kasnejše raziskave 
bo spričo zelo neugodnih vremenskih razmer lin večjega pritiska talne vode 
narekovale dodatna dela. Vse navedeno in sama narava dela in razmere so 
narekovale dodatne ukrepe, ki v podražitvi predstavljajo 8,5 %. 

12» 
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Za protipožarne in druge zaščitne naprave smo se obrnili na ustrezno or- 
ganizacijo iz Zagreba, ker v Sloveniji nimamo take organizacije. Ta organiza- 
cija je pripravila celotno projektno dokumentacijo in nudi strokovno pomoč za 
varnost pred požari in pred drugimi nesrečami. Dodatni varnostni ukrepi so 
upravičeni ne le zaradi objekta samega, pač pa tudi zaradi varnosti ljudi, saj 
bo objekt lahko hkrati sprejel 3000 ljudi. Znano je, da so veliki požari v svetu 
v zadnjem času narekovali posebne varnostne ukrepe. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: So delegati zadovoljni z odgovorom na 
zastavljena vprašanja? (Da.) Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonođajno-pravne komisije k 3. 
točki. Izvršni svet se z amandmajem strinja. Se Odbor strinja z amandmajem? 
(Se strinja.) 

Kdor je za predlagani amandma Zakonodajno-pravne komisije k 3. točki, 
naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se 
je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 3. točki spre- 
jet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sprejme dogovor o spremembah in dopolnitvah družbe- 
nega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na 
Trgu revolucije v Ljubljani, v celoti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (17 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (17 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega 
dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu 
revolucije v Ljubljani sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 7. točko dnevnega reda. 
Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, ali želi k tej točki, to je k pred- 

logu za izdajo zakona o vpisu v sodni register, besedo? i(2eli.) Besedo ima tova- 
riš Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
zvezi z zakonom o vpisu v sodni register želim v uvodu poudariti, da je ureja- 
nje sodnega registra, skladno z ustavo Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, v pristojnosti federacije. 

Federacija je sodni register in vpisovanje vanj uredila v zakonu o združe- 
nem delu. V tem zakonu je predpisana obveznost vodenja in vpisa v sodni re- 
gister, določena so bistvena načela registra, subjekti in predmet vpisa, organ, 
pristojen za vodenje registra, in postopek, po katerem se opravi vpis. 

Natančnejša določila o načinu, pogojih in postopku vpisa pa vsebuje ured- 
ba o vpisih organizacij združenega dela in drugih subjektov v sodni register. 

Zakon o združenem delu pa dopušča, da republike s svojimi zakoni dolo- 
čijo obveznost vpisa tudi za druge subjekte in za druga dejstva in da lahko 
predpišejo še druge listine in dokaze, ki jih je treba priložiti k priglasitvi za 
vpis subjektov, dopušča pa tudi, da republike s svojimi zakoni predpišejo po- 
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stopek vpisa za subjekte, ki se vpisujejo v sodni register na podlagi republiš- 
kega zakona, kolikor želijo postopek vpisa urediti drugače, kot ga ureja uredba. 

Republiški zakon o vpisu v sodni register bi torej z zakonom o združe- 
nem delu, zakoni, ki že določajo vpis posameznih subjektov v sodni register, ter 
s citirano zvezno uredbo predstavljal zaokroženo celoto. 

Poleg subjektov, za katere je z republiškimi zakoni že predpisana obvez- 
nost vpisa, to so na primer stanovanjske in obrtne zadruge, kmetijske zadruge, 
temeljne zadružne organizacije, temeljne organizacije kooperantov, delovne or- 
ganizacije kooperantov, samoupravne interesne skupnosti, njihove enote in te- 
meljne skupnosti, delovne skupnosti odvetnikov in gospodarske enote kazen- 
sko-poboljSevalnih zavodov, bi'ta zakon predpisal obveznost še za trajne ali za- 
časne delovne skupnosti, v katerih združujejo svoje delo delovni ljudje, ki z 
osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo znanstveno, književno, likov- 
no, glasbeno, gledališko, filmsko in drugo dejavnost, ter skupnosti visokošol- 
skih delovnih organizacij. Glede teh subjektov bo zakon, kolikor bo za posame- 
zen objekt potrebno, določil, da se poleg podatkov, ki jih že določa zakon o 
združenem delu, vpišejo še drugi, za pravni promet pomembni podatki ter listi- 
ne in dokazi, ki jih bo potrebno priložiti k priglasitvi za vpis v sodni register. 

Predlagatelj meni, da bi se vpisi opravili po zvezni uredbi, zato zakon po- 
stopka vpisa ne bo urejal. 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona je bilo razpravljano tudi o pri- 
stojnostih registrskega sodišča v postopku vpisa ter izraženo mnenje, naj se 
tudi to vprašanje uredi v republiškem zakonu. Glede na to, da so v členu 449. 
zakona o združenem delu opredeljena pooblastila registrskega sodišča, predla- 
gatelj meni, da tega vprašanja ni mogoče drugače urejati v republiškem za- 
konu. 

Člani skupščinskih teles so podprli tudi predlagateljev predlog o registra- 
ciji krajevnih skupnosti, vendar pa mnenja o tem, kakšna naj bo ta evidenca 
in kdo naj jo vodi, doslej še niso usklajena. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca Odbora in Komisije 
še dopolniti poročili? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 
Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o vpisu v sodni register se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles in v ostalih gradivih. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega skle- 

pa? (Nihče.) 
Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
poroštvu Socialistične republike Slovenije za najetje kredita, ki ga bo najela 
temeljna organizacija združenega dela Ti02 v sestavi delovne organizacije 
Cinkarna Celje za svojo ekološko sanacijo. 
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Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Toneta Kovica, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za industrijo. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance našega zbora in Zako- 
nodaj no-pravna komisija. Oba sta dala poročili. Danes smo prejeli na klop 
amandmaja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Zeli.) Besedo ima tovariš Tone 
Kovič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za industrijo! 

Tone Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred 
vami je predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije za najetje 
premostitvenega kredita, ki ga bo najela temeljna organizacija združenega de- 
la titanovega dioksida v sestavi Cinkarne Celje za svojo ekološko sanacijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prihaja pred oba skupščinska zbora 
s predlogom odloka, ki naj zagotovi možnost najetja kreditov za en del sred- 
stev, nujno potrebnih za uresničitev programa ekološke sanacije enega najbolj 
onesnaženih žarišč v Sloveniji, to je Celja z njegovo bližnjo okolico. Poroštvo, 
ki ga predlagamo, bo omogočilo temeljni organizaciji združenega dela titano- 
vega dioksida Cinkarne Celje, da uresniči neodložljivi program kompleksne 
ekološke sanacije, ki je bil lani obravnavan in sprejet, tako med delavci Cin- 
karne same kot še posebej v družbenopolitični skupnosti Celje. 

O tem programu so neposredno razpravljali tudi delovni ljudje in ob- 
čani Celja, katerim je bila celotna problematika posredovana v glasilu »Dele- 
gatov poročevalec«. 

V Cinkarni so na osnovi kompleksnega programa ekonomske in ekološke 
sanacije izdelali konkreten program potrebnih finančnih sredstev za ekološko 
sanacijo. Ker je očitno, da potrebna sredstva po tem programu daleč prese- 
gajo finančne zmogljivosti Cinkarne same, izvedba programa pa je neodlož- 
ljiva, je postalo jasno, da morajo pri sanaciji te zahtevne problematike sodelo- 
vati tudi zunanji dejavniki, kot so partner iz Nemške demokratične republike, 
ožja in širša družbenopolitična skupnost ter banke. Tako sodelovanje je tembolj 
potrebno, ker v republiki doslej še nismo uspeli najti in izoblikovati ustrezne 
sistemske rešitve, s pomočjo katere bi na ustrezen solidarnostni način pomagali 
odpraviti ali vsaj omiliti glavne težave pri financiranju programov odprave 
starih ekoloških žarišč v naši republiki. Ker torej take sistemske rešitve še 
nimamo, celjski primer zahteva sprejetje specifičnega dogovora za rešitev te 
problematike, ki bi bil v bistvu izvensistemski in enkraten, saj bi temeljil na 
poroštvu za kredite kot obliki premostitvenih sredstev, ki naj jih v bodoče 
v naši republiki zbiramo za te potrebe na osnovi posebnega družbenega dogo- 
vora ali zakona. V prid takšnim sistemskim rešitvam so se v preteklih dneh 
ob obravnavi predloga tega odloka izrekali tudi vsi skupščinski odbori. Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je sprejetje takšnih sistemskih 
rešitev neodložljivo in bo v zvezi s tem sprožil ustrezne aktivnosti. 

V finančni konstrukciji za izvedbo navedenega sanacijskega programa bo- 
do po dogovorih sodelovali poslovni partner iz Nemške demokratične repu- 
blike z deležem sredstev, ki jih je vložil v investicijo titanovega dioksida, to 
je 49%, nam pa ostane skrb za 51 %, od česar daje SR Slovenija poroštvo ban- 
kam za 3/4 te vsote, Skupščina občine Celje pa za 1/4 tistega deleža, ki se na- 
naša na obveznosti tega tozda. 
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V pokritju stroškov za ekološko sanacijo Cinkarne bodo sodelovale vse 
temeljne organizacije Cinkarne, saj bodo prevzele poroštvo za najetje kredita 
v višini 36 milijonov 437 tisoč dinarjev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vlaganja za odpravo ekoloških problemov v 
Celju so samo del širših družbenih prizadevanj za izpolnjevanje sprejetih 
planskih obveznosti na področju bazne kemije. Proizvodnja titanovega belila 
je odpravila potrebo po uvozu te surovine. Ker pa proizvodnja titanovega be- 
lila zahteva velike količine žveplene kisline, ki se sedaj v Celju proizvaja po 
zastarelih tehnoloških postopkih, ki so tudi vir onesnaževanja zraka in vode, 
je neodložljivo potrebno, da se izgradnja nove tovarne žveplene kisline prične 
čimprej, saj je tudi ta investicija potreben del ekološke sanacije. Hkrati pa na 
povečane količine žveplene kisline računajo tudi ostali domači porabniki. 

Ker delovni ljudje in občani občine Celje, pa tudi družbenopolitične stru- 
kture te občine pogojujejo izdajo gradbenega dovoljenja in začetek izgradnje 
obrata žveplene kisline z izvedbo programa ekološke sanacije, je potreba po 
zagotovitvi sredstev s strani vseh udeležencev za kompleksno sanacijo tega 
ekološkega žarišča neodložljiva. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prihaja v Skupščino s predlogom 
tega odloka. Istočasno pa sodimo, da morajo dogovorjene obveznosti nemudo- 
ma sprejeti tudi zbori Skupščine občine Celje. 

Ker je Nemška demokratična republika sodelovala pri izgradnji tovarne 
titanovega belila po načelu skupnega sovlaganja v razmerju 49 :51, je kot že 
rečeno, pripravljena v navedenem razmerju sodelovati s svojimi sredstvi tudi 
pri ekološki sanaciji. To pa hkrati pomeni, da je pridobitev teh sredstev vezana 
na pridobitev sredstev, ki jih mora zagotoviti naša stran. Zato je tudi čas tako 
pomemben in ne dopušča odlaganja. 

Na zasedanjih odborov skupščinskih zborov so delegati dali podporo pred- 
logu odloka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ob tej podpori so spri- 
čo skromne obrazložitve odloka, ki ste ga prejeli, postavili tudi nekaj vpra- 
šanj, na katere so dobili odgovore že na sejah odborov. Na nekatera pa dajemo 
podrobnejšo obrazložitev v tej uvodni besedi. 

Eno od vprašanj se nanaša tudi na to, v kolikšni meri porabniki izdelkov 
Cinkarne Celje sodelujejo s svojimi sredstvi pri sanaciji Cinkarne. Po podatkih 
Cinkarne v ekonomski sanaciji sodelujejo porabniki žveplene kisline, ki zdru- 
žujejo svoja sredstva za izgradnjo nove tovarne te kisline v višini 80 milijonov 
dinarjev, to je približno 1/4 od celotne investicije, ki znaša predvidoma 310 
milijonov dinarjev. 

Ker bo nova tovarna žveplene kisline prispevala tudi k ekološki sanaciji 
Cinkarne, je možno ugotoviti, da v kompleksni sanaciji Cinkarne vsaj delno 
že sodelujejo tudi porabniki njenih izdelkov. 

Tovarišice in tovariši delegati! V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije predlagam, da predloženi predlog odloka zbor sprejme v predlaga- 
nem besedilu, skupaj z amandmajem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki ste ju danes dobili na mizo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca Odbora za finance in 
Zakonodajno-pravne komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Milica Dabanovič, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, okoliš 4, Slovenske Konjice! 
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Milica Dabanovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 
občine Slovenske Konjice je obravnavala na svoji seji 24. septembra 1979 pred- 
log odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije za najetje kredita, ki 
ga bo najela temeljna organizacija združenega dela Ti02 v sestavi delovne or- 
ganizacije Cinkarna Celje za svojo ekološko sanacijo ter sprejela sklep, da 
podpira sprejetje predlaganega odloka, ter sicer podpira prizadevanja Cin- 
karne Celje ter pristojnih družbenopolitičnih skupnosti za sanacijo ekoloških 
razmer v celjski regiji ter širše. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Ivan Zelenšek, delegat iz Celja! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da k obrazložitvi, ki jo je dal tovariš Kovič, ni kaj dodati. Vendar de- 
legati s področja gospodarstva, Celje, menimo, da je potrebno le povedati, za- 
kaj se bodo sredstva, o katerih se bomo danes odločali, uporabljala. 

V Celju je ugotovljena kapacitativna sposobnost zraka, da sprejme 1400 
kilogramov SO2 na uro. V zadnjih dveh zimskih sezonah smo te količine redno 
presegali. Po izdelanem katastru onesnaževanja SO2 znaša delež Cinkarne Ce- 
lje pri onesnaževanju 80%, predvsem zaradi tiste proizvodnje, za katero je 
zainteresirana predelovalna kemična industrija ne samo v SR Sloveniji tem- 
več v celotni Jugoslaviji. Ta podatek velja tudi za leto 1978. 

Sedanje obremenitve celjskega zraka presegajo maksimalno dopustne emi- 
sijske koncentracije do 10-krat na uro. To stanje je zelo odvisno tudi od vre- 
menskih pogojev, zlasti pa od inverzije, ki je v Celju zelo pogosta zaradi kot- 
linske lege. Tako stanje ne dovoljuje nadaljnje širitve bazne industrije v Ce- 
lju, ne da bi prej sanirali staro stanje, saj so posledice za zdravje prebivalstva 
že zelo zaskrbljujoče, predvsem pa za populacijo do 20 let; teh je 16 000 od 
46 000 celotnega prebivalstva občine Celje. 

Tega nenormalnega stanja se v delovni organizaciji in občini globoko za- 
vedamo. Zato smo sprejeli program ekološke sanacije za njegovo dokončno 
razrešitev. 

Pri sestavi sanacijskega programa delovne organizacije Cinkarna Celje so 
sodelovali strokovnjaki iz Cinkarne, bank, Inštituta Jožef Štefan in Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, zato smo prepričani, da je program dovolj strokovno 
obdelan in da ni laičen. 

Program ekološke sanacije je naslednji: vgraditev elektrofiltrov v proiz- 
vodni objekt titanovega belila in naprave ta pranje dimnih plinov; čiščenje 
iztoka sadre na odlagališče odpadkov pri proizvodnji titanovega belila; čišče- 
nje filtrata, to je posedalnika, ki je v fazi montaže; vgrajene so že nape nad 
katenirkami za redčenje dimnih plinov; v teku je gradnja višje pregrade z de- 
pojem sadre in povečanje kapacitet nevtralizacije zaradi obratovanja in eko- 
loške varnosti; izdelam so projekti za rekonstrukcijo glavnega kanala za od- 
padne vode Ti02 in drugih obratov; ustavitev dveh dotrajanih linij proizvodnje 
žveplene kisline po dograditvi nove proizvodnje. Po srednjeročnem planu 1981 
do 1985 SR Slovenije je potreba po žvepleni kislini v SR Sloveniji predvidena 
v višini 300 000 ton. Menim, da si brez žveplene kisline danes ne moremo za- 
mišljati nobene proizvodnje, niti ne proizvodnje hrane. Zato je graditev ob- 
jekta za proizvodnjo žveplene kisline, ki je pogoj ekološke sanacije, neobhodno 
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potrebna tudi v Celju; nadalje je to tudi absorpcija odpadnih voda v grafiki, 
čistilne naprave za modri baker. 

Za čimprejšnje izboljšanje stanja je delovna organizacija Cinkarne Celje 
po sprejetju sanacijskega programa v Skupščini občine Celje že izčrpala vse 
svoje finančne zmogljivosti za ekoloSko sanacijo ter s tem zašla v velike fi- 
nančne težave. Trenutno ima že zapadlih neplačanih finančnih obveznosti v 
znesku 52 milijonov 580 tisoč dinarjev, pri tem pa ključne postavke ekološkega 
programa sploh še niso realizirane. 

Z realizacijo programa že kasnimo zaradi nepravočasne zagotovitve finan- 
čnih sredstev. 

Slišali ste, da je partner oziroma sovlagatelj v tovarno titanovega belila na 
zadnjih razgovorih v Leipzigu pristal, da prispeva enak delež kot ga prispeva 
Jugoslavija oziroma SR Slovenija. Tako bo partner iz NDR prispeval 51 mili- 
jonov, to je 5 milijard in sto milijonov nepovratnih sredstev tudi za ekološko 
sanacijo. 

Ker se program v lanskem letu ni začel uresničevati, je zaradi nezagotov- 
ljenih finančnih sredstev prišlo do precejšnjih podražitev. 

Od zagotovitve sredstev za celovito realizacijo sanacijskega programa sta 
odvisna nadaljnji razvoj programa in realizacija srednjeročnega plana SR 
Slovenije na področju bazne kemije ter posredno tudi energije. 

V Celju nismo sposobni sami zagotoviti sredstev za financiranje sanacij- 
skega programa, zato prosimo delegate, da sprejmete predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o poroštvu za najetje kredita, ki ga bo najela temeljna 
organizacija združenega dela TiC>2 v sestavi organizacije Cinkarna Celje. 

Zavedamo se, da so ekološki problemi v Sloveniji v tako velikem zamahu, 
da jih je potrebno razreševati s sistematičnimi rešitvami, vendar v našem 
primeru ni moč več čakati, glede na izredno kritičen položaj v Celju. 

V zadnjih desetih letih smo v razvoju bazne kemije zabeležili močan po- 
rast proizvodnje, tudi do nekajkratno povečanje, pri čemer pa niso bile v za- 
dostni meri upoštevane naravne danosti prostora ter niso bile izvedene neka- 
tere tehnološke rešitve, kar je pripeljalo do današnjega kritičnega položaja v 
Celju. 

Družbenopolitični zbor Skupščine občine Celje je včeraj, 25. septembra, 
sprejel sklep o poroštvu Cinkarne Celje za najetje posojila v višini 14 milijo- 
nov 673 000 dinarjev. To je delež Celja za čimprejšnjo razrešitev ekološkega 
vprašanja v delovni organizaciji Cinkarna Celje. Ostala dva zbora bosta raz- 
pravljala 28. 9. in bosta dala, to je bilo že ugotovljeno v delegacijah, tudi sklep 
o sprejetju poroštva za najetje tega kredita. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nih- 
če, zaključujem razpravo. Predlagam, da preidemo na glasovanje. Najprej bo- 
mo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta k naslovu in k 1. točki. 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k naslovu in k 1. točki. Odbor in Zakonodajno-pravna komisija se z amandma- 
jema strinjata. Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (141 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k naslovu in k 1. točki so- 
glasno sprejeta. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o poroštvu Socialistične republike 
Slovenije za najetje kredita, ki ga bo najela temeljna organizacija združene- 
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ga dela Ti02 v sestavi delovne organizacije Cinkarne Celje za svojo ekološko 
sanacijo, v celoti. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slo- 
venije za najetje kredita, ki ga bo najela temeljna organizacija združenega 
dela Ti02 v sestavi delovne organizacije Cinkarne Celje za svojo ekološko sa- 
nacijo, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog perio- 
dičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 
četrto trimesečje 1979. 

Predlog je pripravila in predložila skupina delegatov v sestavi Viljem Pa- 
hor, Vlada Sever in Emil Tomažič. O predlogu periodičnega delovnega načrta 
so bile opravljene tudi konzultacije v Skupščini in še posebej z Izvršnim sve- 
tom. 

Dovolite, da v imenu skupine delegatov podam kratko obrazložitev k pred- 
logu periodičnega delovnega načrta našega zbora. 

Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za četrto 
trimesečje 1979 je pripravljen na podlagi 40. člena poslovnika Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije. Kot je razvidno iz uvoda k predloženemu 
periodičnemu delovnemu načrtu, izhaja ta načrt iz programa dela zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1979 ter upošteva prioritete, začrtane že ob spre- 
jemanju letnega programa, in naloge, ki so bile uvrščene v periodični delovni 
načrt za prejšnja trimesečja, pa niso bile uresničene. 

Na podlagi dogovorov in usklajevanja z Izvršnim svetom in republiškimi 
upravnimi organi predlagam, da se v tem periodičnem delovnem načrtu ne 
predvidi obravnava sklopa zakonov s področja kulture. Gre za akte, ki so na- 
vedeni pod zaporednimi številkami od 10 do 18 pri sejah zborov za 14. in 15. 
november. Te zakone naj bi uvrstili v delovni program zborov v naslednjem 
letu. V pripravo teh zakonov je bilo že doslej vloženega precej analitičnega, 
strokovnega in kreativnega dela, vendar ostaja pri njih še vedno nekaj od- 
prtih vprašanj in zato je prav, da damo predlagatelju in končno tudi delega- 
tom nekaj več časa za odgovorno odločitev na tem področju. 

Predlagam, da delegati predloženi periodični delovni načrt sprejmejo, upo- 
števajoč predlog glede celotnega sklopa aktov s področja kulture, navedenih 
pod zaporednimi številkami od 10 do 18 delovnega načrta. Hkrati predlagam, 
da skupina delegatov, ki je pripravila predlog tega akta, kasneje opravi re- 
dakcijo ter pri redakciji upošteva pripombe, ki so bile dane k predlogu pe- 
riodičnega delovnega načrta po dogovoru s predstavniki predlagateljev posa- 
meznih aktov. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavala delovna telesa Skup- 
ščine SR Slovenije in odbori našega zbora, ki so dali pismena poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne že- 
lijo.) Želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Lesar, delegat za Zbor zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor občin in za Zbor združenega dela je med obravnavo 
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predloga periodičnega delovnega načrta zborov sprejela naslednja stališča ozi- 
roma mnenja: 

1. Trden program omogoča ustrezno vključevanje občinske skupščine in 
njenih delovnih teles v obravnavo zadev, ki so predvidene v programu zborov 
Skupščine SR Slovenije. Zato menimo, da v program ne kaže uvrščati gradiv, 
za katere je vprašljivo, če bodo pripravljena. Zlasti so pri tem mišljeni tisti 
akti, za katerih pripravo ni razčlenjena ustrezna strokovna obravnava. 

2. Zavzemamo se za koordinirano pripravo in sprejetje zakonov s področja 
prostorske, zemljiške in komunalne politike. Zato menimo, da je potrebno 
vztrajati pri pripravi aktov, ki so predvideni v programu, pa tudi pospešiti pri- 
pravo in sprejetje zakonov, kot na primer zakona o urbanističnem planiranju, 
saj gre prav na tem področju za uresničevanje sklepov, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije sprejela že v začetku leta 1978. Gre namreč za stališča, sklepe in 
priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške 
politike v SR Sloveniji. Sprejeta so bila na sejah zborov 22. februarja 1978 in 
objavljena v Uradnem listu št. 4/78, pri čemer pa so vsi roki že temeljito pre- 
koračeni. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
varišica Jelka Tušar, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodar- 
stva, 30. okoliš, Kamnik! 

Jelka Tušar: Skupini sta obravnavali periodični delovni načrt in 
imata k temu načelu naslednje pripombe: 

1. Po predlogu periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR Slove- 
nije za četrto trimesečje 1979 je predvidena obravnava osnutka resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1980, z izvedbenimi ukrepi, 27. novembra 1979. Obrav- 
nava predloga pa 26. decembra 1979. Skupini menita, da je rok od obravnave 
osnutka do obravnave predloga resolucije prekratek, ker za obravnavo ne bo 
zagotovljen 30-dnevni rok po poslovniku in predlagatelj pri sestavi predloga 
ne bo mogel upoštevati razprave na zborih. 

2. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah, z osnutkom, ki bo predvido- 
ma na dnevnem redu sej zborov 30. 10. 1979, naj bi se obravnaval istočasno z 
osnutkom zakona o skupnostih za ceste, ker sta zakona vsebinsko povezana. 
Zato predlagamo, da se za isto sejo pripravi tudi predlog za izdajo zakona o 
skupnostih za ceste z osnutkom zakona ali pa preloži obravnava predloga za 
izdajo zakona o javnih cestah z osnutkom in naj se navedena akta obravnava- 
ta na eni prihodnjih sej. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Pripombe k periodičnemu delovnemu načrtu za četrto trimesečje 1979 nam 

je poslala tudi Skupščina občine Murska Sobota in delegati 19. okoliša, Len- 
dava. 

Glede pripomb in dodatnih predlogov naj povem, da je v našem skupnem 
interesu, da uvrstimo na dnevni red vse tiste zadeve, ki se jih da uvrstiti v 
četrtem trimesečju. Vendar moramo biti pri tem vsekakor realni, da se vklju- 
čuje dejansko to, kar je bilo danes rečeno, in da se uvrščajo tiste zadeve, ki so 
dovolj dobro pripravljene za razpravo na zboru. 
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Prav tako moramo v postopkih pri programiranju, kakor tudi pri periodi- 
čnem načrtu, vzpostaviti stik s predlagatelji, še posebej z Izvršnim svetom. 
Zaman je uvrščena v periodičen načrt katerakoli zadeva ali gradivo, če pred- 
lagatelj ne more pripraviti ustreznih gradiv, razčistiti odprtih vprašanj itd. 

Predlagam, da bi, potem ko bi o tem sklepali, dali pooblastilo skupini dele- 
gatov, da v redakciji periodičnega programa za četrto trimesečje upošteva vse, 
kar je bilo v razpravi predlagano in pismeno posredovano zboru, pri čemer 
preveri možnost in realnost predlaganih zadev. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog periodičnega delovnega načrta Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije za četrto trimesečje 1979, s spremembami, 
ki sem jih obrazložil v začetku obravnave glede sklopa zakonov s področja 
kulture. Kdor je za predloženi periodični delovni načrt, naj prosim glasuje! 
(136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 
delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije za četrto trimesečje 1979 sprejet z večino 
glasov. 

Predlagam, da sprejmemo k tej točki dnevnega reda še naslednji sklep: 
Skupina delegatov za pripravo periodičnega delovnega načrta Zbora zdru- 

ženega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije za četrto trimesečje 
1979 naj opravi končno redakcijo periodičnega delovnega načrta zbora, pri 
čemer naj upošteva pripombe in predloge delovnih teles, skupin delegatov in 
pripombe iz razprave na seji zbora. 

2. Periodični delovni načrt Zbora združenega dela se objavi v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega predlo- 
ga sklepa? (Ne.) Ce nihče, prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za ta pred- 
log sklepa, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. Prehajamo na 3. 
točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o energetskem gospo- 
darstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet, ki je za svojega predstavnika k tej točki določil tovariša Draga 
Petroviča, član Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
energetiko. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Na klop smo prejeli predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi stališč, 
mnenj in predlogov delovnih teles, ki so obravnavala osnutek zakona. 

Na klop smo prejeli tudi predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora, ki jih ta Zbor sprejema na podlagi 188. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 
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Predlagam zboru, da imenujemo skupino delegatov, ki bo spremljala raz- 
pravo in skupaj s strokovnimi službami zbora po končani razpravi ugotovila, 
če je potrebno spremeniti ali dopolniti predlagani sklep. 

V skupino predlagam naslednje tovariše: Antona Jelenka, Janka Murausa 
in Milana Jerala. Se zbor s predlogom strinja? (Da.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. ^ 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Drago 

Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za ener- 
getiko! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da navedem, preden podam kratko analizo predloženega osnutka, ne- 
kaj osnovnih vzrokov, ki so narekovali predloženo vsebino zakona. 

Razvoj našega energetskega gospodarstva je v zadnjih letih, posebno v 
sedanjem srednjeročnem obdobju izredno intenziven, saj moramo nadomestiti 
zaostanek v gradnji energetskih objektov, ki je nastal v prejšnjih planskih 
obdobjih. Zato nas ne sme začuditi skokovit porast deleža energetskih investi- 
cij v gospodarskih investicijah sedanjega srednjeročnega obdobja, ki znaša 
nad 20%, medtem ko je bil v obdobju prejšnjega plana, 1971—1975, trikrat 
nižji. 

Energetika predstavlja prioriteto sedanjega plana in vse kaže, da bo osta- 
la to tudi v naslednjem desetletju. 2e leta 1973 smo predvideli, da bo raz- 
korak med proizvodnjo in porabo odpravljen šele okrog leta 1982 oziroma 1983, 
če bodo vlaganja dovolj intenzivna. Zadnji dogodki v svetovnem gospodarstvu 
pa kažejo na to, da bomo morali sedanjo intenzivnost vlaganj zadržati, po- 
sebno če bomo želeli znižati energetsko odvisnost, sicer bodo naraščajoče cene 
in obseg porabe nafte resno načeli ravnotežje naše plačilne bilance. 

Prejkone bo razvoj našega in jugoslovanskega energetskega gospodarstva 
še naprej slonel predvsem na naslednjih izhodiščih: dolgoročni in zanesljivi 
preskrbi z vsemi vrstami primarne in transformirane energije, ekonomsko 
racionalnem in čim višjem izkoriščanju domačih energetskih virov, racional- 
nosti proizvodnje in porabe vseh vrst energije, nujnem obsegu zagotovitve ener- 
gije iz uvoza, posebno dolgoročno sodelovanje z deželami v razvoju, usklade- 
nem razvoju našega energetskega gospodarstva z energetskimi gospodarstvi so- 
cialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin na osnovi skupnih 
naložb in dohodkovnih povezav, optimizacija energetskih objektov in sistemov, 
tako pri gradnji kot pri eksploataciji, in ne nazadnje izvajanje ukrepov za 
varstvo okolja. 

V obdobju sedanjega plana je zgrajenih in že obratuje 754 megavatov 
proizvodnih elektroenergetskih kapacitet, 610 km visokonapetostnih daljnovo- 
dov, 2400 megavolt/amperov transformacijskih zmogljivosti, 600 km magistral- 
nih plinovodov, 800 000 ton novih kapacitet premogovnikov, 70 000 m3 rezer- 
voarskih prostorov za tekoča goriva in zemeljski plin ter ustrezno distribu- 
cijsko, elektro in plinovodno omrežje. Ocenjujemo, da bodo glavni objekti 
sedanjega plana, čeprav nekateri med njimi z zamudo, realizirani. 

Zaradi nezagotovljenih sredstev oziroma nepravočasno pripravljenih pro- 
gramov so preneseni v kontinuiteto le Toplarna Ljubljana II in rafinerija v 
Lendavi ter del prenosnega in distribucijskega elektro omrežja. 

Kratko rečeno, v obratovanju je nad 50 energetskih objektov, katerih 
naložbena vrednost znaša več kot 25 milijard dinarjev. Letos bomo potrošili 
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8 milijard kWh električne energije, 6,4 milijona ton premoga, 2,4 milijona ton 
naftnih derivatov in 350 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina. 

Na področju energetskega gospodarstva se proizvajalci in porabniki ener- 
getskih virov že od 1974. oziroma 1975. leta povezujejo v Interesno skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije in Interesno skupnost za nafto in plin Slo- 
venije. 

Ob Interesni skupnosti elektrogospodarstva Slovenije deluje še pet območ- 
nih skupnosti. Njihova ustanovitev in delovanje kot novih oblik samoupravne, 
organiziranosti proizvajalcev in porabnikov energije predstavlja korak naprej 
pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov na izhodiščih nove ustave. 

Njihova vloga je nezamenljiva in opravile so veliko delo, ki smo ga v 
kratkem že navedli, kljub težavam, s katerimi so se pri svojem delu srečevale. 

Ob tem seveda ni prezreti razlike že v samem izhodiščnem položaju obeh 
skupnosti. Interesna skupnost elektrogospodarstva je bila ustanovljena na pod- 
lagi zakona in zajema vse proizvajalce in porabnike, Interesna skupnost za 
nafto in plin pa na prostovoljni podlagi, zato ne vključuje vseh porabnikov. 

Medtem ko je Interesna skupnost elektrogospodarstva pri realizaciji svo- 
jega zahtevnega programa razvoja uspela uveljaviti načelo združevanja sred- 
stev kot pretežno obliko zagotavljanja sredstev za razširjeno reprodukcijo, je 
pri izvedbi programa Interesne skupnosti za nafto in plin prevladal kreditni 
odnos. 

Osnovni razlog za to je, da smo doslej le elektrogospodarstvo proglasili 
za dejavnost posebnega družbenega interesa, čeprav predstavlja poraba elektri- 
čne energije le 18 % vse porabe energije v Sloveniji. 

Kljub nespornim dosežkom in uspehom na področju samoupravne organi- 
ziranosti proizvajalcev in porabnikov energije pri delovanju interesnih skup- 
nosti s tega področja in realizaciji sporazuma o temeljih planov energetskega 
gospodarstva so se v dosedanjem razvoju in pri uveljavljanju družbenoeko- 
nomskih odnosov pokazale nekatere pomanjkljivosti oziroma problemi, ki 
terjajo ustrezno rešitev. Razreševati jih poskušamo v tem osnutku zakona, in 
sicer: 

Obstaja dvojni sistem financiranja razširjene reprodukcije, eden za elek- 
trogospodarstvo in nanj vezano proizvodnjo primarne energije ter drugi za 
naftno-plinsko gospodarstvo. S tem pa obstajajo tudi bistvene razlike v mož- 
nostih realizacije razvojnih programov. 

Neusklađen razvoj pri reševanju problemov oskrbe s posameznimi vrstami 
energije povzroča nepotreben pritisk na porabo ene ali druge vrste energije. 
Neenoten nastop, tako dobaviteljev kot porabnikov pri nabavah izven re- 
publike, posebno pri naftnih derivatih in premogu, omogoča doseganje op- 
timalnih pogojev dobav, predvsem pa onemogoča uvedbo sodelovanja z do- 
bavitelji izven republike na osnovi dohodkovnih odnosov. 

Od sprejetih energetskih bilancah, tako letnih kot srednjeročnih, ni dolo- 
čen sistem odgovornosti proizvajalcev oziroma dobaviteljev energije, samo- 
upravnih interesnih skupnosti in v končni fazi tudi družbenopolitičnih skup- 
nosti. To seveda onemogoča njihovo kvalitetno realizacijo. Kljub sprejetim 
načelom energetske politike izrazito zaostajamo v raziskavah in aktiviranju 
domače energetske osnove in s tem večamo energetsko odvisnost, ki je danes 
že nad 60 %. 

Kljub vse večjim težavam, ki jih predstavlja uvoz energije, posebno 
nafta, se je tudi po 1973. letu nadaljeval prehod s trdih na tekoča goriva, kar 
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plačilno bilanco vse bolj obremenjuje. Tega procesa vse doslej nismo znali 
učinkovito zaustaviti, čeprav je že vseskozi jasno, da je to nujno. 

Proizvodni stroški in izdatki za energijo, tako za domačo kot za uvoženo, 
vse bolj obremenjujejo materialne stroške porabnikov, zato se vse bolj uvelja- 
vlja potreba po čim racionalnejši proizvodnji in porabi energije. 

Pri izvajanju energetskih naložb je potrebno zagotoviti več družbene 
kontrole zaradi racionalne porabe zagotovljenih sredstev, spoštovanja rokov 
izvedbe in zagotavljanja večjega reda pri izvajanju nalog izvajalcev. Navedeni 
problemi so odraz tako neenakega družbenoekonomskega položaja in neenake 
obravnave posameznih energetskih dejavnosti kot tudi razlike v vsebini in pri 
obsegu dogovarjanja proizvajalcev in porabnikov, nadalje nezadostne sklad- 
nosti v delovanju energetskih samoupravnih interesnih skupnosti, tako na 
republiški kot na območni ravni, kot tudi premalo prisotnega spoznanja, da je 
vsak porabnik več vrst energetskih virov, ki pa so med seboj zamenljivi in da 
je zavoljo tega potrebno gledati in obravnavati energetsko problematiko in 
energetsko gospodarstvo kompleksno in iz enotnih izhodišč, kar vse otežuje 
realizacijo tako tekočih kot srednjeročnih nalog sprejete energetske politike. 

Navedena spoznanja in razlogi, ki sem jih navajal, so vodili predlagatelja, 
da je pristopil k normativni ureditvi navedenih vprašanj in jih vgradil v os- 
nutek zakona o energetskem gospodarstvu, kar predstavlja tudi prvi poskus 
pri nas. 

Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina Slovenije je na sejah Zbora 
občin in Zbora združenega dela oktobra lansko leto sprejela predlog za izdajo 
zakona o energetskem gospodarstvu ter zadolžila Izvršni svet, da pripravi os- 
nutek zakona in pri tem upošteva tudi pripombe, predloge in mnenja skupščin- 
skih teles. 

Sprejeta načela, na podlagi katerih se bodo urejala razmerja na področju 
energetike, so: 

1. Proglasitev vseh energetskih dejavnosti, to je dejavnosti premogovni- 
štva in jedrskih goriv, naftno-plinske dejavnosti, elektroenergetske dejavnosti in 
dejavnosti daljinskega oskrbovanja s toploto, za dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. Gre za področja, ki so porabnikom enakovredna in se z njimi 
oskrbujemo glede na rapoložljivost, pri čemer pa je njihova pomembnost za 
oskrbo enakovredna, ne glede na to, ali gre pa za primarno ali transformirano 
obliko. 

2. Obvezno povezovanje proizvajalcev in porabnikov energetskih virov 
v samoupravne interesne skupnosti. Trajno upravljanje energetskih dejavnosti 
je nujno za zadovoljevanje potreb porabnikov energije. Zaradi uresničitve na- 
čela o nujnosti in dostopnosti energije vsakomur, je hkrati večinoma položaj 
proizvajalcev monopolen. Delovanje tržnih zakonitosti ni in ne more biti edina 
podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vrednotenje njihovih delovnih 
uspehov. Iz tega razloga je nujno zavezati proizvajalce in porabnike k dogo- 
vornemu reševanju problemov celovite energetske preskrbe kot celote, saj 
gre za komplementarne vplive pri porabi posameznih vrst energije oziroma 
možnost zamenljivosti. 

3. Poudarjen družbeni interes za to, da se energetski viri racionalno 
pridobivajo, pretvarjajo, transportiraj o in porabljajo. Tak pristop narekuje 
gibanje cen ter ponudba nafte dežel proizvajalk in njihov vpliv na dežele 
uvoznice. To zahteva tudi energetska situacija v Sloveniji, saj danes pokrivamo 
več kot polovico potreb po energiji z dobavo od drugod, večinoma iz uvoza. 
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4. Pospešitev izvajanja raziskav in uvajanja novih uporabnih virov ener- 
gije, geotermične, sončne, energije vetra. Dolžnost vseh organizacij združenega 
dela energetskih dejavnosti je, da v plane razvoja uvrstijo tudi raziskave teh 
virov energije. Spremeniti je potrebno odnos do raziskav domačih in novih 
virov energije, saj je Slovenija še v mnogočem dokaj neraziskana in na tem 
področju še ni mnogo razvita. Zato morajo raziskave dobiti značaj investicij in 
njihov obeg ne sme biti več prepuščen trenutnemu ekonomskemu položaju 
organizacij združenega dela energetskih dejavnosti. 

Osnutek zakona je vsebinsko sestavljen iz dveh delov. Najprej iz dela, 
ki ureja vprašanja organiziranosti, poslovanja in razvoja organizacij združenega 
dela energetskih dejavnosti ter sistem in vsebino njihovega povezovanja in 
dogovarjanja s porabniki, z namenom, da se zagotovi porabnikom in s tem 
družbi nasploh potrebna energija v dogovorjenem času, kakovosti in količini. 
In nato iz dela, ki ureja izhodišča za zagotovitev racionalnejšega ravnanja z 
energijo, za družbeno usmerjenost pri njeni porabi, pri čemer pa je cilj us- 
kladitev porabe energije z možnostjo njene ponudbe. 

Predloženi osnutek zakona je prvi zakon, ki poskuša kompleksno urediti 
področje energetike kot ene infrastrukturnih dejavnosti, to je dejavnosti, ki 
je bistvenega pomena za delovanje in razvoj celotne družbene skupnosti, in to 
v okvirih, ki jih začrtujejo predvsem ustava, zakon o združenem delu, zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela in spoznanja ob pripravi zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Slovenije. Vsebinsko pa 
osnutek zakona temelji na dosedanjih izkušnjah pri izvajanju določil zakona 
o elektrogospodarstvu, na dosedanjih izkušnjah delovanja obeh samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju energetike, to je Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva in Interesne skupnosti za nafto in plin, ter povezovanja in raz- 
reševanja vprašanj odnosov med porabniki in proizvajalci v začrtanih okvirih 
nadaljnje politike razvoja energetike, opredeljenih v ugotovitvah in stališčih 
te skupščine ob obravnavanju dolgoročne energetske bilance do konca tega 
tisočletja ter priporočilih ob programu racionalnega ravnanja z energijo, kot 
tudi ob upoštevanju trendov razvoja energetike v svetu. 

Osnutek zakona ima pionirsko vlogo še v tem smislu, da je prvi, ki po- 
skuša na področju, kjer so ustanovljene samoupravne interesne skupnosti ma- 
terialne proizvodnje, postaviti sistemska izhodišča za urejanje zlasti družbeno- 
ekonomskih odnosov med porabniki in proizvajalci. Ob tem bi lahko kdo za- 
ključil, da prehiteva, saj še ni izdelana ocena razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih na področju materialne pro- 
izvodnje, za katero je Skupščina zavezala Izvršni svet in od katere pričakuje, 
da bo opredelila usmeritve nadaljnjega razvoja. Vendar smo mnenja, da je 
obravnava osnutka ter s tem ocenjevanje ponujenih rešitev dobrodošel in 
pospeševalen faktor razčiščevanja in priprave analize oziroma ocene. Pred- 
lagatelj bo seveda s pripravo predloga počakal na usmeritve iz ocene in jih nato 
ustrezno vgradil, kot to tudi predlagajo v svojih poročilih odbori zborov. 

Na področju energetike se ti družbenoekonomski odnosi med porabniki 
in proizvajalci odražajo na dveh področjih. Prvič, na področju zagotavljanja 
pogojev tekočega poslovanja organizacij združenega dela energetskih dejav- 
nosti z dogovarjanjem in sporazumevanjem porabnikov in proizvajalcev o ce- 
nah energetskih virov. In drugič, na področju zagotavljanja pogojev za gradnjo 
novih energetskih objektov v skladu z rastjo porabe energetskih virov. 
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Osnutek zakona določa, da so temeljni vir financiranja vseh energetskih 
naložb združena sredstva porabnikov in proizvajalcev, o katerih statusu, to je 
vračljivosti ali nevračljivosti ter o drugih obvezah in pravicah iz naslova 
združevanja sredstev v smislu zakona o združenem delu, se porabniki in pro- 
izvajalci dogovorijo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

Dosedanja razprava o osnutku zakona je tudi opozorila na možnost 
uveljavljanja dvojnih cen, to je uvedbe polne cene za tiste porabnike, ki ne 
bi pristopili k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana samoupravne in- 
teresne skupnosti in se tako ne bi odločili za namensko združevanje sredstev. 
V sedanjem planskem obdobju nismo imeli dvojnih cen, temveč je bilo vpel- 
jano in še velja obvezno združevanje sredstev na podlagi posebnih zakonov, in 
to za večino področij, kjer obstajajo samoupravne interesne skupnosti ma- 
terialne proizvodnje. 

Mnenja smo, da gre za sistemsko vprašanje, ki zadeva vsa ta področja, 
zato bomo predlagali, da o tem razpravlja tudi Republiški svet za vprašanja 
družbene ureditve, nato pa se bo ustrezna rešitev vgradila v predlog zakona. 

V predlogu zakona bomo tudi jasno izrazili, da je akt, s katerim se ure- 
jata obe sferi družbenoekonomskih odnosov, samoupravni sporazum o temeljih 
plana samoupravnih interesnih skupnosti; ta pa bo torej vseboval tudi norma- 
tive in kriterije za oblikovanje cen energetskih virov. 

V nadaljnji fazi priprave zakona bomo v skladu z že danimi opozorili 
jasno opredelili vlogo samoupravnega sporazuma o temeljih plana kot te- 
meljnega akta urejanja medsebojnih odnosov med proizvajalci in porabniki v 
vsakokratnem planskem obdobju. Njegov sestavni del je tudi srednjeročna ener- 
getska bilanca, ki tako postaja del dogovora o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti. 

Samoupravni sporazumi o temeljih plana območnih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti se usklajujejo s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana 
republiške samoupravne interesne skupnosti in nasprotno, hkrati pa tudi s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih plana drugih samoupravnih interesnih 
skupnosti, še posebej s področja materialne proizvodnje. 

Na področju Organiziranosti je v dosedanji razpravi prevladalo stališče, da 
je za zadovoljivo usklajevanje interesov energetskih dejavnosti in s tem za 
uresničevanje začrtane energetske politike kot sestavnega dela družbenega 
plana najprimernejša oblika povezovanje proizvajalcev in porabnikov na ravni 
republike, ustanovitev enotne energetske samoupravne interesne skupnosti. 

Pri opredeljevanju oblik organiziranosti samih proizvajalcev pa naj bi se 
v skladu z določili zakona o združenem delu sklenil poseben družbeni dogovor 
o merilih za oblikovanje zlasti temeljnih organizacij združenega dela in delov- 
nih organizacij v energetski dejavnosti. 

Tovarišice in tovariši! Dosedanji kompleksni pristop in vsestranska obrav- 
nava osnutka zakona sta potrdila pomembnost tega akta ter njegovo neobhod- 
nost za nadaljno usmeritev urejanja Odnosov na področju energetske preskrbe. 

Vse dane pripombe bomo po opravljeni analizi oziroma po oceni druž- 
benoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih na področju 
materialne proizvodnje skrbno proučili. V tem času bomo republiškima sve- 
toma posredovali v obravnavo nekatera vprašanja, kot na primer: obvezno 
združevanje sredstev za gradnjo energetskih objektov ali uvedba sistema 
dvojnih cen, možnosti organizacij združenega dela v energetski dejavnosti, da 
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s samoupravnimi sporazumi prevzemajo v okviru posamezne družbenopo- 
litične skupnosti, na primer občine, določene finančne obveznosti, in vklju- 
čitev tega v kriterije za oblikovanje cen energetskih virov, vloga velikih po- 
rabnikov energetskih virov — ali je to predmet zakona ali vsakokratnega 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Njihova stališča bomo upoštevali v nadaljnji fazi priprave zakona. 

Ob zaključku predlagam, da se predloženi osnutek obravnava in da za- 
dolžite predlagatelja, da na osnovi predloženih pripomb, stališč in dopolnitev 
pripravi ustrezno rešitev. Hvala. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz naše 
občine smo osnutek zakona o energetskem gospodarstvu obravnavali s poseb- 
nim zanimanjem, zavedajoč se, da je urejanje tega področja in njegovo us- 
klajevanje z našim samoupravnim delegatskim sistemom odločilnega pomena 
za nadaljnji razvoj vsega našega gospodarstva. 

"Vsekakor podpiramo osnovni namen osnutka zakona, da se vsa področja 
energetike obravnavajo po enotnem principu, zaradi česar tudi menimo, da 
je smotrna enotna interesna skupnost s tega področja. 

Vsekakor tudi podpiramo vsa določila, ki prispevajo k racionalizaciji 
izkoriščanja in trošenja energije, čeprav se zavedamo, da nas bodo nekatera, 
kot na primer posebno energetsko soglasje, tudi neprijetno lahko prizadela. 
Glede na zadolžitve, ki smo jih sprejeli pri sprejemanju programa dela v 
Skupščini, ter glede na potrebe po dograjevanju delegatskega sistema na pod- 
ročju interesnega združevanja v različnih vejah gospodarstva pa menimo, da 
bo potrebno pri pripravi predloga zakona smiselno1 in sistemsko usklađeno do- 
polniti tista poglavja oziroma člene zakona, ki se neposredno nanašajo na 
izvajanje delegatskega sistema, zato da bodo tisti, ki sredstva združujejo, tudi 
resnično imeli vpliv na gospodarjenje z njimi. To je še posebno pomembno, ker 
je ta zakon prvi s tega področja, potem ko smo sprejeli to zadolžitev, in 
potemtakem bo tudi vzorčni za ostale interesne skupnosti. 

Menimo, da bi bilo potrebno, predvsem zato, da dosežemo enotnost na 
področju samoupravnih interesnih skupnosti s področja gospodarstva, določ- 
neje opredeliti sistem delegiranja in sploh delovanja delegacij, predvsem v 
občinah kot osnovnih družbenopolitičnih skupnostih, ki morajo tudi v tem 
sistemu odigrati svojo vlogo. 

Prav tako menimo, da je zaradi zagotavljanja enakopravne vloge upo- 
rabnikov in proizvajalcev nesprejemljivo, da bi še naprej zadrževali sistem, ko 
gradiva za obravnavo in sprejemanje določitev v skupnosti pripravljajo skoraj 
izključno proizvajalci. Menimo namreč, da je tudi to ena od slabosti, ki so 
predstavljale močno oviro za to, da delegatski sistem po svoji vsebini na pod- 
ročju samoupravnih interesnih skupnosti s področja gospodarstva ni zaživel 
tako, kot bi lahko in kot bi moral. 

Zato menimo, da bi bilo treba tudi to problematiko ob sprejetju tega 
zakona smiselno dopolniti oziroma najti ustreznejše rešitve. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janko 
Muraus, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor, Prosim! 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu smo z veliko pozornostjo obrav- 
navali v konferenci delegacij Tovarne dušika Ruše, kakor tudi v skupini de- 
legatov za gospodarsko področje Skupščine občine Maribor. 

Menimo, da je to zelo pomemben zakon, ne le zaradi tega, ker je to eden 
prvih zakonov, ki mora upoštevati tudi določila zakona o medsebojni menjavi 
dela, temveč predvsem zato, ker je za vse naše gospodarstvo in za energetsko 
urejenost eden od najbolj pomembnih dejavnikov, če ne celo najbolj pomem- 
ben. K posameznim členom želim posredovati tele pripombe: 

K 13. členu: Naša skupina delegatov s področja gospodarstva meni, da je 
samoupravna organiziranost republiške skupnosti za energetiko možna po 
variantnem predlogu in po osnovnem besedilu tega člena. Delegati temeljnih 
delegacij direktnih uporabnikov električne energije pa so se bolj nagibali k 
osnovnemu besedilu tega člena, medtem ko so delegati ostalih delegacij menili, 
da naj se sprejme takšen model samoupravne organiziranosti skupnosti za ener- 
getiko, ki bo omogočal povezovanje z ustreznimi skupnostmi ostalih republik in 
na nivoju federacije. 

K 17. členu: Doda naj se nov odstavek, v katerem naj se določi obveznost 
republiških interesnih skupnosti, da se povezujejo na zveznem nivoju z ustrez- 
nimi skupnostmi oziroma zvezami skupnosti. 

Menimo, da je koordiniranje in dogovarjanje potrebno, ne le na repub- 
liški ravni, ampak tudi na zvezni ravni. Zaradi neenakomerne energetske raz- 
vitosti oziroma deficitarnosti na področju posameznih energetskih nosilcev po 
posameznih republikah in pokrajinah je potrebno kompleksno obravnavanje 
tudi na nivoju Jugoslavije. 

K 20. členu: Glede na široko opredeljena določila o dobavi energetskih 
virov iz omrežja, zajeta v členih od 66 do vključno 70, predlagamo, da se 
tudi za področja, opredeljena v 20. členu, vnesejo podrobnejša določila o 
načinu upravljanja in odločanja v energetski skupnosti, podobna določilom 
sedanjega zakona o elektrogospodarstvu v členih od 23 do vključno 26. 

K 28. členu: V zadnji vrsti naj se besedilo dopolni tako, da se glasi: »tudi 
obseg in način porabe tega energetskega vira.« Pomemben element pri dogo- 
varjanju in sporazumevanju o kriterijih za združevanje sredstev za izgradnjo 
novih energetskih objektov je poleg obsega tudi način porabe energetskega 
vira, na primer enakomemost, glede na vpliv, ki ga ima na velikost potrebnega 
investiranja, oziroma končna poraba, prilagajanje možnostim dobave in po- 
dobno. 

K 57. členu: Besedilo člena naj se dopolni tako, da se glasi: »vlogi za 
pridobitev energetskega soglasja za nove porabnike energije je potrebno pri- 
ložiti investicijski program po zakonu o investicijski dokumentaciji in ustrezne 
ateste oziroma druge dokumente o energetski porabi posameznih energetskih 
trošil.« 

Menimo, da se bodo energetska soglasja iskala v smislu 56. člena ob- 
ravnavanega predloga zakona tudi v primerih prehodov z enega na drug ener- 
getski vir ali rekonstrukcije obstoječih naprav. Povečanje porabe energetskega 
vira lahko povzroči tudi uvedba dodatne izmene in tako dalje. V vseh navede- 
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nih primerih pa v smislu 2. člena zakona o investicijski dokumentaciji ni po- 
trebna investicijska dokumentacija. 

Prav tako ni mogoče v zvezi z energetskimi trošili razpolagati vedno z 
atesti o energetski porabi. Le-ti so na razpolago za serijske izdelke, v metalur- 
ški in kemični industriji pa je mnogo energetskih trošil individualne izdelave, 
po specialnih konstrukcijah, za kar pa je možno od projektantov in proizva- 
jalcev naprav po naročilu dobiti le ustrezne dokumente o energetski porabi. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jel- 
ka Tušar, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 30. oko- 
liš, Kamnik! 

Jelka Tušar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu je obravnavala skupina de- 
legatov s področja gospodarstva in sprejela naslednje pripombe: 

Delegati podpirajo sprejetje variante k 13. členu osnutka zakona. 
Skupina delegatov meni, da imamo že določene izkušnje, tako na področju 

cestnega kot železniškega prometa, ko so samoupravne interesne skupnosti ob- 
likovane po območjih in njihovo delo ni v zadostni meri medsebojno usklađeno, 
zato bi bilo bolj smotrno oblikovati to interesno skupnost v republiškem me- 
rilu. Hvala lepa. i 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Imre 
Var ju, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 17. okoliš, 
Ptuj! 

Imre Varju: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K osnutku zakona o energetskem gospodarstvu želim posredovati nasled- 
nje pripombe: 

K 13. členu: Predlagamo, da se 13. člen osnutka dopolni tako, da se izrecno 
zavežejo območne skupnosti, da s svojimi samoupravnimi akti predvidijo ob- 
vezno udeležbo velikih porabnikov energije prek posebnih delegatov v zboru 
uprabnikov skupščine skupnosti na nivoju republike. Glede organiziranja skup- 
nosti na republiškem nivoju podpiramo posebne skupnosti za posamezna ener- 
getska področja. 

Obrazložitev: Do sedaj so veliki porabniki energije delegirali svoje dele- 
gate direktno v republiške samoupravne interesne skupnosti. Ti porabniki pri- 
spevajo velik delež svojih sredstev za izgradnjo energetskih objektov, energija 
jim predstavlja osnovno surovino, s svojim načinom obratovanja pa ekonomič- 
no vplivajo na obratovanje energetskega sistema. 

Zaradi gornjega predlagamo, da se izrecno zaveže območna skupnost, da s 
samoupravnimi akti predvidi obvezno udeležbo velikih porabnikov energije 
prek posebnih delegatov v zboru uporabnikov skupščine skupnosti na nivoju 
republike. 

K 16. členu: Šesta alinea besedila ni sprejemljiva, ker dopušča možnost 
monopola distributerjem. 

Menimo, da ni primerno, da se porabniki energije omejujejo pri nabavi 
primerne energije v drugih republikah. 
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Podpiramo pripombe delegatov 16. okoliša, in to k 17. členu, 28. členu in k 
57. členu. Predlagamo, da se črta besedilo 66., 67., 68., 69. in 70. člena ter da se 
sprejme varianta. 

V teh členih se predlagatelj spušča v podrobnosti, ki pa niso dovolj kom- 
pleksno obdelane, saj na primer manjka planiranje remontov. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Milan Jerala, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica! 

Milan Jerala: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, občina Radovljica, je pri obravnavi 
osnutka zakona o energetskem gospodarstvu sprejela naslednje pripombe ozi- 
roma stališča: 

K 13. členu: Delegacija se zavzema za tako organizacijo samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki lahko zagotovi racionalnost poslovanja, kar pomeni, 
da bi bilo potrebno oblikovati eno samo interesno skupnost na republiškem 
nivoju, v kateri bodo združene vse energetske dejavnosti. 

Glede na predlagano organizacijsko obliko naj se črta zadnji odstavek na- 
vedenega člena. 

K 66. do 70. členu: Delegacija ne sprejema variant k navedenim členom. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Cesar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš, Čr- 
nomelj. Prosim. 

Jože Cesar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu smo obravnavali v Črnomlju 
na seji skupine dne 24. 9. 1979 ter v načelni razpravi osnutek zakona podprli. 

V razpravi o posameznih določbah pa smo izoblikovali dva predloga: 
1. Predlagamo, da se kot dejavnost energetskega gospodarstva upošteva 

tudi proizvodnja naprav za racionalizacijo porabe energije. 
2. Predlagamo, da se na nivoju republike ustanovi enotna interesna skup- 

nost za energetiko. 
Obrazložitev: Ko predlagamo, da se kot dejavnost energetskega gospodarstva 

upošteva tudi proizvodnja naprav za racionalizacijo porabe vseh vrst energije, 
naj poudarimo naslednje. Proizvodnja takih naprav v Jugoslaviji je neznatna 
in bo nujna širša družbena akcija in podpora, če bomo hoteli zadostiti poveča- 
nemu povpraševanju, katerega lahko glede na pričakovano zaostrovanje ener- 
getske krize realno pričakujemo. Racionalizacijski ukrepi tehnične narave 
imajo tudi to prednost, da ne občutimo neugodnih posledic, na primer ob re- 
dukciji električne energije. Glavna prednost, ki jo imajo tehnični ukrepi racio- 
nalizacije, je dejanski prihranek energije. Za primer naj navedemo prednost 
sinhronizatorja za kompenzacijo jalove električne energije, tako imenovanih 
cosinus fi kondenzatorjev. Ta električna energija, jalova energija, nastaja pred- 
vsem v industriji, kier hkrati tudi porabimo največ električne energije. Z in- 
staliranjem cosinus fi kondenzatorjev se popravi faktor moči električnega toka 
od vrednosti 0,80 do 0,85, ki povprečno nastopa pri industrijskih porabnikih, na 
faktor 0,95 in tudi več. To predstavlja okrog 10 % direktnega prihranka elek- 
trične energije, dodatni prihranek pa je možen tudi pri inštalacijah in pri samih 
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električnih strojih. Podatek je dovolj zgovoren. Možnosti za uporabo cosinus fi 
kondenzatorjev so pri nas še precejšnje. Ocenjujemo, da je možno v Sloveniji 
kompenzirati vsaj še 5 % vse porabljene energije, kar znese približno 400 G Wh 
letno. 

Letna proizvodnja tovrstnih kondenzatorjev znaša v Jugoslaviji okrog 
380 tisoč in zdaleč ne zadošča za obstoječe potrebe. Glavni jugoslovanski pro- 
izvajalec je Iskra — industrija kondenzatorjev Semič, ki pokriva celotno jugo- 
slovansko tržišče. Le SR Srbija se delno pokriva iz lastne proizvodnje. Iskra 
Semič prispeva s svojo letno proizvodnjo k uravnovešenju elektroenergetske 
bilance v Sloveniji okrog 54 MW, kar predstavlja moč ene dravske elektrarne. 
Ob tako majhni letni proizvodnji je potrebno upoštevati tudi rast porabe elek- 
trične energije na leto za okrog 7 %, kar dejansko pomeni relativno zaostajanje 
proizvodnje cosinus fi kondenzatorjev za naraščajočimi dejanskimi potrebami. 
Dobavni roki so že sedaj daljši od 3 mesecev in se podaljšujejo. Ob tem je po- 
trebno upoštevati tudi povečano povpraševanje, ki bo nastalo s sprejetjem pred- 
pisov o obvezni montaži tovrstnih naprav. Ta zakon je v SR Hrvatski že v pri- 
pravi, obstaja- pa tudi že zamisel o takšnem zveznem predpisu. 

Osnovo za naš predlog vidimo v samem osnutku zakona, in sicer v 51. čle- 
nu, kjer je rečeno, da bomo v bodoče morali posvetiti posebno pozornost pred- 
vsem izboljšanju tehnoloških postopkov v gospodarstvu, ki vplivajo na obseg 
porabe energetskih virov. Konkretno predlagamo, da se v 2. členu osnutka 
zakona doda nov drugi odstavek, ki naj se glasi: »Energetsko gospodarstvo 
vključuje tudi proizvodnjo naprav za racionalizacijo proizvodnje, transporta, 
transformacije in porabe energije.« 

Dalje predlagamo, da se v prvem odstavku 6. člena, ki definira elektro- 
energetsko dejavnost, enakovredno upošteva proizvodnjo naprav za kompenza- 
cijo jalove energije. V tem smislu bi bilo potrebno dopolniti tudi 49. člen 
osnutka. 

Menimo, da problema jalove energije v elektrogospodarstvu ni potrebno 
posebej utemeljevati. Prizadevanja za boljše izkoriščanje električne energije 
so tudi sestavni del programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvar- 
janja, transporta in porabe energije, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v marcu 1979. leta in o katerem je tekla široka javna razprava. 

Menimo, da so podatki o prihrankih dovolj prepričljivi in da kompenzacijo 
jalovega toka lahko obravnavamo kot del celotne elektroenergetske problema- 
tike ter da je to dovolj trdna osnova za vključitev proizvajalcev naprav za 
kompenzacijo jalove energije med dejavnosti energetskega gospodarstva kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Glede samoupravnega organiziranja energetskega gospodarstva na ravni 
republike menimo, da bi bilo tudi v okviru celotne interesne skupnosti moč 
zagotoviti potrebno usklajevanje in dogovarjanje med posameznimi dejavnost- 
mi energetskega gospodarstva. Ta varianta bo gotovo racionalnejša tudi z vi- 
dika omejevanja širjenja administrativno-tehničnega aparata. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Silvo 
Likar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, No- 
va Gorica. Prosim! 

Silvo Likar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za Zbor združenega dela ter skupina delegatov za Zbor 
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občin iz Nove Gorice, so podprle osnutek zakona, ki celovito ureja področje 
energetike, s čimer bo mogoče odpraviti mnoge dosedanje slabosti. Kljub temu 
pa menimo, da je potrebno dosledneje opredeliti dohodkovne odnose, področje 
samoupravne organiziranosti, ki v osnutku ni dovolj jasno postavljeno. Dele- 
gati so bili enotnega mnenja, da je potrebno tako na nivoju republike kot tudi 
na nivoju regij oblikovati enotno samoupravno interesno skupnost za energe- 
tiko. Območne skupnosti naj bi se oblikovale tako, da bi se kar se le da upo- 
števale utečene teritorialne razdelitve. Zato bi bilo potrebno tudi podrobneje 
opredeliti kriterije za njihovo oblikovanje. Razmisliti bi kazalo tudi o tem, ali 
je potrebno delovanje območnih skupnosti tako močno vsebinsko omejiti in jim 
tako odvzeti možnost, da delujejo kot enakopraven člen delegatskega odloča- 
nja. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! S tem je lista prijavlje- 
nih razpravljalcev izčrpana. Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš To- 
mislav Majer, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. oko- 
liš, Celje! 

Tomislav Majer: Tovarižica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Kljub ugotovitvi, da je zakon o energetskem gospodarstvu potreben, 
delegacija meni, da je potrebno dograditi nekatere sistemske rešitve, predvsem 
tiste, ki se nanašajo na vprašanja družbenoekonomskih odnosov, planiranja in 
samoupravne organiziranosti energetskega gospodarstva. 

Glede na specifične tehnološke in dohodkovne pogoje v posameznih dejav- 
nostih energetike se odpira vprašanje možnega uveljavljanja načel svobodne 
menjave dela, posebno glede na različen značaj cene in različne možnosti for- 
miraja le-te. Da bi zagotovili enoten jugoslovanski trg, je potrebno zagotoviti 
tudi enoten ekonomski sistem v energetiki. 

V osnutku zakona niso dovolj razčlenjene določbe glede vračila in nado- 
mestila združenih sredstev in prevzemanja rizika. Območne interesne skupnosti 
so opredeljene le kot mesta, kjer se urejajo vprašanja distribucije, ni pa opre- 
deljena njihova vloga pri planiranju razvoja energetike v območju ter pri 
planiranju celotnega razvoja energetike v republiki, ki se uresničuje v procesu 
usklajevanja samoupravnih sporazumov o temeljih planov v območnih in 
republiški skupnosti. Združevanje porabnikov energije in delavcev energetike 
naj bo v enake interesne skupnosti v območju in v republiki. Uresničevanje do- 
ločb o racionalni porabi energije naj ne bo zagotovljeno samo s programom, 
ampak tudi z ukrepi za njihovo izvedbo. 

Samoupravno sporazumevanje o združevanju sredstev za gradnjo energet- 
skih objektov ne bi smelo biti sankcionirano z zakonsko prisilo, pač pa z do- 
hodkovnimi posledicami. 

Menimo, da je potrebno pred sprejetjem zakona razčistiti vse dileme in od- 
prta vprašanja v zakonu, kakor tudi vsa vprašanja, ki bodo opredeljena v 
samoupravnih sporazumih in drugih aktih, vezanih na realizacijo zakona. 

Predvideni uskladitveni roki ne dopuščajo vsebinskega reševanja, temveč 
le formalno prilagajanje zakona. To pa je pomembno še zlasti zato, da bodo 
novi srednjeročni plani pripravljeni ob upoštevanju določb tega zakona. K po- 
sameznim členom je skupina oblikovala naslednja stališča in pripombe: 

K 13. členu: Besedilo je potrebno dopolniti tako, da se območne skupnosti 
izrecno zavežejo, da s samoupravnimi akti predvidijo obvezno udeležbo ve- 
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likih porabnikov energije v zboru uporabnikov skupščine skupnosti na nivoju 
republike prek posebnih delegatov. 

Obrazložitev: Ne sme biti spregledano dejstvo, da predstavljajo veliki po- 
rabniki tudi v republiškem merilu zelo pomemben faktor v gospodarjenju z 
energijo. Porabijo velik delež energije in so tako organsko močno povezani 
s proizvodno-prenosno sfero; energija predstavlja v njihovem gospodarjenju 
tako materialno kot ekonomsko enega najpomembnejših elementov; sredstva, 
ki jih združujejo, so zelo velika; zaradi velikosti porabe in zaradi karakteristik 
odjema imajo neposreden vpliv na delovanje republiškega energetskega sistema. 

Glede organiziranosti na republiškem nivoju podpiramo predlog posebne 
skupnosti za posamezna energetska področja. 

Obrazložitev: Posamezne energetske dejavnosti imajo tako po tehnično-te- 
hnološki kot ekonomski plati toliko specifičnosti, da bi bila skupna obdelava 
problematike v enem telesu izredno otežena. 

K 16. členu: 6. alinea, ki govori o opredeljevanju kriterijev in pogojev 
porabnikov, naj se črta. 

Obrazložitev: Predloženo besedilo vnaša možnost podpiranja monopolnega 
obnašanja distributerjev. 

K 17. členu: Besedilu je potrebno dodati določilo o obveznosti zveze skup- 
nosti, da se povezuje z ustreznimi skupnostmi oziroma z zvezami na področju 
SFR Jugoslavije. 

Obrazložitev: Zadeve skupnega pomena in interesa nastopajo tudi na rela- 
cijah z drugimi zvezami v republiki ter z drugimi republikami in avtonomnima 
pokrajinama v SFR Jugoslaviji. 

K 28. členu: V zadnji vrsti je potrebno dopolniti besedilo tako, da se bo 
glasilo: »tudi obseg in način porabe tega energetskega vira«. 

Obrazložitev: Ne samo obseg, tudi način odjema ima neposreden vpliv na 
obratovalne stroške energetskega sistema, zato mora biti upoštevan kot eden 
osnovnih kriterijev za dogovarjanje o združevanju sredstev. 

K 57. členu: Besedilo v prvi vrsti je potrebno dopolniti tako, da se pravil- 
no glasi: »vlogi za pridobitev energetskega soglasja za nove porabnike je po- 
trebno priložiti.« 

Obrazložitev: Po drugem odstavku 2. člena zakona so oproščene izdelave 
investicijske dokumentacije tiste rekonstrukcije, ki ne pomenijo razširjevanja 
reprodukcije. 

Besedilo v zadnji vrsti je potrebno dopolniti z besedilom: »in ustrezne 
ateste oziroma druge dokumente o energetski porabi posameznih energetskih 
trošil.« 

Obrazložitev: Niso vsa energetska trošila izgotovljeni tovarniški izdelki. 
Porabniškim napravam, ki se zgradijo na mestu, se izstavljajo atesti šele po 
prevzemnih meritvah, poskusnem obratovanju in opravljenih tehničnih pre- 
gledih. 

K 66., 67., 68., 69. in 70. členu: Predlagamo, da se besedilo omenjenih čle- 
nov črta ter se sprejme varianta. 

Obrazložitev: Besedila členov od 66 do 70 so premalo dognana in vnašajo 
nejasnosti. 

Splošna pripomba: Osnutek zakona naj da tudi večji poudarek izobraže- 
vanju kadrov, saj sedanji sistemi izobraževanja kadrov za delo v energetskem 
gospodarstvu, tako v proizvodnji kot pri porabnikih, ne sledijo dejanskim po- 
trebam. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Miha Kunaver, predstavnik Samoupravne interesne skupnosti 
za nafto in plin. 

Miha Kunaver: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v Sloveniji in 
Splošnega združenja energetike jugoslovanskih zbornic vas želim obvestiti o sta- 
liščih in pogledih teh dveh organizacij na osnutek zakona o energetskem go- 
spodarstvu. 

Svoje izvajanje bom skrajšal in se bo nekoliko razlikovalo od pismenega 
prispevka. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin je bila sez- 
nanjena s potekom priprav predloga za izdajo zakona o energetskem gospodar- 
stvu ter je predlog za izdajo tudi obravnavala. Skupščina je ugotovila, da se 
predlog za izdajo bistveno ne razlikuje od osnutka zakona ter da je mnenjem, 
stališčem in težnjam za ureditev poslovanja energetskega gospodarstva v celoti 
zadovoljeno*. 

Skupščina podpira variantni predlog k 13. členu, ne strinja pa se z vari- 
antami k 66. do 70. členu. 

Skupščina in delegati so nekatera poglavja, ki so pomembna za nadaljnje 
poslovanje, podrobneje obravnavali in ugotovili, da jih širše, kot so napisana 
v osnutku zakona, ne bo mogoče napisati tudi v predlogu zakona, da pa bo po- 
trebno v samoupravnih sporazumih o ustanavljanju skupnosti, v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov in v planih samih ter v samoupravnih spo- 
razumih za urejevanje družbenoekonomskih odnosov na področju energetike, 
to pomeni tudi pri združevanju sredstev za potrebe razvoja energetike, ures- 
ničiti temeljne intencije osnutka zakona. 

Skupščina je razpravljala tudi o tem, da bi o ustanovitvi samoupravne in- 
teresne skupnosti energetike na ravni republike odločale delegacije organizacij 
združenega dela in drugih porabnikov ter proizvajalcev energije v območju 
posamezne ali več občin, ki se najprej združujejo v območne samoupravne in- 
teresne skupnosti. Pri oblikovanju območnih samoupravnih interesnih skupno- 
sti si je potrebno prizadevati za njihovo čim racionalnejše poslovanje ter v za- 
dostni meri upoštevati regionalni prostorski razvoj ter specifičnost vsakega ob- 
močja. Območne samoupravne interesne skupnosti pa bi s samoupravnim spo- 
razumom ustanovile energetsko interesno skupnost na ravni republike. Območ- 
ne samoupravne interesne skupnosti kakor tudi republiška samoupravna 
interesna skupnost, bi si morale zagotoviti tako organiziranost organov in tak 
način dela organov, da bi zagotovile obravnavanje in usklajevanje interesov v 
specifičnih pogojih znotraj vsake od posameznih energetskih dejavnosti posebej 
in med njimi, preden se o rešitvah problemov poslovanja in razvoja celotne 
energetike odloča skupaj s porabniki v območnih in v republiški interesni 
skupnosti. 

Probleme poslovanja in razvoja distribucije energije, ki pri vseh dejav- 
nostih predstavlja dejansko prevzem, razdelitev in prodajo energije, naj bi v 
svojih prostorskih pogojih ter posebnostih reševale dokončno območne skupno- 
sti energetike, sprejemale pa bi tudi svoja stališča k vsem predlogom za reše- 
vanje zadev, ki se lahko dokončno uskladijo in uresničijo z dogovori v sa- 
moupravni interesni skupnosti energetike na ravni republike. To so na primer: 
dolgoročni in srednjeročni plani razvoja energetike, ustrezne energetske bilan- 



202 Zbor združenega dela 

ce, ki so podlaga tem srednjeročnim in dolgoročnim planom razvoja, kakor 
tudi vzpostavljanje ustreznih dohodkovnih razmerij med porabniki in proizva- 
jalci energije z različnimi samoupravnimi sporazumi o tekočem poslovanju, o 
združevanju sredstev za razvoj energetskih dejavnosti in drugimi. 

Pri tem je potrebno upoštevati vsklajeno sintezo stališč iz območnih skup- 
nosti in družbena planska izhodišča ter družbenoekonomsko politiko za vsako 
plansko obdobje posebej. S tem bi po mnenju delegatov Skupščine Interesne 
skupnosti za nafto in plin dosegli in uspešno uresničevali enotno politiko razvod- 
ja energetike v Sloveniji in usklađen sistem in politiko cen za energijo, upošte- 
vajoč tudi neizbežne vplive gibanj svetovnih cen za energijo. 

Ker je zanesljiva preskrba z energijo pogoj za celoten družbenoekonomski 
razvoj, naj kot podlaga za programe in plane razvoja energetike in tudi za 
samoupravne sporazume o temeljih planov služijo dolgoročne in srednjeročne 
energetske bilance preskrbe v posameznih območjih in energetske bilance ce- 
lotne republike. 

Energetske bilance morajo biti vključene v celoten družbenoekonomski 
razvoj območij in republike ter v republiki ratificirane na podlagi družbeno 

opredeljenih usmerjevalnih kazalcev, kot so rast družbenega proizvoda, poraba 
energije na enoto družbenega proizvoda, poraba energije na prebivalca in struk- 
tura porabe energije v skladu z družbeno sprejemljivo odvisnostjo od uvoza 
manjkajoče energije. Te bilance bi morale biti tudi izhodišče za raziskovanja 
na področju energetike. 

V pogojih svobodne menjave dela in sredstev za zagotavljanje sredstev za 
enostavno reprodukcijo energetskih dejavnosti in le določenega dela akumula- 
cije, za razvoj, v ceni za energijo lahko ugotavljamo, da šele z združevanjem 

sredstev dosežemo polno družbeno vrednost energije. Združena sredstva pred- 
stavljajo torej v 'teh pogojih celotno akumulacijo ali pretežni del akumulacije 
za razvoj energetskih dejavnosti in menimo, da jih je potrebno tudi temu ustre- 
zno razumeti v osnutku zakona o energetskem gospodarstvu. 

Delegati Skupščine podpirajo v zakonu predvideno uvedbo obveznih ener- 
getskih soglasij, ki bodo po njihovem mnenju predstavljala učinkovit instru- 
ment za pospeševanje racionalnega gospodarjenja z energijo in za zaviranje 
rasti uvozne energetske odvisnosti. Delegati so se še posebej zavzemali za po- 
speševanje sistematičnih raziskav za primarne vire energije v Sloveniji ter si- 
stematično izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe energetskih dejavnosti 
in porabnikov energije, ki naj bi jih zakon še podrobneje obdelal. 

Nadalje je potrebno spodbuditi podobne procese planiranja in gospodarje- 
nja z energijo tudi v vsej Jugoslaviji. S takim pristopom k bilanciranju ener- 
getske preskrbe in k planiranju razvoja energetike se začenja tudi stalen pro- 
ces energetskega bilanciranja in načrtovanja energetike v delovnih organiza- 
cijah v združenem delu v občinah, v temeljnih skupnostih po območjih in v 
samoupravni interesni skupnosti na ravni republike, kar je po mnenju delega- 
tov v skladu s temeljnimi načeli zakona o družbenem planiranju in tudi s te- 
meljnimi načeli zakona o združenem delu. 

Splošno združenje energetike pri Gospodarski zbornici je tudi obravnavalo 
osnutek zakona o energetskem gospodarstvu. Organi združenja soglašajo z uvr- 
stitvijo vseh dejavnosti energetike v dejavnost posebnega družbenega pomena. 
Prav tako potrjujejo nujnost obveznega združevanja porabnikov in proizvajal- 
cev energije v samoupravni interesni skupnosti, vendar se še niso opredelili 
za samoupravno organiziranost in število samoupravnih interesnih skupnosti 
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na ravni območij in na ravni republike. Soglašajo pa z uskladitvijo temeljnih 
izhodišč za vzpostavljanje trajnih dohodkovnih razmerij med porabniki in 
proizvajalci energije z združevanjem sredstev porabnikov in proizvajalcev za 
uresničitev družbeno optimalnih planov razvoja. Prav tako odobravajo vklju- 
čitev obveznosti racionalnega gospodarjenja ter energetskih soglasij. Pred- 
lagajo pa, da je potrebno osnutek zakona v širši javni razpravi temeljito pro- 
učiti, razčistiti je potrebno vse dileme in nedorečenosti v osnutkih zakona in 
omogočiti jasna izhodišča za izdelavo predloga zakona. Vsekakor lahko rečem, 
da Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin in tudi Splošno združe- 
nje energetike pri Gospodarski zbornici podpirata temeljne intencije zakona 
in njegovo strukturo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Tone Tribušon, predstavnik Interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva! 

Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu sta obravnavala Komisija Inte- 
resne skupnosti elektrogospodarstva za samoupravno organiziranost in Izvršni 
odbor. Izvršni odbor interesne skupnosti podpira načelna izhodišča in cilje, ki 
jih vsebuje osnutek zakona o energetiki in ugotavlja, da se ujema z izhodišči, 
nakazanimi v predlogu za izdajo tega zakona, ter predlaga obema zboroma 
Skupščine SR Slovenije, da ta osnutek sprejmeta. 

Glede na to, da obstajajo v osnutku zakona o energetskem gospodarstvu 
še odprta vprašanja, Izvršni odbor meni, da je potrebno v postopku razčišče- 
vanja teh odprtih vprašanj pritegniti k sodelovanju vse zainteresirane orga- 
nizacije in skupnosti ter njihove sugestije in predloge upoštevati pri izdelavi 
predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 2eli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam 
to točko dnevnega reda. Delegate in skupino delegatov, ki smo jo prej imeno- 
vali, želim opozoriti na dokument, ki ste ga prejeli danes na klop. Gre za spre- 
membe, ki se nanašajo na stališča Družbenopolitičnega zbora in ki smo jih že 
pred tem imeli. Prosim skupino delegatov v sestavi Anton Jelenko, Janko Mu- 
raus in Milan Jerala, da se sestanejo v sobi 209 in da na osnovi razprave v de- 
lovnih telesih in sedaj na zboru, oblikuje predlog sklepa za zbor. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na statut Višje teh- 
niške varnostne šole v Ljubljani. 

Statut je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Višja tehniška 
varnostna šola v Ljubljani, ki je za svojega predstavnika določila inženirja 
Aleksandra Kavsa, profesorja Višje šole. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej in k 
naslednji točki dnevnega reda določil tovariša Jožeta Miklavca, pomočnika 
predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Z dopisom z dne 27. 7. 1979 smo prejeli dopis Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje, ki je na podlagi sklepa Zbora združenega dela in Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije z dne 23. 2. 1979 zadolžen, da prouči samou- 
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pravne splošne akte visokošolskih organizacij in ugotovi njihovo skladnost s 
sprejetimi stališči Skupščine SR Slovenije. 

Statut sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 19. 9. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k statutu 
Višje tehniške varnostne šole. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršne- 
ga sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravlja- 
ti, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje pre- 
dlog odloka, o soglasju k statutu Višje tehniške varnostne šole. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 
delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k statutu Višje tehniške var- 
nostne šole sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na statut Fakultete 
za elektrotehniko v Ljubljani. 

Statut je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Fakulteta za 
elektrotehniko v Ljubljani, ki je za svojega predstavnika določila prof. dr. 
Igorja Mediča, predsednika statutarne komisije. 

Z dopisom z dne 27. 7. 1979 smo prejeli dopis Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje, ki je pooblaščen, da prouči samoupravne akte visoko- 
šolskih organizacij, kar je bilo omenjeno že pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Statut sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 19. 9. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k statutu 
Fakultete za elektrotehniko. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršne- 
ga sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasova- 
nje predlog odloka o soglasju k statutu Fakultete za elektrotehniko. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k statutu Fakultete za elektro- 
tehniko sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni 
sestavi. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Komisi- 
ja za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije, 
ki je za svojega predstavnika k tej in naslednji točki dnevnega reda določila 
tovariša Stanka Jakija, člana te komisije. 

Danes ste prejeli na klop predlog za dopolnitev predloga odloka o izvolitvi 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni sestavi. 
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Zeli predstavnik Komisije besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. . 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi Komisije Skupščine oK 
Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni sestavi. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja ter o njeni sestavi soglasno sprejet. 

S tem so v Komisijo Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja izvolje- 
ni: za predsednika Milan Kučan, za člane Mario Abram, Roman Albreht, Bo- 
ris Bavdek, dr. Adolf Bibič, dr. Marijan Brecelj, dr. Jože Brilej, dr. Darko 
Cernej, Jože Globačnik, dr. Josip Globevnik, Ludvik Golob, Vinko Hafner, Mit- 
ja Horvat, Anton Jelenko, Silva Jereb, mgr. Savin Jogan, Vlado Klemenčič, 
Stane Markič, Franci Polak, France Popit, Miloš Prosenc, Miha Ravnik, Rafael 
Razpet, Mitja Ribičič, Marjan Rožič, dr. Majda Strobl, Tanja Svetličič, Ana 
Šetinc, Dušan Sinigoj, France Stiglic, Emil Tomažič, Tina Tomlje, Peter Toš, 
Franjo Turk, dr. Lojze Ude, Aljoša Uršič, Andrej Verbič, Franc Vičar, Janez 
Vipotnik, dr. Anton Vratuša in dr. Ciril Ribičič, za sekretarja Komisije pa to- 
variš Marko Herman. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za družbeno nadzorstvo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v 
obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Komisije besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsed- 
nika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika 
in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo sprejet z 
večino glasov. 

S tem so v Komisijo Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo iz- 
voljeni: za predsednika Miro Gošnik, za podpredsednico Tilka Blaha, za čla- 
ne pa: Josip Eržen, Zdenko Friškovec, Franc Godina, Vito Habjan, Anton 
Jurša, Branko Radivojevič in Marjan Ramšak. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi carinskega zakona s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja. 

Osnutek zakona o dopolnitvi carinskega zakona smo obravnavali na 23. 
seji Zbora združenega dela dne 19. 7. 1979. Z dopisom z dne 19. 9. 1979 smo 
prejeli poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o dopolnitvi carin- 
skega zakona. 
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Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ je za svoja predstavnika k tej točki ter k 16. in 17. točki dnevnega 
reda določila člana delegacije Mirka Zlendra in Iva Klemenčiča. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Zvonka Drakslerja, pomočnika republiškega 
sekretarja za finance. 

Poročilo delegacije o poteku usklajevanja je obravnaval Odbor za finance, 
ki je dal svoje poročilo. Poročilo ste prejeli danes na klop. Danes ste prejeli 
na klop tudi stališča Koordinacijskega odbora SZDL Slovenije za razvijanje 
in uveljavljanje socialistične solidarnosti k osnutkom zakonov za saniranje po- 
sledic potresa v Crni gori, ki jih obravnavamo na današnji seji. Zeli poročeva- 
lec Odbora poročilo ustno dopolniti? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka zakona o dopolnitvi carinskega zakona. 

2. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o dopolnitvi ca- 
rinskega zakona. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Nihče.) Če nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino s poročilom delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 
usklajevanja. 

Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino 
smo obravnavali na 23. seji Zbora združenega dela dne 19. 7. 1979. Z dopisom 
z dne 19. 9. 1979 smo prejeli poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil tovariša Dušana Brgleza, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Poročilo delegacije je obravnaval Odbor za finance, ki je dal poročilo, 
katerega ste prejeli danes na klop. Želi poročevalec Odbora poročilo ustno do- 
polniti? (Ne želi.) Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli 
predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 
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1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino. 

2. Zbor združenega dela vztraja pri stališčih, ki jih je sprejel ob obrav- 
navi osnutka zakona o dopolnitvi zakona o prometu blaga in storitev s tujino 
na seji dne 19. julija 1979. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (142 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na 
republike in avtonomni pokrajini, s poročilom delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja. 

Osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi 
s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini smo obravnavali na 21. 
seji Zbora združenega dela dne 26. 6. 1979. 

Z dopisom z dne 14. 9. 1979 smo prejeli poročilo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Zvonka Drakslerja, pomočnika republiške se- 
kretarke za finance. Poročilo delegacije je obravnaval Odbor za finance, ki 
je dal poročilo, katerega ste prejeli danes na klop. Želi poročevalec Odbora po- 
ročilo ustno dopolniti? (Ne želi.) Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želi.) Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti 
federacije v zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini. 

2. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz 
tujine na republike in avtonomni pokrajini. 

3. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

4. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ da da po opravljenem usklajevanju v okviru na- 
vedenih pripomb v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! <140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije,, ki so bili 
dani bankam v letu 1975 za določene namene. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije je za svoja 
predstavnika k vsem naslednjim točkam dnevnega reda določila tovariša Mirka 
Zlendra in Iva Klemenčiča. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k tej ter k 19., 20., 21., 22., 23. in 24. 
točki dnevnega reda določil Zvonka Drakslerja, pomočnika republiške sekre- 
tarke za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, 
ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da po opravljenem usklajevanju v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekoračenja stroškov pri 
gradnji proge Beograd—Bar v območju Socialistične republike Črne gore. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno 
dopolniti? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Huber, poročevalec Odbora za 
finance! 

Franc Huber: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance našega zbora je na seji dne 17. 9. 1979 obravnaval osnutek 
zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekoračenja 
stroškov pri gradnji proge Beograd—Bar v območju Socialistične republike 
Crne gore in osnutek zakona o prevzemu obveznosti federacije za vračanje 
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anuitet za določene kredite, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela 
ter drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim iz območja Socialistične 
republike Črne gore, ki ga je prizadel potres v letu 1979. 

K obema zakonoma je Odbor oblikoval pripombe, ki so razvidne iz po- 
ročila. Odbora z dne 18. 9. 1979. Ker so pri dosedanjih usklajevanjih v pri- 
stojnih delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ nastopile 
nekatere nove okoliščine, ki narekujejo, da se odprta vprašanja v fazi do pri- 
prave predloga zakona ponovno proučijo, je Odbor omenjena osnutka zakona 
ponovno obravnaval na včerajšnji seji. 

Dodatna poročila ste prejeli danes na klop. Odbor je vztrajal pri pripom- 
bah, danih v prvi obravnavi, umaknil pa je predlog sklepa, ki je razviden iz 
poročila z dne 17. 9. 1979, zato predlaga zboru, da sprejme k obema osnutkoma 
zakonov naslednji sklep: 

Daje se soglasje, da je potrebno obe zadevi urediti z zakonom. K osnutku 
zakonov se dajejo pripombe, navedene v poročilu Odbora in stališčih Izvršnega 
sveta. Delegacija naj pri pripravi predloga zakona uveljavlja dane pripombe. 
Ko bodo znani rezultati usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, naj delegacija poroča zboru. Na pod- 
lagi rezultatov usklajevanja pa bo zbor določil o pooblastilu delegacije, da da v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Pričenjam razpravo. Želi kdo 
razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje, da se vpra- 
šanje sredstev za kritje prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd—Bar 
v območju Socialistične republike Črne gore uredi z zakonom. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki so navedene v poročilu Od- 
bora za finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije naj do priprave predloga zakona uveljavlja dane pri- 
pombe. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Če nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prevzemu obveznosti federacije za vračanje anuitet za določene kredite, ki 
so bili odobreni organizacijam združenega dela ter drugim samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim iz območja Socialistične republike Črne gore, ki ga 
je prizadel potres v letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor 
za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Dne 27. 7. 1979 
ste prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli predstav- 
nik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? {Ne.) 
Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne želita.) 

14 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje, da se 
vprašanje prevzema obveznosti federacije za vračanje anuitet za določene kre- 
dite, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela ter drugim samo- 
upravnim organizacijam in skupnostim iz območja Socialistične republike Črne 
gore, ki ga je prizadel potres v letu 1079, uredi z zakonom. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance, poročilu Zakonodajno-pravne komisije in stališču Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije naj do priprave predloga zakona uveljavlja dane pri- 
pombe. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Ne.) Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v zvezi s Interameriško banko za razvoj v zvezi s peto 
dopolnitvijo sredstev banke. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Zakonodajno-pravna 
komisija in Komisija za mednarodne odnose, ki so dali poročila. 

Danes smo prejeli na klop stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije v Interameriško banko za razvoj v zvezi s peto 
dopolnitvijo banke. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da po 
opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije 
soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo sklepa? Če nihče, prosim, 
da o njem glasujemo! Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (136 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za odpravo 
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posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v območju Socialistične re- 
publike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike Hrvatske. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne želi.) Ali želijo besedo predstavniki Odbora in Komisije? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za od- 
pravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v območju Socialistične 
republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike Hrvatske. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance, poročilu Zakonodajno-pravne komisije in stališčih Izvršnga sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine 
Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo* kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in nalog zveznih organov 
in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981. 

Osnutek zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v 
obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo in 
dodatno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Danes smo prejeli na klop poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 

(Ne želi.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 

pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in nalog zveznih 
organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 
letu 1981. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupšči- 
ne SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

14« 
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Predlaga kdo spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? (Nihče.) 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! {135 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in vlado Švedske o vzajemnem varstvu investicij. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Z dopisom z dne 19. 0. 1979 smo prejeli predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado Švedske o vzajemnem varstvu investicij. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 

(Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora in Komisij dopolniti poročila? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem 

razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 

fikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in vlado Švedske o vzajemnem varstvu investicij. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Ker je osnutek odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1979, ki naj bi ga zbor obravnaval kot naslednjo točko dnev- 
nega reda, neposredno vsebinsko povezan in odvisen od osnutka sprememb 
projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979 in gre torej za vsebinsko 
zelo povezano materijo, predlagam zboru, da združimo obravnavo 25. in 26. 
točke dnevnega reda in da hkrati obravnavamo osnutek sprememb projekcije 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979 in osnutek odloka o sprejetju spre- 
memb projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Ali se zbor s tem predlogom strinja? (Da.) Prosim, da to potrdimo tudi z 
glasovanjem. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog o skupni obravnavi 25. in 
26. točke dnevnega reda. 

Obe gradivi je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Ker sta obe projekciji označeni kot strogo zaupni, predlagam 
zboru, da v smislu drugega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku projekcije plačilne bilance Jugosla- 
vije za leto 1979 in o Osnutku odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne 
bilance Jugoslavije za leto 1979 se opravi brez navzočnosti javnosti. 
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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 
združenega dela obravnaval obe projekciji in o tem, kakšen sklep je sprejel. 

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

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

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na dogovor o osno- 
vah družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje in predelave nafte in 
plina v obdobju od leta 1976 do leta 1980 in objektov kontinuitete. 

Dogovor je predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je za svojega pred- 
stavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Draga Petroviča, člana Iz- 
vršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta dala poročila. Danes smo prejeli na klop stališče 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
proizvodnje in predelave nafte in plina v obdobju od leta 1976 do leta 1980 in 
objektov kontinuitete, ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
z njim prevzel za republiko Slovenijo obveznosti po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da soglasje k dogo- 
voru o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje in prede- 
lave nafte in plina v obdobju od leta 1976 do leta 1980 in objektov kontinuite- 
te, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federa- 
cijo, oziroma da z drugimi delegacijami v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje 
morebitnih spornih vprašanj. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? (Ne.) 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanj a. 

1. Predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Sociali- 
stične republike Slovenije je predložila v obravnavo Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila k temu in naslednjemu pred- 
logu odloka tovariša Stanka Jakija, člana te komisije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnice javnega 
pravobranilca Socialistične republike Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravo- 
branilca Socialistične republike Slovenije soglasno sprejet. S tem je tovarišica 
Breda Lokar-Gaspari imenovana za namestnico javnega pravobranilca Socia- 
listične republike Slovenije. 

2. Predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani je prav 
tako predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativ- 
ne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča 
v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (131 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnice Višijega sodišča v 
Ljubljani sprejet z večino glasov. S tem je tovarišica Breda Lokar-Gaspari 
razrešena dolžnosti sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 

Mislim, da je skupina delegatov, imenovana ob 3. točki dnevnega reda, 
končala delo. 

Predlagam torej, da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda, in si- 
cer na osnutek zakona o energetskem gospodarstvu. 

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

Anton Jelenko : Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
je spremljala razpravo o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu na seji 
zbora in glede na predlog Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
predlaga naslednje spremembe in dopolnitve predloga sklepa, ki ste jih prejeli 
danes na klop: 

Prva in druga točka predloga sklepa naj se črtata in nadomestita z novo 
1. točko, ki naj se glasi: »-Zbor združenega dela v skladu s tretjim odstavkom 
266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije v načelu ne sprejema osnutka 
zakona o energetskem gospodarstvu in ga vrača predlagatelju.« 

Tretja točka, to je sedaj nova druga točka, naj se spremeni tako, da se gla- 
si : »Predlagatelj naj pri pripravi novega osnutka zakona upošteva predvsem na- 
slednje: Potrebno je precizirati specifične postopke planiranja na tem področju, 
vsebino planiranja in načine usklajevanja planov organizacij združenega dela v 
okviru posameznih območnih samoupravnih interesnih skupnosti ter način 
usklajevanja v Samoupravni interesni skupnosti za energetiko Slovenije.« 

Skladno s tem je potrebno opredeliti vlogo območnih interesnih skupnosti 
pri planiranju in usklajevanju celotnega razvoja energetike v posameznem ob- 
močju in pri planiranju celotnega razvoja energetike v republiki. 

Opredeliti je potrebno tudi vsebino in značaj specifičnih planskih doku- 
mentov, ki se sprejemajo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti s tega 
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področja, pri čemer se zbor zavzema, da se energetska bilanca glede na pomen 
opredeli kot sestavni del družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

V skladu z zakonom o združenem delu je potrebno jasneje opredeliti druž- 
benoekonomske odnose, ki nastajajo pri združevanju dela in sredstev v samo- 
upravnih interesnih skupnostih na tem področju. V tem okviru je potrebno 
predvsem razčleniti določbe glede vračila nadomestila združenih sredstev, na- 
čina vračila ter odpovedi vračila in s tem povezanega prevzemanja rizika. Prav 
tako je potrebno celovito rešiti vprašanje glede ugotavljanja in usmerjanja 
dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, izjemnih 
ugodnosti na trgu ali rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri njegovem ustvar- 
janju. 

Jasneje je potrebno opredeliti obvezne minimalne elemente za oblikovanje 
cen v samoupravnih sporazumih o temeljih plana in proučiti možnost, da se 
tudi pri oblikovanju cen drugih energetskih virov zagotovi vpliv uporabnikov 
in izvajalcev, organiziranih v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Samoupravno organiziranost interesnih skupnosti je treba opredeliti tako, 
da bo ustrezala interesom in odgovornosti združenega dela ter značaju dejav- 
nosti in da bo zagotovila uveljavljanje in usklajevanje posameznih in skupnih 
potreb določenih področij združenega dela. 

Temu ustrezno je potrebno organizirati območja interesnih skupnosti ter 
njihove pristojnosti, ki se na ravni republike združujejo v Samoupravno in- 
teresno skupnost energetike Slovenije. To je mesto, kjer bo omogočeno uskla- 
jevanje interesov posameznih področij energetike in s tem uresničevanje ener- 
getske politike, zagotavljanje pogojev za skladen razvoj republike na tem 
področju in energetske bilance. 

Potrebno je opredeliti kriterije in postopke za obvezno združevanje sred- 
stev, kadar je v družbenem planu na podlagi skupaj ugotovljenih interesov 
in zastavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nuj- 
na za družbeno reprodukcijo, pa jih s sporazumom med organizacijami zdru- 
ženega dela ni bilo mogoče zagotoviti, v skladu z &9. členom ustave SR Slo- 
venije. 

Prav tako je potrebno opredeliti vlogo družbenopolitičnih skupnosti pri 
zagotavljanju posebnega družbenega interesa ter pri sprejemanju intervencij- 
skih predpisov za obvezno združevanje sredstev za skupno izvajanje nekaterih 
skupnih nalog, skladno s 70. členom ustave SR Slovenije in upoštevaje določbe 
159. člena zakona o združenem delu, zlasti kadar del udeležencev ne sprejme 
oziroma ne pristopi k samoupravnemu sporazumu oziroma dogovoru za to 
področje oziroma ne izpolnjuje sprejetih obveznosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu z že sprejetimi sklepi v 
Zboru združenega dela in Zboru občin ter programom dela zborov Skupščine 
SR Slovenije predloži hkrati z osnutkom zakona tudi oceno razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje in v tem okviru predvsem analizo o združevanju sredstev za financiranje 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Na podlagi takšne analize je potrebno opredeliti, kako naj delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela na podlagi svojega interesa in odgovor- 
nosti za zagotavljanje energije uveljavljajo družbenoekonomske odnose med 
izvajalci in porabniki na tem področju. 
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Na tej podlagi je potrebno jasneje določiti vlogo in odgovornost, ki ju bo- 
do zaradi zagotavljanja splošnega družbenega interesa uveljavljali delavci, 
delovni ljudje in občani prek organov družbenopolitičnih, skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SiR Slovenije naj zagotovi sodelovanje in pritegne 
k razčiščevanju še odprtih vprašanj vse zainteresirane organizacije in skup- 
nosti, pri čemer naj bi njihovo sodelovanje in stališča predstavljala tudi del 
priprav za obravnavo in zavzetje stališč v Republiškem svetu za vprašanja 
družbene ureditve in Republiškem svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko. 

Na podlagi tako oblikovanih stališč in stališč, ki bodo opredeljena ob ob- 
ravnavi analize razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interes- 
nih skupnostih materialne proizvodnje, naj pripravi Izvršni svet novo besedilo 
osnutka zakona. 

Pri pripravi novega osnutka zakona naj predlagatelj prouči in upošteva 
tudi pripombe, mnenja in stališča, izražena v delovnih telesih Skupščine in 
Zbora, v razpravi na seji Zbora ter stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet naj osnutek zakona o energetskem gospodarstvu predloži Skup- 
ščini SR Slovenije čimprej v ponovno obravnavo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smd poročilo skupine 
delegatov oziroma dokončni predlog sklepa, ki naj bi ga Zbor sprejel v zvezi 
s to točko. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Petrovič, predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Želel bi ugotoviti naslednje: 

Skupščina je že sprejela predlog za izdajo zakona in na njegovi podlagi je 
bil izdelan osnutek. Na osnovi današnje razprave o predloženem osnutku se 
pripravi nov osnutek. Vsem delegatom se zahvaljujem za današnje konstruk- 
tivne prispevke k osnutku zakona in obljubljam, da bomo hitro pripravili nov 
osnutek, ki bo v skladu s pripombami, ki so bile posredovane. Še enkrat hvala 
lepa! 

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

Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predla- 
gam zboru, da preidemo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa z vsemi predlaganimi dopolnitvami, 
ki so jih dale skupine delegatov. 

Kdor je za predlog sklepa z vsemi predlaganimi dopolnitvami, naj prosim 
glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa s predlaganimi dopolnitvami soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 29. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 
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Najprej bomo poslušali informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o pripravi analize o problematiki produktivnosti dela in izkoriščanja zmo- 
gljivosti ter reprodukcijske sposobnosti. Je tovariš Kovič navzoč? (Ne.) 

Prešli bomo na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil Aleksander Furlan, 
vodja skupine delegatov 19. okoliša z gospodarskega področja, Koper, o terjat- 
vah temeljnih bank do Socialistične republike Slovenije za beneficirane obre- 
sti za vlaganja v turizem in gostinstvo za obdobje od leta 1969 do leta 1974. 
Odgovoril bo tovariš Zvonko Draksler, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance. 

Zvonko Draksler: Tovariš Aleksander Furlan, vodja skupine dele- 
gatov 29. okoliša, gospodarsko področje Zbora združenega dela, je dne 22. 6. 
postavil delegatsko vprašanje v zvezi s terjatvami bank do SR Slovenije za 
beneficirane obresti za vlaganje v turizem in gostinstvo za obdobje od leta 
1969 do leta 1974. 

Odgovor: V letih od 1966 do sprejetja ustavnih amandmajev je Zvezni iz- 
vršni svet s posebnimi predpisi urejeval izvajanje začrtane ekonomske politi- 
ke, s katerimi je zagotavljal iz zveznega proračuna tudi sredstva in nadome- 
stila za obresti bankam, ki so po nižjih obrestnih merah in v drugih okolišči- 
nah in pogojih odobravale kredite za naložbe v turistične objekte in kme- 
tijstvo. 

Federacija je te ugodnosti priznala, če so tudi republike in pokrajini so- 
delovale pri stimuliranju bank, in sicer najmanj v enakem obsegu. 

S sprejetjem ustavnih amandmajev so bile tudi te obveznosti federacije 
prenesene na republike. Po zakonodajni ureditvi prenosa sredstev, pravic in 
obveznosti na republike in pokrajini so bile hkrati sprejete tudi sistemske spre- 
membe in dopolnitve zakona o bankah ter o bančnem in kreditnem poslovanju. 

Med spremembami in dopolnitvami je bil sprejet tudi novi 29. a člen, ki 
je določal: Banka mora obračunati učinke zmanjšanega deleža pridobitvenih 
dohodkov in učinke zmanjšanih pasivnih obresti, nastalih z uporabo 35., 36. 
in 71. člena tega zakona, kakor tudi učinke odpravljenega davka od plačil za 
storitve, ki ga je obračunavala za časa tarife temeljnega davka od plačil za sto- 
ritve, ki jo je določal zakon o začasni ureditvi plačevanja temeljnega davka 
od plačil za storitve. 

Znesek dohodkov, ki nastane po prvem odstavku tega člena, mora banka 
na podlagi samoupravnega sporazuma bank uporabiti za to, da zniža gospodar- 
skim organizacijam združenega dela na področjih in v panogah, navedenih v 
13. odstavku šestega razdelka tretjega poglavja družbenega načrta Jugoslavije, 
obresti za kredite za trajna obratna sredstva in za investicije v osnovna sred- 
stva, v skladu z republiškimi in pokrajinskimi predpisi. 

V SR Sloveniji je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o usmeritvi po- 
rabe sredstev poslovnim bankam, izvirajočih iz določenih učinkov po 1. 1. 1974. 

5. člen tega zakona določa: Če sredstva, izvirajoča iz učinkov posameznih 
poslovnih bank, niso zadostna za znižanje obrestnih mer po prvem in drugem 
členu tega zakona oziroma za kompenzacije nadomestil po 3. členu tega zako- 
na, bo SR Slovenija opredelila vire sredstev za kritje teh obveznosti. 

S sprejetjem novega zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema je 
prenehal veljati do takrat veljavni zakon o bankah ter o bančnem in kredit- 
nem poslovanju. 
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S preobrazbo bančnega sistema in z odnosi, ki so osnova te preobrazbe, se 
odločanje o financiranju na področju razširjene reprodukcije uveljavlja na 
neposrednih samoupravnih odločitvah združenega dela. To pomeni, da bi tudi 
izplačevanje nadomestil iz republiškega proračuna morale zamenjati nove odlo- 
čitve, sprejete na sistemskih osnovah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo, izhajajoč iz takega načelnega pri- 
stopa, predlagal Združenju poslovnih bank v SR Sloveniji, naj da temeljnim 
bankam v SR Sloveniji pobudo za sprejetje dopolnitve obstoječega samouprav- 
nega sporazuma o vključevanju sredstev družbenopolitičnih skupnosti, ki se 
zbirajo pri Narodni banki Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je namreč mnenja, da bi z dopolnitvijo 
sporazuma o vključevanju brezobrestnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
pri Narodni banki Slovenije v kratkoročni potencial temeljnih bank temeljne 
banke morale upoštevati spremenjen materialni položaj nekaterih temeljnih 
bank tudi zaradi izpada nadomestil oziroma učinkov, ki se po ukinitvi zakona 
o bankah ter kreditnem in bančnem poslovanju ne obračunavajo več. 

Taka orientacija sledi sistemski usmerjenosti, da naj se postopoma iz pro- 
računa v družbenopolitičnih skupnostih izločijo vsi izdatki, ki so posledica 
medsebojnih odnosov v združenem delu in se zaradi tega morajo urejati z do- 
govarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje, ki 
ga je postavila skupina delegatov s področja obrtnih in podobnih dejavnosti 
5. okoliš, Maribor glede primernosti prepovedi vožnje tovornih motornih vo- 
zil v lasti občanov na relaciji, daljši od 200 km, in na predlog skupine delega- 
tov z gospodarskega področja, 61. okoliš, Maribor bo odgovoril tovariš Ivan 
Kogovšek, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za industrijo! 

Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja obrtnih in podobnih de- 
javnosti, 5. okoliš, Maribor je postavila delegatsko vprašanje glede primernosti 
prepovedi vožnje tovornih motornih vozil na relaciji, daljši od 200 km. Skupina 
meni, da s to omejitvijo niso prizadeti le samostojni obrtniki, temveč so orgo- 
ženi tudi delavci sovozači, zlasti tisti, ki so vozili na daljših relacijah. 

V težki situaciji so tudi tisti avtoprevozniki, ki so kamion kupili na kre- 
dit. zaradi kritja obveznih režijskih stroškov in odplačila kredita, ker jim je 
onemogočen linijski prevoz v špedicijski dejavnosti. Za organizacije združe- 
nega dela, ki so registrirane za opravljanje avtoprevozniških dejavnosti, pa 
taka omejitev ne velja. Zato skupina meni, da se pri pripravi zakona o omejitvi 
uporabe in vožnje osebnih in drugih motornih vozil (Ur. 1. SFRJ št. 18/79) 
niso dovolj upoštevala določila veljavnih predpisov ter stališča in mnenja sa- 
moupravnih in družbenopolitičnih teles. V zvezi s tem skupina sprašuje: 

1. Ali je bilo ob sprejetju zakona o omejitvi uporabe in vožnje osebnih 
in drugih vozil upoštevano ustrezno načelo, da so delovni ljudje, ki z lastnimi 
sredstvi opravljajo gospodarsko dejavnost, v načelu izenačeni z delavci v zdru- 
ženem delu? 

2. Ali je omejitev glede uporabe motornih vozil samostojnih obrtnikov 
v skladu z določilom obrtnega zakona, ki ga je sprejela Skupščina SR Slove- 
nije v januarju 1978, po katerem za opravljanje avtoprevozniške dejavnosti za 
samostojne obrtnike ni omejitve glede relacije prevozov? 
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3. Ali ni omejitev, ki se tiče avtoprevoznikov, v nasprotju s sprejetim po- 
litičnim stališčem, da je treba s kooperacijskimi odnosi vključevati privatni 
sektor v družbeni? 

4. Kakšni so ukrepi, predvideni za premostitev situacije, v kateri so se 
znašli samostojni obrtniki avtoprevozniki, ki so izgubili možnost opravljanja 
obrtne dejavnosti, v katero so vložili velika sredstva, oziroma pri njih zapo- 
sleni delavci, ki so ostali brez dela? 

Na postavljena vprašanja daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na- 
slednje odgovore: 

Zadevno materijo je uredil zvezni zakon, ki je bil sprejet v dokajšnji na- 
glici in brez širših konzultacij. Motive oziroma razloge za posamezne rešitve v 
zakonu bi lahko avtentično tolmačil oziroma pojasnil le predlagatelj zakona. 

Zato se v svojem odgovoru na delegatsko vprašanje omejujemo le na znana 
dejstva, izhajajoč iz resolucije o prometni politiki in našega obrtnega zakona. 

Iz obrazložitve k zakonu o omejitvi uporabe in vožnje osebnih in drugih 
motornih vozil, ki se nanaša na omejitev voženj določenih tovornih vozil in 
avtobusov in na prepoved odpiranja novih avtobusnih linij po 4., 5., 6. in 7. 
členu tega zakona, je razvidno, da bo dosežen prihranek okoli 120 tisoč ton 
diesel goriva, torej skupno prihranek okoli 300 000 ton diesel goriva in ben- 
cina, kar zmanjšuje potrebe po uvozu za več kot 1 milijon dolarjev, ne računa- 
joč stroške prevoza. Ni pa nikakršne posebne utemeljitve glede omejitev voženj 
zasebnih avtoprevoznikov. Določbe zakona, ki se nanašajo na omejitev prevoza 
s tovornimi vozili in avtobusi, pa so po našem mnenju v skladu s sprejetimi 
cilji, načeli, kriteriji in smernicami razvoja iz družbenega dogovora o promet- 
ni politiki Jugoslavije. 

Z uresničevanjem tega dogovora naj bi se trajneje uredila vprašanja racio- 
nalizacije prevoza, poleg drugega tudi z uresničevanjem dogovorjenih meril in 
ukrepov za varčevanje tekočih goriv. Poleg tega zakon omogoča uresničevanje 
dogovora o prometni politiki Jugoslavije, ne samo s stališča varčevanja goriv, 
temveč tudi s stališča usklajenega razvoja vseh prometnih dejavnosti, še po- 
sebej železniških in cestnih, ter usklajevanja po eni strani javnega prevoza s 
prevozom za lastne potrebe in zasebnega prevoza z druge strani. Usmerjanje 
prevoza blaga z vozili občanov avtoprevoznikov v lokalni razvoj oziroma v 
kooperacijo in dopolnitev javnega cestnega prometa pa je tudi v skladu s sta- 
lišči za usmerjanje skladnejšega razvoja in delitve dela na področju prometa 
in zvez v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list št. 1—5/77). 

Tudi v družbenih svetih in skupščinskih razpravah o predlogu novega 
obrtnega zakona je glede avtoprevozniške dejavnosti prevladalo mnenje, naj 
se dejavnost samostojnega avtoprevozništva vključuje v prometno politiko, 
ne z omejevanjem nosilnosti, ampak z drugimi ukrepi, ki vplivajo na njihovo 
poslovno usmerjenost bodisi na lažja vozila in tem ustrezne prevozne storitve ali 
pa na opuščanje linijskih prevozov v prid prevozov za potrebe gradbišč oziroma 
v prid pogodbenih prevozov za potrebe združenega dela. Omejitev prevoza na 
relacijah, daljših od 200 km od sedeža delovne organizacije ali delovišča, velja 
prav tako za družbeno pravne osebe, če se prevozi opravljajo za lastne potrebe. 

Pri opravljanju avtoprevozniške dejavnosti pa samostojni obrtniki avto- 
prevozniki dejansko niso v enakem položaju z delavci organizacij združenega 
dela s področja javnega prometa. Vendar ta omejitev, ki jo določa zakon, ne 
nasprotuje našemu obrtnemu zakonu, v katerem ni posebne določbe glede re- 
lacije prevozov. V 8. členu obrtnega zakona je namreč določeno, da v okviru 



220 Zbor združenega dela 

gospodarskih dejavnosti lahko opravljajo samostojni obrtniki, torej tudi avto- 
prevozniki, vsa storitvena in proizvodna dela, ki sodijo v obseg posamezne de- 
javnosti, če za posamezne dejavnosti ali za posamezna dela z zakonom ni dru- 
gače določeno. Takšno ukrepanje oziroma poseganje zveznega zakona v upora- 
bo in vožnjo osebnih in drugih motornih vozil je torej narekovalo varstvo šir- 
ših družbenih interesov zaradi splošno znanih težav v zvezi s preskrbo tekočih 
goriv. 

Glede vprašanja morebitnih dodatnih ukrepov v zvezi z nastalim položa- 
jem pa je bila sprejeta dopolnitev zakona. Zakon o omejitvi uporabe in vožnje 
osebnih in drugih motornih vozil ne preprečuje razvoja kooperacijskih odno- 
sov med samostojnimi obrtniki in organizacijami združenega dela oziroma 
družbenimi pravnimi osebami, seveda če gre za prevoze, ki niso daljši od 200 
kilometrov od kraja stalnega bivališča samostojnega avtoprevoznika oziroma 
občana, oziroma od kraja, v katerem je vozilo registrirano, ali pa od kraja, v 
katerem se vozilo uporablja po pismeni pogodbi. 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o omejitvi uporabe in vož- 
nje osebnih in drugih motornih vozil (Uradni list, št. 30/79) pa je v 2. členu 
dopolnjena določba 5. člena, ki jasneje pove, da gre za prevoze po pismenih 
pogodbah z družbenimi pravnimi osebami. 

Za premostitev situacije, v kateri so se znašli tisti samostojni obrtniki 
avtoprevozniki, ki so izgubili možnost prevozov blaga na relacijah, daljših od 
200 km, niso po mnenju Izvršnega sveta potrebni kakšni posebni sistemski uk- 
repi. Avtoprevozniki naj se usmerijo na opravljanje drugih ustreznih prevoznih 
storitev. Večina njih je namreč že dosedaj bila angažirana na gradbiščih ali 
opravlja prevoze za lokalne potrebe. Občinske davčne uprave pa bodo spre- 
membe v zmanjšanem dohodku ustrezno upoštevale pri odmeri davkov. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Na delegatsko vprašanje dele- 
gatov iz 9. okoliša Trebnje bo odgovorjeno na naslednji seji Zbora. Kaže, da 
velja to tudi za delegatsko vprašanje delegatov 16. okoliša, Maribor. Del tega 
vprašanja je naslovljen na Narodno banko. Naj vas opozorim, da daje odgo- 
vore le Izvršni svet. Ugotovitev Zbora združenega dela Skupščine občine Ma- 
ribor, da odgovor na vprašanje še ni bil objavljen v Poročevalcu, je točna-. Naš 
sekretariat je pravočasno, že pred počitnicami poslal odgovor v avtorizacijo. 
Ker pa še ni bil vrnjen, tudi ni mogel biti objavljen! 

Želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim! 

Vlado Kralj : Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 8. 
okoliša s področja kmetijske dejavnosti je na svojih sejah večkrat obravnavala 
težak gospodarski položaj kmetijstva, zlasti pa še živinorejske proizvodnje. 
Skupina postavlja naslednje delegatsko vprašanje: 

1. Oskrba trga, ne le s prašičjim, ampak tudi z govejim mesom in mle- 
kom se slabša. 

2. Zaradi neusklađenih cen se opravlja odkup klavnih govedi zunaj Slove- 
nije, kar oskrbo z mesom še poslabšuje. 

3. Obstaja nezainteresiranost za rejo govedi v B sektorju. Zato je manjši 
stalež živine, kljub temu, da so bih v začetku leta 1979 sprejeti ukrepi (regresi, 
premije, uvoz krmil itd.). 

4. Sedanje stanje je kritično in zahteva takojšnje ukrepe. 



25. seja 221 

Pri sprejemanju rešitev si je potrebno prizadevati za skladnost razvoja 
celotne kmetijske proizvodnje, pri živinorejski proizvodnji pa za skladnost 
cen mleka, mesa, govedi vseh kategorij ter mesa, prašičev in kuretine. 

Vprašujemo, kako namerava Izvršni svet ukrepati, da bi se sedanje stanje 
izboljšalo ter da bi se uskladile potrebe potrošnje in proizvodnje? 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Odgovor pričakujemo na nasled- 
nji seji. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Da.) Prosim! K besedi se je 
prijavil tovariš Kovač Jože, področje obrti in podobnih dejavnosti, 5. okoliš, 
Maribor. 

Jože Kovač: Tovarišice in tovariši delegati! Kljub temu da je odgo- 
vor tovariša Kogovška logičen, jasen, me je delegacija — glede na situacijo, v 
kateri so nekateri avtoprevozniki in pri njih zaposleni delavci — pooblastila, 
da zaprosim zbor, da tem ljudem pomaga. Nisem pa seveda pooblaščen, da 
ocenim odgovor na delegatsko vprašanje. 

Pri reševanju te problematike ne bi smeli zanemarjati političnega ele- 
menta. Vi veste, da večina tovornjakov s prikolico stane približno 100 starih 
milijonov, imajo pa jih predvsem zdomci. Za druga osnovna sredstva obrtni- 
kov velja namreč omejitev. 

Čeprav je vse res, kar je tovariš Kogovšek rekel, vseeno mislim, da ne 
bi smeli zanemariti razpoloženja, ki lahko nastane med temi avtoprevozniki. S 
prehodnim obdobjem bi jim morali olajšati preusmeritev z dolgih relacij na 
kratke. Ce se zbor s tem strinja, prosim, da predlaga zveznim delegatom, da 
se zakon po hitrem postopku, kot smo ga sprejeli, spremeni tako, da bi imeli 
avtoprevozniki do konca leta čas prilagoditi prevoze zahtevam zakona. 

Zdomci danes uvažajo take tovornjake, s katerimi ne bodo mogli služiti 
kruha, saj je tovariš Kogovšek danes ponovno poudaril, da prevoz po cesti ni- 
ma perspektive. Zaradi teh dveh momentov prosim zbor, da naloži našim zvez- 
nim delegatom, da pristojni zvezni sekretariat izda tolmačenje, s katerim bi 
bila tem ljudem olajšana preusmeritev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: V zvezi s tem naj vas obvestim, da je 
naš zbor ta problem že predložil Izvršnemu svetu v obravnavo. Predložiti ga 
mora v obravnavo pristojnim organom federacije. Zadeva je torej v postopku, 
kako bo rešena, pa seveda v tem trenutku nemorem ničesar povedati. 

Tako sodim, da ne bi bilo primerno, da bi zdaj zbor sprejel sklep, s kate- 
rim bi zavezoval delegacijo, da bi posebej o tem problemu nastopila v Zboru 
republik in pokrajin, vsaj dokler ne dobimo informacije o naši prvi pobudi. Se 
strinjate s tem? (Da.) 

Sedaj bi se želel vrniti na začetek te točke dnevnega reda. Kaže, da je 
prišlo do nesporazuma. Želim vas spomniti na več zahtev delegatov, da bi bilo 
potrebno pripraviti analizo o problemih produktivnosti, izkoriščanja kapacitet 
in reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Te so bile dane ob sprejemanju 
letnega plana, sprejemanju periodičnih načrtov in zaključnih računov. S temi 
zahtevami je Predsedstvo Skupščine sproti seznanjalo Izvršni svet. 

Obravnava te problematike je v letnem programu predvidena za tretje 
trimesečje. Ugotovili smo, da je priprava gradiva zahtevna in je zanjo potrebno 
več časa. Zato bi v letošnjem letu obravnavali vprašanja reproduktivne spo- 
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sobnosti industrije. V periodičnem načrtu imamo to točko dnevnega reda pred- 
videno za 27. november. 

Glede na neprestane in odločne zahteve nekaterih delegatov smo se na za- 
dnji seji Predsedstva Skupščine pred počitnicami dogovorili, naj Izvršni svet 
pripravi tako informacijo za današnjo sejo. 

Na ta naš predlog smo za današnjo sejo dobili poročilo Republiškega se- 
kretariata za industrijo, ki se nanaša samo na informacijo o problematiki pro- 
duktivnosti dela in izkoriščanja zmogljivosti v industriji. V njej nas seznanja- 
jo, da je v pripravi posebna študija, katere nosilec je menda Ekonomski center 
v Mariboru, in da je ta študija sedaj v fazi zadnje recenzije. Mislim pa, da ta 
informacija ne ustreza našim zahtevam in temu, kar je bilo dogovorjeno na seji 
Predsedstva Republiške skupščine, na kateri so sodelovali tudi predstavniki 
Izvršnega sveta. 

Zato mislim, da bi ponovno prosili Izvršni svet, da nam vendarle da do 
naslednje seje takšno informacijo, za kakršno smo se dogovorili na seji Pred- 
sedstva. 

Se zbor s tem strinja? (Da.) Kaj misli Izvršni svet o tem? Generalni sekre- 
tar prikimava, to pomeni, da lahko pričakujemo to informacijo na seji Zbora 
združenega dela 10. oktobra. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali kon- 

čne odločitve, usklajeni z Zborom občin. 
Ugotavljam, da je s tem dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se 

vam za udeležbo in sodelovanje in zaključujem 25. sejo Zbora združenega dela. 
Hvala lepa! 

(Seja Zbora združenega dela je bila zaključena ob 14. uri.) 



21. seja 

(11. julija 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin in 

Leopold Slapnik, 
podpredsednik Zbora občin 

Začetek seje ob 9,05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
21. sejo Zbora občin. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi 
poročilo za zbor. V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje 
delegate: tovariša Stanka Rebernika, delegata iz Brežic za predsednika in tova- 
riša Vinka Gala, delegata iz Celja in Janeza Saška, delegata iz Črnomlja za 
člana. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Ce nihče, potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo Zbora občin izvoljeni: to- 
variš Stanko Rebernik za predsednika in tovariša Vinko Gal in Janez Sašek za 
člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila 
in sestavi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker 
bo komisija kmalu opravila svoje delo. 

Ker želimo, da bi Izvršni svet, če je to seveda v njegovi moči, na delegat- 
ska vprašanja čimprej odgovoril, vas prosim, če imate morda pismeno priprav- 
ljena delegatska vprašanja, da jih oddaste sekretarju zbora. Ta vprašanja bo- 
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mo takoj posredovali Izvršnemu svetu ali drugim naslovnikom z željo, da od- 
govorijo nanje po možnosti že na današnji, sicer pa na naslednji seji zbora. 

Ravno tako vas prosim, da se tisti, ki imate namen razpravljati, zdaj pri- 
javite. 

Prosim predsednika Komisije, da poda poročilo zboru! 

Stanko Rebernik: Tovarišice in tovariši! 
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja se je sestala 

ter pripravila poročilo o pregledu pooblastil za 21. sejo Zbora občin, ki je bila 
sklicana za današnji dan. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnje 
seje delegati vseh občin v Sloveniji in delegat mesta Ljubljana, razen delegatov 
občin Dravograd, Grosuplje, Ljubljana-Bežigrad, Ljutomer, Piran Trbovlje in 
Obalne skupnosti občin Koper. 

Delegat Karel Erjavec iz občine Vrhnika ni oddal pooblastila, vendar je 
bilo ugotovljeno, da je od skupine pooblaščen 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. čle- 
na poslovnika Zbora občin predlagam, da zbor poročila sprejme in s tem veri- 
ficira pooblastila delegatov za današnjo 21. sejo.. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o tem 
poročilu? (Ne.) Če nihče, potem prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za to poročilo, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 21. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je Zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na sejo Zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni se 
predstavniki Republiške konference Socialistične zveze in Skupnosti slovenskih 
občin k vsem točkam dnevnega reda, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije 
k 3. točki, Odvetniške zbornice k 8. točki, Skupščine mesta Ljubljana k 9. točki 
in tovariš Jože Kocon, član skupine delegatov iz občine Lendava k 10. točki 
dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Zlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri 
posameznih točkah dnevnega reda, predstavniki obeh naših delegacij v zborih 
Zvezne skupščine, tovariša Branka Preželj za Republiško konferenco Socia- 
listične zveze, tovariš Marj an Grampovčan, odgovorni urednik Občana za Skup- 
nost slovenskih občin, tovariš Bojan Furlan, predsednik Izvršilnega odbora 
Zveze stanovanjskih skupnosti, tovariš Niko Belopavlovič, član Izvršnega od- 
bora Odvetniške zbornice Slovenije, tovariš Drago Flis, predsednik Družbeno- 
političnega zbora Skupščine mesta Ljubljana in tovariš Jože Kocon, član sku- 
pine delegatov iz občine Lendava. 
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Zbor hkrati obveščam, da so na današnji seji naslednji poročevalci delov- 
nih teles našega zbora in Skupščine: tovariš Marjan Simič, član Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Albin Levičnik, član Odbora za 
finance, tovariš Tomaž Vuga, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, tovariš Tone Zibert, član Odbora za 
družbenopolitični in komunalni sistem, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodaj- 
no-pravrie komisije, tovariš Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve in tovarišica Mika Verbič, članica te komi- 
sije, tovariš Branko Pire, član Komisije za pravosodje, tovariš Ernest Eory, 
član Komisije za narodnosti. 

Vse, ki se današnje seje udeležujejo, lepo pozdravljam! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 21. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 28. 6. 1979 smo dnevni red današnje seje razširili še z 
naslednjimi točkami: 

— z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel nekatera območja Socialistične republike Crne 
gore v letu 1979, 

— z osnutkom zakona o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev 
anuitet v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega de- 
la in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim s področja Sociali- 
stične republike Črne gore, ki jo je prizadel potres v letu 1979 in 

— z osnutkom zakona o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Sociali- 
stični republiki Crni gori za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb 
v letih 1970 in 1980. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 21. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 19. in 20. seje Zbora občin; 
3. osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine S'R Slovenije za nadalj- 

nji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu; 

4. predlog zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih; 

5. osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških u- 
pravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 

6. osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju; 

7. osnutek zakona o družbenih svetih; 
8. predlog zakona o pravni pomoči; 
9. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cest- 

nega prometa; 
10. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi drugega člena zakona o združe- 

vanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje iz- 
gradnje energetskih objektov; 

11. predlog odloka o usmeritvi dela temeljnega prometnega davka, ki pri- 
pada Socialistični republiki Sloveniji; 

12. spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v Uni- 
verzo v Mariboru in spremembe in dopolnitve statuta Univerze v Mariboru; 

15 
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13. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (X. posojilo 
za ceste YU-1678); 

14. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno raz- 
voja v 1979. letu in možnosti razvoja v 1080. letu; 

15. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel nekatera območja Crne gore v letu 1979; 

16. osnutek zakona o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anui- 
tet v zvezi z določenimi krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in 
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim s področja Socialistične 
republike Crne gore, ki jo je prizadel potres v letu 1979; 

17. osnutek zakona o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Sociali- 
stični republiki Crni gori za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb 
v letih 1979 in 1980; 

18. volitve in imenovanja; 
19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem pro- 

sim, da glasujete! Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (56 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo določen tak, kot sem ga 
danes predlagala. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas obveš- 
čam, da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora združenega dela in Druž- 
benopolitičnega zbora poslušali uvodne obrazložitve k 3., 4., 5. in 6. točki dnev- 
nega reda, to je k osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slove- 
nije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu, ki jo bo podala tovarišica Marija Zupančič-Vičar, čla- 
nica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem, in k predlogu za- 
kona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih, k osnutku zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in k osnutku za- 
kona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpi- 
tih delavcev v državni upravi in pravosodju, ki jo bo podal tovariš Jože Pa- 
cek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, organizacijo u- 
prave in proračun. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 19. in 20. seje Zbora občin. 

Osnutka obeh zapisnikov ste prejeli. Rada bi vas obvestila, da je pri zapis- 
niku 19. seje Zbora na 10. strani v zadnji alinei prišlo do napake pri prepiso- 
vanju, in sicer se besedi »krajevne skupnosti« pravilno glasita »posebne skup- 
nosti«. 

Ima morda kdo od delegatov k zapisnikoma teh dveh sej še kakšno pripom- 
bo? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da o obeh zapisnikih glasujemo. Kdor je za 
to, da se zapisnika 19. in 20. seje Zbora občin odobrita s prej omenjenim po- 
pravkom, naj glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 19. in 20. seje Zbora 
občin. 

Sedaj pa prosim, da gremo vsi skupaj v veliko dvorano na skupno zase- 
danje. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednica Silva Jereb: Preden nadaljujemo z delom, bi vas rada 
obvestila še, da so prispeli še delegati občin: Grosuplje, Ljutomer, Ljubljana- 
Bežigrad, Piran, Trbovlje in Skupnosti obalnih občin. Torej je odsoten le dele- 
gat iz Dravograda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine -SR Slovenije o nadaljnjem razvoju samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Mavra Jerkiča, namestnika republiške se- 
kretarke za urbanizem. 

Uvodno obrazložitev smo slišali pravkar na skupnem zasedanju. Osnu- 
tek stališč, sklepov in priporočil je bil objavljen v Poročevalcu številka 12. Po- 
leg omenjenega osnutka dokumenta ste dobili še: stališča in pobude Sveta 
za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko in Koordinacijskega od- 
bora za koordiniranje in spremljanje javne razprave o samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosih v stanovanjskem gospodarstvu pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference Socialistične zveze, pripombe Zveze komunalnih skupnosti, 
pripombe Zveze društev upokojencev Slovenije, pripombe Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja Socialistične republike Slovenije z dne 
13. in 28. 6. 1979, sklepe in stališča Skupščine občine Radovljica z dne 21. in 
25. 6. 1979, pripombe Skupščine občine Kranj z dne 29. 6., pripombe Skupščine 
občine Murska Sobota z dne 10. 7. in sklepe in stališča Skupščine občine Ljub- 
ljana-Center z dne 10. 7. 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil so obravnavali: Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja pa tudi dodatno poročilo. Žele morda poročevalci poro- 
čila ustno dopolniti? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki ta 
akt obravnava po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da daje 
pristojnima zboroma svoja st&lišča. 

V dodatnem poročilu Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja je predlog sklepa, ki ga je Odbor pripravil na osnovi 
dosedanje razprave o tem dokumentu v naših delovnih telesih, v občinah in v 
družbenopolitičnih organizacijah. Ker bo morda potrebno ta sklep v skladu z 
današnjo razpravo na seji še dopolniti, predlagam zboru, da v smislu 47. člena 
poslovnika našega zbora imenuje tri delegate v medzborovsko skupino delega- 
tov, ki bo spremljala razpravo in zboroma predlagala morebitne spremembe in 
dopolnitve predlaganega sklepa. 

15* 
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V to skupino predlagam tovariša Tomaža Vugo, predsednika našega Odbo- 
ra za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, tovariša 
Iva Miklavčiča, delegata iz občine Kranj in tovariša Matijo Pajnkiherja, dele- 
gata iz občine Maribor. Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, 
potem prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval v medzborovsko • skupino dele- 
gatov tovariše Tomaža Vugo, Iva Miklavčiča in Matija Pajnkiherja. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
riš Ivo Miklavčič, delegat iz občine Kranj. Prosim! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Ker smo naša stališča in ugotovitve iz javne razprave dobili, ne bi govo- 
ril o tem preveč na široko, vendar bi opozoril med drugim na nekatera vpra- 
šanja, ki jih obravnava poročilo Zveze komunalnih skupnosti Slovenije. 

Razprava o uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu je bila v naši občini zaključena na zasedanju 
vseh treh zborov občinske skupščine 20. junija. Gradivo za razpravo, v kateri je 
sodelovalo prek 10 000 delovnih ljudi in občanov, smo oblikovali tako, da smo 
se predvsem osredotočili na naše probleme, na naše razmere in stanje v obči- 
ni in ugotovili naše neposredne naloge in odgovorne nosilce, da bi dogovorjena 
stališča, ko bodo ta sprejeta, lahko izvajali na celotnem področju stanovanj- 
skega gospodarstva in seveda uspešno realizirali. 

Razprave, ki so potekale že od januarja tega leta, smo delili v dva dela. 
V prvem delu smo v razpravah na nivoju družbenopolitičnih organizacij in 
samoupravnih interesnih skupnosti v občini ugotavljali stanje in oblikovali os- 
nutke ukrepov in usmeritev, v drugem delu pa smo v široki razpravi te osnut- 
ke in ta stališča skušali preveriti ter se do njih opredeliti. Ugotavljamo, da je 
bila temu v glavnem dana absolutna podpora, z namenom, da bi v naslednjem 
obdobju stanovanjsko gospodarstvo še hitreje napredovalo. 

Osredotočili smo se predvsem na vprašanja, ki so bila tudi danes ponovno 
poudarjena v poročilu tovarišice sekretarke Vičarjeve. Gre za to, kako zago- 
toviti planiranje in vpliv na realno sprejemanje planov in seveda v zvezi s tem, 
kako zagotavljati in združevati sredstva za stanovanjsko graditev. V teh raz- 
pravah je bilo pogosto postavljeno vprašanje, ali nov sistem združevanja sred- 
stev ne pomeni odtujevanja sredstev od delovnih ljudi. Razčiščevanju in pojas- 
njevanju tega smo posvetili veliko razgovorov in dela v delovnih organiza- 
cijah. 

Drugo pomembno področje je delovanje hišne samouprave in hišnih sve- 
tov. Pri nadaljnjem oblikovanju teh stališč moramo glede hišne samouprave, 
pri delovanju hišnih svetov in zborov stanovalcev prerasti ozke okvire delo- 
vanja samo na področju gospodarjenja in upravljanja s hišo. Ti organi morajo 
postati dejanski nosilci samoupravnih odnosov v krajevni skupnosti. Le na ta 
način in po tej poti bomo uspeli še v večji meri angažirati stanovalce, da bodo 
v svojih zborih in v hišnih svetih opravljali vse funkcije, ki jim pripadajo v 
okviru samoupravne" organiziranosti. 

Poudarjena so bila tudi vprašanja podnajemniških odnosov. Ti odnosi so v 
našem območju, pa tudi drugje, kjer je velika migracija delavcev, vedno pereč 
problem. Rešili ga bomo le, če bomo v naslednjem obdobju bolj temeljito pristo- 
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pili k planiranju, izgradnji stanovanj za samske delavce in na ta način odprav- 
ljali anomalije, ki se pojavljajo na tem področju. 

V razpravah je bilo tudi poudarjeno, da je treba v bodoče posvetiti več 
pozornosti urejanju in opremljanju stavbnih zemljišč. 

Glede stališč in ugotovitev Zveze komunalnih skupnosti mislim, da je tre- 
ba tudi ob tej priliki poudariti vprašanje začasnega usklajevanja in dopolnje- 
vanja predpisov s stanovanjskega in s komunalnega področja. Pri uvajanju 
novega sistema financiranja stanovanjske graditve moramo hkrati uveljavljati 
ustrezen sistem financiranja v komunalnem gospodarstvu in na področju ure- 
janja stavbnih zemljišč. Le tako bi te probleme,, ki so sedaj glavni omejitveni 
faktor hitrejše realizacije stanovanjske graditve, v bodoče hitreje odpravljali. 
Glede na dolgoročnost stanovanjskih in komunalnih objektov in naprav bi se 
morali zavzemati za dolgoročno planiranje, skladno s potrebami in možnostmi, 
ki se morajo odražati tako v samoupravnih sporazumih kot v planih, ki jih pri- 
pravljamo. 

Mislim, da bi morali v občinah pospešeno zagotoviti pravočasno sprejema- 
nje prostorskih in urbanističnih načrtov in planov, ki so ena od osnov za rea- 
lizacijo planov pridobivanja, urejanja in komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč tako> za stanovanjsko gradnjo kot za ostale dejavnosti v prostoru. 

Poudarjam, da pojmujemo uveljavljanje samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu kot dopolnjevanje in izpopolnjeva- 
nje sistema in odnosov, z realizacijo katerih bomo v večji meri angažirali de- 
lovne ljudi in občane na tem področju in tudi seveda ustrezneje reševali sta- 
novanjske probleme. To menim predvsem zaradi tega, ker je bila že doseda- 
nja zakonodaja, predvsem pa nenehno spodbujanje in konkretne zadolžitve, ki 
so izhajale že iz sklepov druge konference Zveze komunistov Slovenije o soci- 
alnem razlikovanju, iz stališč in sklepov Zveze komunistov in sindikatov glede 
gradnje stanovanj za delavce, iz resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanj- 
skega gospodarstva, ki jo je sprejela Skupščina SR Slovenije, in sklepov in 
stališč kongresov Zveze komunistov in sindikatov, zadostna vspodbuda, da bi 
bili že do sedaj lahko bolje organizirani in bolj učinkoviti. 

Ce smo v preteklosti upoštevali vse te pobude in sklepe, potem menim, da 
bomo lažje in hitreje prešli na nove družbenoekonomske odnose, za katere se 
v tem času dogovarjamo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Miklavčič! Besedo ima 
tovariš Igor Križman, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konferen- 
ce socialistične zveze. Prosim! 

Igor Križman: Tovarišice in tovariši! Ze uvodna razprava, pa tudi 
gradiva, ki ste jih prejeli v zvezi z obravnavano problematiko, zelo izčrpno raz- 
členjujejo problematiko nadaljnjega razvoja stanovanjskega gospodarstva. 
Tako v gradivih kot v uvodni besedi je posebej poudarjeno, da je to zahteven 
proces, ki zahteva široko družbenopolitično aktivnost, za izpeljavo celotne ak- 
cije. Zato bi vas želel seznaniti z dosedanjo družbenopolitično aktivnostjo na 
področju nadaljnjega razvoja stanovanjskega gospodarstva. 

Velik pomen tega področja za nadaljnji razvoj celotne družbene repro- 
dukcije in za izboljšanje položaja delovnih ljudi in občanov je bil v dosedanjih 
razpravah nedvomno že v celoti spoznan in temu je bil dan tudi velik družbe- 
nopolitični poudarek. Tako je Zveza komunistov na VIII. kongresu in tudi na 
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nadaljnjih sejah predsedstva zelo jasno razčlenila in sprejela idejno-politična 
izhodišča in pobude za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na sta- 
novanjskem področju. Na tej osnovi je Republiška konferenca Socialistične zve- 
ze sprejela akcijski program za vodenje široke javne razprave ter oblikovala 
tudi frontno sestavljen koordinacijski odbor za koordiniranje in spremljanje 
te javne razprave. Ustrezno so bila oblikovana koordinacijska telesa tudi pri 
občinskih konferencah Socialistične zveze. 

Da bi se zagotovila poenotena akcija, je Koordinacijski odbor pri Predsed- 
stvu Republiške konference v marcu in aprilu organiziral regijske posvete s 
predstavniki družbenopolitičnih organizacij iz občin in ocenil dotakratno druž- 
benopolitično aktivnost za nadaljnjo preobrazbo stanovanjskega gospodarstva v 
občinah kot tudi priprave na vodenje javne razprave v občinah. Takrat je bila 
skupna ocena, da v številnih občinah z že začeto aktivnostjo zaostajajo. Pred- 
vsem je prišlo do izraza dejstjvo, da je v precejšnjem številu občin premalo do- 
jeta ugotovitev in spoznanje, da je občina tisto mesto, kjer naj bi se celovito 
oblikovala stanovanjska politika, in da je občina tisti nosilec obveznosti in od- 
govornosti, ki v celoti oblikuje politiko nadaljnjega razvoja stanovanjskih in 
družbenoekonomskih odnosov v svojem okolju. 

To je prišlo do izraza predvsem na dva načina. Po eni strani se je preveč 
pričakovalo, da bodo stališča in usmeritve, ki naj bi bile sprejete in dogovorje- 
ne na nivoju republike, v večji meri že opredeljevale celotno problematiko 
nadaljnjega razvoja tudi za občino. Na drug način je prišlo to do izraza v tem, 
da so se pripravljale akcije predvsem glede uveljavljanja ekonomskih stanarin, 
ne pa glede celovitega urejanja družbenoekonomskih odnosov na tem področju. 

Te stvari so bile na posvetih jasno in konkretno poudarjene in sprejeti so 
bili tudi dogovori za nadaljnjo aktivnost in za nadaljnje ukrepe, da bi stva- 
ri v občinah bolj učinkovito in bolj aktivno potekale. V občinah naj bi se v večji 
meri usmerili tudi na pripravo lastnih programov nadaljnjega dela in na obli- 
kovanje lastnih stališč za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju. 

Da bi pospešili javno razpravo, je Koordinacijski odbor pozneje sklical še 
poseben posvet s predstavniki občinskih koordinacijskih odborov, na katerem 
smo že podrobneje obravnavali tudi gradivo, ki ga imate na današnji seji. Ta- 
krat je bilo to še delovno gradivo Izvršnega sveta o nadaljnjem razvoju samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Za javno razpravo so bili v občinah pripravljeni tudi lastni dokumenti, 
lastna ocena stanja ter smernice in naloge za nadaljnji razvoj v občinah. To 
nalogo so v večini občin opravili. So pa določene .razlike. Nekatere občine so 
se zelo resno lotile tega dela, medtem ko so se druge še v veliki meri naslanja- 
le na republiška stališča. 

Desedanja razprava, ki je potekala že v mesecu juniju in bo predvidoma 
potekala še v mesecu juliju, se je doslej predvsem odvijala v bolj specializira- 
nih okoljih, v telesih družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter samou- 
pravnih interesnih skupnosti. Lahko ugotavljamo, da v dosedanjih fazah vsaj 
v večjem delu občin še niso bili dovolj vključeni temeljni nosilci stanovanjske- 
ga gospodarstva, delavci v združenem delu in občani v krajevnih skupnostih 
ter stanovalci v zborih stanovalcev in hišnih svetih. Pred nami je torej v je- 
senskem obdobju še v veliki meri prav ta najširša razprava, ki naj bi priteg- 
nila v celovito razpravo temeljne nosilce stanovanjskega gospodarstva. Ven- 
dar pa je bila ta razprava v nekaterih občinah tudi širša in mislim, da je s to 



21. seja 231 

prakso treba bolj intenzivno nadaljevati, tako da bomo dosegli takšno usme- 
ritev v vseh občinah. 

O gradivu in o problematiki nadaljnjega razvoja je bilo vendarle danih 
že precej koristnih sugestij in dopolnil. Prav tako se je v razpravo vključil 
tudi Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference, katerega poročilo ste prejeli v gradivu. Mislim, da vsa 
dosedanja poročila, ki prihajajo iz javne razprave, dajejo načelno podporo, 
da je potrebno temeljito pristopiti k nadaljnji preobrazbi stanovanjskega go- 
spodarstva, pri čemer predvsem poudarjajo vrsto stvari. Mislim, da bi bilo do- 
bro, če omenimo samo dve, tri stvari, ki so zlasti poudarjene v dosedanjih raz- 
pravah, delno pa so zajete že v stališčih Sveta za družbenoekonomske odnose. 

Gre predvsem za to, da je treba bolj poudariti tudi v teh stališčih, ki so 
danes pred vami, pomen in vlogo planiranja v stanovanjskem gospodarstvu, 
opredeliti sistem planiranja v stanovanjskem gospodarstvu ter proces obliko- 
vanja planov temeljnih nosilcev planiranja. Zlasti je to pomembno, ker sedaj 
pripravljamo plane za novo srednjeročno obdobje. 

V vseh razpravah je bila dana čvrsta podpora obvezni lastni udeležbi, pri 
čemer so pa zahteve in sugestije predvsem te, da je treba probleme bolj obde- 
lati in da je treba glede na specifične okoliščine v posameznih okoljih tudi 
ustrezno oblikovati kriterije za lastno udeležbo. 

Velik poudarek je bil dan tudi sistemu, ki ga je treba konkretno razčle- 
niti, to je sistem solidarnosti in vzajemnosti, kajti nesporno je, da je ob zami- 
šljeni preobrazbi družbenoekonomskih odnosov na tem področju prav ta sistem 
tisti, ki bo v veliki meri tudi dopolnjeval osnovni sistem in uveljavljal načela 
socialistične solidarnosti med delovnimi ljudmi in občani. 

Nedvomno gre pri vsej tej preobrazbi za izredno zahteven proces, zato je 
bila v razpravah poudarjena nujnost, da se opredeli in da se konkretno tu- 
di določi dinamika v prehodnem obdobju, kajti nesporno je, da sistema ne bo 
mogoče uveljaviti čez noč, ampak ga bomo uveljavljali v daljšem obdobju. 

Rad bi opozoril na to, da razprave o tem dokumentu na terenu vendar 
niso zaključene in da še potekajo. Mislim, da bi morala biti obogatena razpra- 
va, ki bo v nadaljnji fazi potekala v bazi na osnovi današnjih stališč Skupšči- 
ne, predvsem usmerjena v to, da se na osnovi že dogovorjenih in sprejetih o- 
predelitev pristopi v posameznih občinah k obdelavi teh gradiv in njihovi prila- 
goditvi specifičnim razmeram. 

Vse pripombe in dopolnila iz razprave — ta naj bi potekala do jeseni, ki 
prihajajo tudi na Koordinacijski odbor pri Republiški konferenci, bo Koordi- 
nacijski odbor posredoval predlagatelju dokumenta. Obenem pa bomo pripra- 
vili do jeseni celovito oceno javne razprave. 

Ob koncu bi rad samo še omenil, da smo v zadnjih dneh povprašali v po- 
sameznih občinah, kako poteka razprava, kako se pripravljajo na to in kaj 
predvidevajo. Odgovore imamo od približno polovice občin. Razprava praktično 
poteka povsod. Izjema sta samo dve občini, kjer še niso določili datuma raz- 
prave. 

Nadaljnja razprava, ki naj bi segla med delovne ljudi in občane v jesen- 
skem obdobju ob predlogu stališč Skupščine, je predvidena predvsem v mesecu 
septembru. V mesecu oktobru naj bi o predlogu ponovno razpravljala Skup- 
ščina, kar pomeni, da bi temu morale tudi občinske skupščine prilagoditi svoje 
plane. Na to opozarjam zaradi tega, ker izhaja iz poročil posameznih občin, pri- 
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bližno 14 oziroma 15 je takih, da predvidevajo, da bi o teh dokumentih raz- 
pravljali šele v oktobru ali šele v novembru. Te razprave bodo prepozne. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Križman! Besedo ima 
tovariš Geza Farkaš iz Republiške konference Zveze socialistične mladine. 
Prosim! 

Geza Farkaš: Tovarišice in tovariši! Zveza socialistične mladine Slo- 
venije se je aktivno vključila v obravnavo uresničevanja družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Po dokaj široki javni razpravi v os- 
novnih organizacijah Zveze socialistične mladine, v krajevnih skupnostih in v 
organizacijah združenega dela je nia 3. seji Republiške konference zavzela do te 
problematike ugotovitve in stališča, ki jih tu v celoti ne bom prebral. Posredo- 
val bom samo nekatera, ki jih predlagamo kot dopolnitev predloženih do- 
kumentov. 

V Zvezi socialistične mladine se, kot je bilo že danes povedano, zavzemamo 
za to, da začne vsak pričakovalec stanovanja po vložitvi prošnje tudi namen- 
sko varčevati za lastno udeležbo in s tem prispeva k oplemenitenju stanovanj- 
skih sredstev, ki se zbirajo v temeljni organizaciji združenega dela. 

Na področju stanovanjske problematike moramo več pozornosti posvetiti 
samoupravnim aktom temeljnih organizacij združenega dela, s katerimi so 
urejeni odnosi na stanovanjskem področju. Vplivati moramo na takšno sestavo 
in delovanje odborov in komisij za reševanje stanovanjskih vprašanj, da bosta 
omogočala odgovorno reševanje stanovanjskega vprašanja delavcev z nižjimi 
dohodki, mladih družin in tistih, ki dalj časa čakajo na stanovanje in živijo v 
težkih razmerah. Subjektivne sile se morajo aktivno vključevati v oblikovanje 
omenjenih aktov in sodelovati pri sprejemanju konkretnih rešitev in izvaja- 
nju programov v praksi. 

Eden bistvenih elementov, ki bo omogočil uresničevanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, je nedvomno 
ekonomska stanarina. Vendar se moramo v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela, v krajevnih skupnostih in stanovanjskih skupnostih upreti poskusom, 
da bi na ekonomske stanarine gledali kot na začetek in konec uveljavljanja 
samoupravnih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Temeljni nosilec družbeno- usmerjene stanovanjske gradnje je samouprav- 
na stanovanjska skupnost. Vendar ta ne bi smela biti le navidezni investitor, 
temveč mesto- dogovarjaja vseh zainteresiranih in sodelujočih. Da bi zmanjšali 
tržno stanovanjsko gradnjo, bi se morali mladi prav tukaj odgovorneje in 
množično vključiti v samoupravno dogovarjanje, ker sedaj mladi v večji meri 
v okviru samoupravnih organov v organizacijah združenega dela ostajamo 
zgolj kot opazovalci. 

Prav tako sprejemamo v zelo skromni meri samoupravne pravice in obvez- 
nosti, ki so nam dane kot stanovalcem oziroma kot bodočim stanovalcem v 
okviru temeljnih organizacij združenega dela, sosesk in samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti. Z ustanavljanjem organizacijskih in drugih oblik delova- 
nja znotraj stanovanjskih hiš in sosesk je potrebno več prispevati k poživitvi 
hišne samouprave in k množičnejšemu in aktivnejšemu delovanju zborov sta- 
novalcev. To pa je hkrati tudi pogoj, da bomo postali aktiven subjekt v gospo- 
darjenju s stanovanjskim skladom ter vplivali na oblikovanje in uporabo sta- 
narin. 
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Samo s povečano aktivnostjo bomo lahko neposredno vplivali na program- 
sko zasnovo zazidalnega načrta, na raven in vrsto komunalne opreme, na stru- 
kturo in kvaliteto stanovanjskih objektov, kakor tudi na to, kateri spremljajo- 
či objekti so potrebni v soseski, v kakšnem številu in kdaj bodo dograjeni. 

V družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji imajo posebno mesto nedvom- 
no stanovanjske zadruge, kot je bilo že danes poudarjeno v uvodnem referatu. 
Bodoči stanovalci, organizirani v zadrugah, še vedno nimajo odločujočega vpli- 
va na urbanistično in zemljiško politiko ter na komunalno in infrastrukturno 
izgradnjo v območju, kjer deluje zadruga. Ta zahteva od vseh dejavnikov na 
področju stanovanjskega gospodarstva, da razvoju zadružništva ne nudijo samo 
moralne podpore, ampak konkretno pomoč pri reševanju problemov, s katerim 
se zadružniki srečujejo v vsakdanji praksi. 

Predlagamo tudi nekaj konkretnih predlogov za dopolnitev današnjih do- 
kumentov. Mladi ljudje potrebujemo za zdrav razvoj in rast družine družbeno 
pomoč pri razreševanju stanovanjske problematike. Prav zato je potrebno 
omogočiti mladim prek kriterijev in meril v samoupravnih aktih enakopravno 
možnost za reševanje stanovanjskih vprašanj na osnovi doseženih proizvodnih 
rezultatov. Z aktivnostjo vseh družbenopolitičnih dejavnikov, predvsem pa 
Zveze socialistične mladine in Zveze sindikatov, je potrebno zagotoviti, da se 
bodo stanovanjska vprašanja mladih reševala prek delitve samoupravno iz- 
ločenih sredstev za stanovanjsko izgradnjo v sorazmerju z njihovim prispev- 
kom v ustvarjenem dohodku organizacije združenega dela in glede na njihove 
potrebe. 

Akcijo za izgradnjo novih domov dijakov in študentov in sanacijo obsto- 
ječih moramo nadaljevati tudi po letu 1980. Zveza socialistične mladine Slo- 
venije bo skupaj z ostalimi subjekti, zlasti v Izobraževalno skupnostjo Slove- 
nije in Skupnostjo domov Socialistične republike Slovenije pristopila k izde- 
lavi predloga za izgradnjo in sanacijo domov v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

Glede na rezultate študije o bivalnih potrebah in možnostih mladih ljudi 
v S RS ugotavljamo, da še vedno ostaja nerešen problem zagotavljanja sta- 
novanj za študentske družine. Glede na to bi bilo smotrno analizirati, kakšne 
so materialne družbene možnosti, da bi se v plan vključilo določeno število 
sob, ki bi omogočale tudi študentskim družinam bivanje v sklopu študentskih 
domov. Tudi zanje naj bi veljali kriteriji, ki so opredeljeni za sprejetje študen- 
tov v dom, ob prioritetnem upoštevanju socialnih možnosti in pa števila dru- 
žinskih članov. V zvezi s tem je potrebno oceniti tudi gospodarjenje ter samo- 
upravno organiziranost v študentskih domovih v okviru vzgojno-izobraževal- 
nega procesa. 

Kot pozitivna oblika urejanja bivalnih pogojev za delavce, ki so zaposleni 
izven kraja svojega stalnega bivališča, se je pokazala gradnja samskih do- 
mov. Vendar pa je kljub temu potrebno gradnjo samskih domov preusmeriti 
v gradnjo samskih stanovanj v okviru stanovanjskih sosesk, kar bo omogo- 
čalo, da se bodo tudi ti delavci lahko enakopravno vključili v samoupravno, 
družbenopolitično in interesno dejavnost. Zveza socialistične mladine se zavze- 
ma za to, da se v občinah sprejmejo in izvajajo odloki, s katerimi naj bi s'e 
glede na zakonska določila urejala podnajemniška razmerja. Obenem zahteva- 
mo, da se zakonsko določilo, da ima občan lahko stanovanjsko pravico l,e na 
enem stanovanju, dosledno izvaja ter da se obstoječe anomalije tudi odprav- 
ljajo, ne pa zgolj evidentirajo. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Stanko Kolar, delegat 
iz Sevnice ima besedo. Prosim! 

Stanko Kolar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati: 
V razpravi o osnutku stališč, sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu želim 
spregovoriti o nekaterih mnenjih, ki so se oblikovala v dokaj široki javni 
razpravi o osnutku stališč. Uvodoma moram poudariti, da smo v občini Sev- 
nica razpravo o osnutku stališč zastavili nekoliko širše, tako da smo raz- 
pravljali tudi o stanju stanovanjskega gospodarstva v občini danes, s posebnim 
poudarkom na uresničevanje srednjeročnega plana stanovanjske izgradnje in 
utrjevanju samoupravnih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Razprava je 
ocenila, da je takšen pristop k razreševanju problematike stanovanjskega 
gospodarstva dobra priprava za uresničevanje nalog, ki jih opredeljuje osnutek 
stališč, ker je bil z razpravo v sindikatu, v Zvezi komunistov, v Socialistični 
zvezi in v občinski skupščini animiran širok krog zainteresiranih delavcev in 
delovnih ljudi. 

Razprava je pokazala, da je pravilna usmeritev, da je potrebno s poglab- 
ljanjem in utrjevanjem samoupravnih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
razreševati tudi najtežje probleme financiranja enostavne in razširjene repro- 
dukcije. Ob razpravi smo se zavedali, da smo že v prejšnjem obdobju nakazali 
nove rešitve, ki pa so ostale neuresničene zaradi premajhne družbene pod- 
pore. Tu mislim predvsem na stališča sindikatov, ki so se že pred leti oprede- 
lili za udeležbo pričakovalcev stanovanj kot sprejemljivo obliko za pospešitev 
izgradnje stanovanj. Tako smo se tudi v občini Sevnica na pobudo sindikata 
dogovorili o participaciji pričakovalcev stanovanj pri nakupu stanovanj in o 
enotnih kriterijih za dodeljevanje stanovanj. Zal pa ta samoupravni sporazum 
še danes ni sklenjen, ker Hi bilo dovolj družbene podpore za takšno obliko 
financiranja stanovanjske izgradnje in so k oblikovanju takšnega sporazuma 
pristopile le posamezne občine. 

Na drugi strani pa se je porajala bojazen, da bomo s participacijo še 
bolj zajezili priliv kadrov, ki jih kot manj razvita občina zelo potrebujemo. 
Takšna dilema obstaja tudi danes, na kar je opozorila tudi razprava o osnutku 
stališč. Predlagano je, da naj ne bi bilo obvezne participacije za tako imenovana 
kadrovska stanovanja, čeprav pa na drugi strani tudi vemo, da bi kadri, 
ki bodo zasedali ta stanovanja, najlažje plačali participacijo. Določen izhod 
vidimo v obvezni uvedbi paticipacije za vse kategorije, da pa bi bilo prav 
razmisliti o tem, da bi manj razvite občine lahko uvedle nižjo participacijo za 
določene kategorije pričakovalcev stanovanj, s čimer bi omogočili hitrejšo 
kadrovsko krepitev teh občin. 

Izhodišča za prehod na ekonomsko stanarino so dobila splošno podporo. 
S prehodom na ekonomsko stanarinoi ne bi smeli odlašati, zaradi česar 
smo v naši občini že v prvih dneh junija dali v razpravo osnutek samouprav- 
nega sporazuma o prehodu na ekonomske stanarine in o merilih za subven- 
cioniranje stanarin. Menimo, da bi vsako odlašanje zmanjševalo stanovanjski 
dinar, zaradi česar se ne moremo strinjati s predlogi nekaterih organov, da bi 
javno razpravo o stališčih podaljšali. 

Prav tako smo se s polno mero odgovornosti lotili organiziranja zborov 
stanovalcev in pričakovalcev stanovanj, da bi v bodoče lahko zagotovili njihov 
večji vpliv na oblikovanje in uresničevanje stanovanjske politike v občini. 
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Precej razprav je bilo tudi o predlogu za nov način oblikovanja sredstev 
za stanovanjsko gradnjo iz čistega dohodka, z določenimi izjemami, pri čemer 
je bila posebej izražena bojazen, da bo nov način oblikovanja sredstev vpliva 
na zmanjševanje sredstev za stanovanjsko izgradnjo. Sprejeto je enotno stali- 
šče, da bi morali do konca sedanjega srednjeročnega obdobja obdržati sedanji 
način oblikovanja sredstev za stanovanjsko izgradnjo, če želimo uresničiti 
srednjeročne plane stanovanjske izgradnje, katerih uresničevanje je sedaj v za- 
ostanku. Glede na nizko akumulativnost gospodarstva pa moramo tudi računati, 
da nov vir ne bo stabilen, kar bomo morali upoštevati pri načrtovanju za na- 
slednje srednjeročno obdobje. 

Razprava je tudi potrdila, da bi združevanje sredstev za usmerjeno sta- 
novanjsko izgradnjo prineslo določene prednosti zlasti na področju racionaliza- 
cije stanovanjske izgradnje, kompleksne opremljenosti naselij. Hkrati je iz- 
ražena boj azen, da se bo zmanjšal neposredni interes kolektivov za večja 
vlaganja lastnih sredstev, izvennamenskih virov, in zmanjšal neposreden vpliv 
na stanovanjsko gradnjo, kar pa lahko pripelje do negativnih pojavov, kolikor 
ne bomo v zadostni meri utrdili samoupravnih odnosov na tem področju. 

Glede na družbeni pomen naj bi bilo v stališčih tudi obdelano vprašanje 
meril in kriterijev za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil. V zad- 
njem času na tem področju opažamo več negativnih pojavov. Zato menimo, naj 
bi stališča zavezala odgovorne dejavnike, da v samoupravnem sporazumu opre- 
delijo enotne kriterije za dodeljevanje stanovanj. 

Razprava je tudi nakazala potrebo po tem, da bi morali nakazati možnost 
za kreditiranje stanovanjske izgradnje za kmete, ki še niso ustrezno. 

Na koncu želim poudariti, da je po našem mnenju s široko javno razpravo 
ustvarjena ustrezna družbena klima, da bomo lahko ustrezno uresničili naloge, 
ki jih nakazujejo stališča. Zato s celotno družbeno akcijo ne smemo več odla- 
šati. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kolar! Besedo ima 
tovariš Bojan Furlan, predsednik Izvršnega odbora Zveze stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije! 

Bojan Furlan: Tovarišice in tovariši delegati! V samoupravnih sta- 
novanjskih skupnostih in v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije smo se 
tvorno in aktivno vključili v razprave in v pripravo gradiv, ki so osnova za 
nadaljnjo preobrazbo stanovanjskega gospodarstva, zlasti v smislu poglabljanja 
in uveljavljanja neposrednega samoupravnega odločanja delavcev v temeljnih 
orgnizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in samoupravnih skupnostih 
ter skupnostih stanovalcev. Predloženo gradivo pomeni tudi bistven prispevek 
k uvajanju novih družbenoekonomskih odnosov na tem področju. Nastanek, 
razvoj, delo in uspehe samoupravnih stanovanjskih skupnosti je v uvodnem po- 
ročilu nanizala članica Izvršnega sveta tovarišica Vičarjeva, zato jih ne bom po- 
navljal. Dodam pa naj le naslednje ugotovitve: 

Z družbenim dogovarjanjem o cenah stanovanjske graditve smo vsaj do 
neke mere obvladovali cene te graditve. Kljub izredno hitremu, pogosto tudi 
neupravičenemu porastu cen so uspehi vidni, če jih primerjiamo s cenami 
podobne graditve v ostalih republikah in pokrajinah. S posebnimi samouprav- 
nimi sporazumi na osnovi zakona o upravljanju in razporejanju s stavbnimi 
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zemljišči smo uspeli v večini občin zagotoviti sredstva za komunalno oprem- 
ljanje stavbnih zemljišč. Od leta li975 do letos smo uspeli vsako leto zagotoviti 
v okviru politike cen poseben poudarek poviševanju stanarin. Dosedanje štiri- 
letno poviševanje stanarin pomeni bistven prispevek k sistemskemu razreševa- 
nju področja gospodarjenja, to je k srednjeročnemu prehodu na ekonomske sta- 
narine. 

In končno naj omenim še eno področje, to je samoupravno združevanje 
sredstev za gradnjo dijaških in študentskih domov. To pomembno družbeno 
akcijo, za katero je dal pobudo Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
smo glede združevanja sredstev s samoupravnimi sporazumi v okviru samo- 
upravnih stanovanjskih skupnosti uspešno opravili. Program izgradnje 23 di- 
jaških in študentskih domov bo v celoti finančno pokrit in predčasno za- 
ključen. 

Ob doseženih uspehih in spoznanih pomanjkljivostih v samoupravni 
organiziranosti v stanovanjskem gospodarstvu smo v samoupravnih stanovanj- 
skih skupnostih s poudarjeno zavzetostjo obravnavali gradivo za zbore Skup- 
ščine SR Slovenije. Predloženi osnutek stališč, sklepov in priporočil so med 
drugim obravnavale skoraj vse skupščine samoupravnih stanovanjskih skup- 
nosti občin in še posebej 6. 7. 1979 Skupščina Zveze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije. 

Dovolite mi, da v nadaljevanju razprave podam nekaj stališč in predlogov, 
ki smo jih oblikovali v sedanjih razpravah in sprejeli v Skupščini Zveze sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije. Enotno smo ugotovili, da je predloženi os- 
nutek pomemben prispevek k nadaljnjemu poglabljanju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov na stanovanjskem področju. Ob ugotovitvi, da ga 
moramo še dopolniti, ga v osnovi podpiramo. Prav je bilo, da se je Predsedstvo 
Skupščine SR Slovenije odločilo, da ga danes obravnavamo le kot osnutek in 
po vsebinski dopolnitvi ter poglobljeni in bolj neposredni javni razpravi do- 
končno sprejmemo. Dosedanje razprave, ki pa so pretežno potekale v telesih 
in premalo neposredno v združenem delu in med stanovalci, so gradivo v 
osnovi podprle in dale precej pobud za njegovo dograditev. 

Pobude za konkretnejše opredelitve in dopolnitve naj strnem predvsem 
v naslednje. Pri tem naj poudarim, da smo v samoupravnih stanovanjskih skup- 
nostih in v naši zvezi pripravljeni pri dograjevanju gradiva aktivno sodelo- 
vati. Konkretneje je potrebno opredeliti nosilce in celoten sklop planiranja v 
stanovanjskem gospodarstvu. Pri tem bo potrebno zlasti opredelii v dogovorih 
o temeljih planov neposredne programe in finančne obveznosti združenega 
dela, uporabnikov ter kapacitete in sposobnosti vseh izvajalcev stanovanjske 
gradnje in vzdrževanja. 

Plani morajo zajeti celovite stanovanjske soseske, v katere se vključujejo 
tudi druge samoupravne interesne skupnosti, kot na primer otroško varstvo, 
šolstvo, zdravstvo, kultura, telesna kultura, oskrba in drugi. Pri tem bo po- 
trebno opredeliti vlogo poslovnih planskih skupnosti v usmerjeni stanovanjski 
gradnji, nosilce izvajanja ter družbenoekonomske odnose, v katere se vključu- 
jejo. Gre za dogovarjanje o cenah, odpravi monopolizma, o odprtosti trga in 
podobnem. 

Izjemna težava pri planiranju stanovanjske gradnje bo nastala s popolno 
uveljavitvijo zakona o celotnem prihodku in dohodku, ko bomo prešli na fi- 
nanciranje stanovanjske gradnje pretežno iz čistega dohodka. V praksi so 
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običajni pojavi, da razpolagajo z večjim ostankom dohodka tiste organizacije, 
ki imajo uspešno rešene stanovanjske probleme. Zato bo potrebno učinkovito 
vključiti v plane tudi vzajemnost na tem področju. 

Iz dosedanjih razprav smo zaznali izjemno podporo konceptu lastne ude- 
ležbe pri pridobivanju družbenih stanovanj. V stanovanjskih skupnostih se 
opredeljujemo za vračljivost, na primer po 10 letih. Ocenjujemo, da bi ne- 
vračljiva lastna udeležba pogojevala razmišljanja o reševanju stanovanjskih 
problemov z lastništvom stanovanja, zlasti ob uvedenih ekonomskih sta- 
narinah. 

V manj razvitih občinah je čutiti določeno bojazen, da bo lastna udeležba 
oteževala pridobivanje strokovnih kadrov. Ta problem ne bo toliko izrazit, ko 
bomo sistem uveljavili v celoti in povsod. Pri združevanju vseh sredstev za 
stanovanjsko gradnjo v stanovanjskih skupnostih bodo nastali problemi, če ne 
bomo v združenem delu sprejeli programov in planov reševanja stanovanjskih 
potreb. Združevanje sredstev mora omogočiti usmerjeno stanovanjsko gradnjo 
in ne sme pomeniti odtujevanja sredstev združenemu delu. Zato mora vsaka 
temeljna organizacija združenega dela vedeti, kdaj bo iz združenih sredstev 
pridobila potrebne stanovanjske enote. Zato moramo ustrezno organizirati 
tudi vse temeljne banke. Le-te bodo morale voditi vsa stanovanjska sredstva 
ločeno po združevalcih in opravljati vsa operativno-tehnična opravila v zvezi 
s plasmaji stanovanjskih sredstev, do realizacije vseh kreditnih odnosov in 
anuitetnih služb. To je potrebno, da ne bi bilo potrebno organizirati podobnih 
služb v stanovanjskih skupnostih. 

V prehodnem obdobju bo potrebno za stanovanjsko gradnjo, da ne bi 
zaostajala, namenjati poleg združenih sredstev tudi kreditna iz drugih virov. 
Ocenjujemo, da bo potrebno v naslednjem letu in tudi v obdobju 1981—1985 
za te namene nameniti 25 do 30 % splošnih hranilnih vlog. Prav tako bomo 
morali stimulirati namensko varčevanje z ugodnimi krediti in premiranjem. 

Proučiti bomo morali možnosti usklajevanja stanarin na enotnih elementih. 
S konceptom prehoda, zlasti pa s sprejemanjem samoupravnih sporazumov o 
prehodu na ekonomske stanarine v večini občin zaostajamo. Poenostavljena 
analiza teh priprav nam je pokazala, da se prehod pripravlja prepočasi in 
neusklađeno. Ugotavljamo na primer ekstremne razlike, ki naj bi nastale ob 
doseženi ekonomski stanarini leta 1985. Za enaki stanovanji v različnih občinah 
se nakazuje razmerje med višino ekonomskih stanarin skoraj 3:1. 

V eni občini bi bilo potrebno povišanje stanarine, ob upoštevanju porasta 
stroškov pri stanovanjski graditvi za 487 %, pri drugi pa le za 91 %. Res je, 
da imamo različen štart in ne povsem primerljive podatke, vendar navedeni 
podatki kažejo na pogosto neustrezno obravnavanje in najbrž tudi na ne 
dovolj strokovne priprave. 

V Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije pripravljamo podrobnejšo oce- 
no stanja ter še intenzivnejšo pomoč samoupravnim stanovanjskim skupnostim 
občin pri tej izrazito težki in zahtevni nalogi. Posebej smo zaskrbljeni nad 
kasnitvijo priprav samoupravnih sporazumov o prehodu. Če zamudimo leto 
1979, v bistvu izničimo napore preteklega leta, saj imamo tudi letos znaten 
porast cen pri stanovanjski graditvi. Ob tem moramo poudariti, da so sredstva 
za delno nadomeščanje stanarin za tiste, ki večjih bremen ne bi zmogli, za- 
gotovljena. 
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Ob dograditvi dokumenta bo potrebno tudi konkretneje obdelati položaj 
mladih pri pridobivanju stanovanja in zlasti stanovanjsko zadružništvo, ki si 
počasi utira pot v naši družbi. 

V dosedanjem delovanju samoupravnih stanovanjskih skupnosti smo se v 
praksi srečevali zlasti s težavami, ki so nastajale na relaciji delegacija v kra- 
jevni skupnosti — zbor stanovalcev — zbor uporabnikov. Zbore stanovalcev 
smo tako rekoč obšli, saj niso imeli neposredne povezave z delegacijo, zato smo 
imeli relativno majhne uspehe pri njihovem oživljanju in delu. 

Samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju gospodarjenja s 
stanovanji pa ni mogoče uveljavljati brez dobro samoupravno organizirane 
baze. Prav zaradi teh spoznanj v celoti podpiramo stališča, ki sta jih s tem 
v zvezi izoblikovala matična odbora Zbora združenega dela in Zbora občin. 
Tudi sicer podpiramo stališča odborov, razen opredelitve ob koncu drugega 
odstavka 2. točke na 4. strani, ki se nanaša na ponovno vključitev obratovalnih 
stroškov v stanarino, kar bi pomenilo vračanje k stanju pred letom 1973 in 
prenašanje skrbi stanovalcev za urejanje stanovanjske hiše na širšo družbeno 
skupnost, kar bi imelo nujno za posledico večjo družbeno režijo. Daljšo pismeno 
obrazložitev smo s tem v zvezi že posredovali organom zborov. 

Se na eno vprašanje želim opozoriti, to je na oblikovanost delovnih skup- 
nosti v samoupravnih stanovanjskih skupnostih oziroma strokovnih služb. 
Sedanja organiziranost je zelo heterogena: od oblike, ko se v delovni skupnosti 
opravljajo vsa opravila za samoupravne stanovanjske skupnosti, tudi nekatera, 
ki imajo že značaj izvajalskih del, do oblike, ko nima samoupravna stanovanj- 
ska skupnost nobenega zaposlenega, niti profesionalnega funkcionarja in zanjo 
opravlja vsa opravila organizacija združenega dela po pogodbi. Seveda obstajajo 
tudi vse vmesne oblike. 

Naša zveza je naročila posebno študijo v okviru raziskovalnega dela, od 
katere pričakujemo predvsem opredelitev mejnih področij med delom za in- 
formiranje delegacij in delegatov in strokovnim delom, ki ima že značaj izva- 
janja. V stanovanjski dejavnosti so ti mejni posli zlasti: analiza cen stano- 
vanjske graditve, pridobivanje izvajalcev, kontrola izvajanja dela, postopki 
v zvezi z natečaji, pridobivanje dokumentacije, tehnični normativi o trajanju 
elementov v stanovanjih in stanovanjskih hišah in podobno. S tem v zvezi je 
seveda vprašljiva tudi dikcija prve alinee 6. točke osnovnega gradiva, ki je 
objavljeno v Poročevalcu, ki pogojuje bistveno širitev strokovne službe pri 
Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Nanizal sem le nekaj dilem, predlogov in 
pripomb iz bogatih razprav v samoupravnih stanovanjskih skupnostih, z na- 
menom, da bi predlagatelju služili pri dograjevanju predloga gradiva. Razum- 
ljivo je, da se bomo v samoupravnih stanovanjskih skupnostih občin mesta 
Ljubljana in naši zvezi še naprej aktivno vključevali v strokovne priprave 
gradiva, zlasti pa še v razprave v združenem delu in med stanovalci z name- 
nom, da dobimo še več pripomb za dograditev in da se sleherni delavec in 
stanovalec z vsebino podrobno seznani in jo sprejme kot svojo orientacijo za 
konkretno samoupravno delovanje. 

Mogoče je osnutek gradiva ponekod tudi preveč podroben in normativen. 
Menim, da to ni posebna pomanjkljivost, saj daje konkretnejša izhodišča za 
pripravo zakonodaje s stanovanjskega področja, ki jo moramo čimprej obli- 
kovati in sprejeti, da v praksi realiziramo stališča, sklepe in priporočila, ki jih 
danes obravnavamo. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Furlan! Besedo ima 
tovariš Tone Žibert, delegat iz občine Trebnje, ki bo govoril še v imenu občin 
Metlika, Novo mesto in Črnomelj. Prosim! 

Tone Žibert : Tovarišica predsednica, tovarisice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Trebnje in druge delegacije so na osnovi razprave podprle 
osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu. O problemih njihovega izvajanja pa tole: 

Izvajanje sklepa o določitvi obsega in dinamike porasta plasmaja bank v 
letu 1979, ki ga je sprejel Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, je resno 
ogrozil gradnjo družbenih stanovanj v območju, ki ga pokriva Ljubljanska 
banka, Temeljna dolenjska banka. Ker v tem območju dve leti skoraj ni bilo 
gradnje družbenih stanovanj, so potrebe po kreditiranju še toliko večje. Zato 
je banka ž letnim programom sprejela porast naložb v stanovanjsko graditev 
v letu 1979 za 54'%, glede na stanje 31. 12. 1978. Stanovanjska skupnost in 
banka sta svoje programe za leto 1979 še pred sprejetjem letnih načrtov 
medsebojno uskladili, še posebej z namenom, da bi se okvirno realiziral sred- 
njeročni plan stanovanjske graditve. Sedaj se gradi 748 stanovanj. Omejitev 
porasta kreditov na 19% Pa poruši vsa planirana prizadevanja, saj povzroča, 
da morajo biti naložbe za 270 milijonov nižje, kot je bilo sprejeto v letnih na- 
črtih, kar bi preračunano v število stanovanj predstavljalo približno 385 druž- 
benih stanovanj manj. 

Zato je nelogično omejevanje na neustrezno osnovo, kot je stanje naložb 
31. 12. 1978. Temeljna dolenjska banka je zaradi izpada gradnje v prejšnjih 
letih, na katero pa neposredno ni mogla vplivati, imela to osnovo zelo nizko. 
Predlagamo, da se kreditiranje stanovanjske in komunalne graditve izvzame 
iz ukrepov o omejitvi plasmajev bank. Kolikor pa so omejitve plasmajev tudi 
za to področje upravičene, potem bi kot osnova za omejevanje moral služiti 
obseg namenskih stanovanjskih sredstev, ne pa višina naložb po stanju 31. 
12. 1978. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Maks Furlan, delegat 
iz Pirana ima besedo. Prosim! 

Maks Furlan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V široki obravnavi osnutka stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slo- 
venije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji so predlagana 
stališča, sklepi in priporočila o planiranju in financiranju izgradnje in vzdr- 
ževanju stanovanj, o stanarinah, o socialni varnosti in subvencioniranju ter o 
samoupravni organiziranosti v stanovanjskem gospodarstvu dobila v občini 
Piran polno podporo. V obravnavi je posebej izstopil specifični položaj stano- 
vanjskega gospodarstva v Piranu, ki je pogojen z obsegom in kvaliteto sta- 
novanjskega sklada. 

74'% stanovanj v občini je starih nad 100 let, v strnjenem mestnem jedru 
Piran pa je teh stanovanj nad 95%. Zaradi velike stopnje dotrajanosti, po- 
manjkanja sredstev in velikih stroškov vzdrževanja ta stanovanjski sklad hitro 
propada. Znano je, da je mesto Piran kot celota zgodovinski spomenik in da je 
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tudi sicer v njegovi strukturi izredno veliko kulturnih spomenikov iz dra- 
gocene kulturne dediščine, ki jo je potrebno varovati, obnavljati in vzdrževati. 

Potreba po ohranitvi in obnavljanju Pirana je v občini in tudi v širšem 
slovenskem prostoru že dalj časa poznana in vsestransko podprta, vendar do 
sedaj ni bila deležna konkretne materialne in družbene pomoči. Delavci in 
občani so v naši občini v letu 1977 začeli združevati dodatna sredstva za pre- 
novo Pirana in na ta način zagotovili, da je nad 10 % vseh sredstev stanovanj- 
skega gospodarstva namenjenih za prenovo Pirana. 

Do sedaj je bil pripravljen in sprejet sanacijski načrt za Piran kot celoto, 
še v tem letu pa bo pripravljena potrebna dokumentacija za realizacijo prve 
faze prenove Pirana. Prenova stanovanjskega fonda obsega celovito prenovo 
dotrajanih spomeniško zaščitenih sosesk in stanovanjskih hiš ter funkcionalno 
usposobitev stanovanj v smislu sodobnega stanovanjskega standarda. V pre- 
novo pa bo vključena tudi sanacija komunalne in prometne infrastrukture, 
realizirane pa bodo tudi na novo opredeljene namembnosti obnovljenih mestnih 
predelov. 

Glede na visoke stroške prenove Pirana, ki so ocenjeni na okoli 3 mili- 
jarde din, in visoke stroške vzdrževanja mestnih predelov se je ob obravnavi 
osnutka stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji raz- 
voj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
ponovno potrdila zahteva po zagotovitvi širše družbene, materialne in strokovne 
pomoči ter vzajemnosti pri reševanju pereče problematike celovite prenove Pira- 
na in zahteva, da se prenova opravi do leta 1995. Na osnovi te zahteve je bila iz- 
oblikovana tudi pobuda oziroma predlog, da se prenova Pirana vključi v planske 
akte Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije in drugih samoupravnih skup- 
nosti ter v dogovor o temeljih plana Socialistične republike Slovenije in njen 
plan. S sistemskimi rešitvami, družbenimi dogovori in samoupravnimi spo- 
razumi pa naj se tudi zagotovijo stalni viri sredstev za načrtno in celovito 
prenovo starih mest in večjih strnjenih mestnih predelov v Socialistični repub- 
liki Sloveniji. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb : Besedo ima Anton Renko, delegat iz občine 
Radovljica! 

Anton Renko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v celotni družbi terja 
prilagajanje družbenoekonomskih odnosov na vseh področjih gospodarjenja. 
V široko zasnovani strokovni in politični javni razpravi v občini Radovljica je 
bila dana nedvoumna podpora osnovnim smernicam, stališčem in priporočilom. 

Posebej intenzivno je bilo področje družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu obravnavano v vseh sredinah od poletja lani, ko je bil 
pripravljen akcijski program za to področje in v večji meri tudi uspešno uresni- 
čen. Nadaljevanje prizadevanj je s svojo konkretizacijo našla javna razprava v 
vseh dokumentih,1 ki so bili pripravljeni za področje stanovanjskega gospodar- 
stva. V občini je aktivnost zadovoljiva. Prisotna pa je ugotovitev, da pojem 
stanovanjskega gospodarstva obravnavamo v praksi bistveno preozko in da se 
vse prevečkrat zreducira na izenačevanje stanovanjskih skupnosti s stano- 
vanjskim gospodarstvom. Podobna pojmovanja so v nekaterih občinah naše 
republike privedla celo v situacijo, da aktivnosti niso stekle ali pa niso bile 
kvalitetne. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je bilo v občini Radovljica 
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izpostavljenih veliko konkretnih problemov in nakazanih dosti rešitev, po- 
stavljena pa so bila tudi stališča za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Pri izvajanju nekaterih aktivnosti 
bo potrebno na nivoju republike doseči večjo enotnost v akcijah, v nekaterih 
primerih pa tudi odločnejše ukrepanje. 

Nedvomno je na vseh nivojih ugotovljeno, da je za vzpostavitev materialne 
podlage za uspešno gospodarjenje z družbenim stanovanjskim skladom po- 
treben dvig stanarin. V preteklih dveh letih smo v republiki Sloveniji kljub 
splošni pripadnosti akciji letos pri uresničevanju osnovnega cilja, to je vzpo- 
stavitev materialne podlage,, manj uspešni, saj stanarin, še nismo dvignili 
oziroma se o tem še nismo dogovorili, čeprav je večina strokovno in tudi sicer 
za to. Vprašanje, zakaj je tako, je torej na mestu in je povečanje intenzivno- 
sti dogovarjanja potrebno. Republika mora odigrati vlogo usklajevalca intere- 
sov bolj odločno in bolj organizirano. Stališča, ki so bila posredovana v prete- 
klosti, so našla v večini občin konkretizacijo v samoupravnih sporazumih o 
prehodu na ekonomske stanarine. 

Predlogi so, kot kaže v občinah in v republiki, zelo različni in se upravičeno 
postavlja vprašanje, če je zelo neenoten prehod na novo stanje sprejemljiv. Ali 
ni morda velika različnost pri prehodu na ekonomske stanarine preveč skrajno 
nasprotje republiškega enotnega modela? 

Da ne bi povzročili s prepoznim dvigom stanarin še večjega siromašenja 
materialne podlage za gospodarjenje z družbenim stanovanjskim skladom, kot 
je že prisotno, bi bilo v obdobju letošnjega leta smiselno stanarine dvigati 
dvakrat. Prvič, pred sprejetjem samoupravnih sporazumov o prehodu na eko- 
nomske stanarine, drugič pa potem, ko bo obseg in način prehoda dokončno 
dogovorjen. 

Ena od ugotovitev na različnih nivojih je, da so postopki priprav dokumen- 
tacije za gradnjo stanovanj dolgi in komplicirani. Podobne ugotovitve so v 
družbi prisotne že toliko časa, da bi lahko v praksi v republiških predpisih 
prišlo do občutnejših sprememb. Morda bi bile poenostavitve hitrejše, če bi vse 
občine poenotile upravne postopke in če bi tudi drugostopenjski organi pri 
svojih odločitvah skušali izhajati iz splošnega družbenega interesa, in to bolj 
kot v dosedanji praksi. 

Se vedno je v praksi premalo upoštevana metodologija dogovarjanja prek 
družbenega planiranja. Vsi dejavniki stanovanjskega gospodarstva morajo v 
pripravi plana za obdobje .1981—1985 zagotoviti, da se ne bodo ponovile na- 
pake preteklosti. Pomanjkljivosti preteklega gospodarjenja na področju sta- 
novanjskega gospodarstva so povzročile, da je marsikje prisotno zaostajanje pri 
uresničevanju planov stanovanjske izgradnje, kljub temu da so potrebna 
sredstva zagotovljena. Stanovanjski dinar je bil v preteklem obdobju prek 
bančnega mehanizma plasiran tudi na druga področja investicijske aktivnosti, 
kar je bilo tudi pravilno, če stanovanj iz različnih razlogov ni bilo možno 
graditi. 

V trenutku, ko bo stanovanjska gradnja pripravljena, pa v nobenem pri- 
meru ne bi smeli dopustiti, da bi z različnimi administrativnimi ukrepi pri 
kreditiranju stanovanjske gradnje zadrževali uresničevanje planov. Sklep Sve- 
ta guvernerjev Narodne banke Jugoslavije o omejitvi kreditiranja je treba brez 
odlašanja odpraviti za področje stanovanjskega kreditiranja povsod tam, kjer 
je stanovanjska gradnja v zaostanku. Navedeno stališče bi lahko prek svoje 
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poslovne politike uresničile tudi temeljne banke. Časa za dogovarjanje ni 
dovolj in so potrebni ukrepi tudi na nivoju republike in zveze. Drugače je 
treba postopati na področjih, kjer je stanovanjska gradnja v zamudi, in drugače 
tam, kjer se plani uresničujejo. 

Delegacije v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupno- 
stih so razpravljale in sklepale še o mnogih drugih vprašanjih družbenoekonom- 
skega razvoja stanovanjskega gospodarstva. Posebej pomembno je, da so vse 
sredine opozorile na to, da bi bilo pravilno, če bi bila v postopku konkretizacije 
sklepov, stališč in priporočil Republiške skupščine prisotna maksimalna stop- 
nja strokovnosti in konkretnosti ter operativne pripravljenosti. Vsakršen 
formalizem bi predvsem na področju združevanja vseh sredstev za stanovanj- 
sko gradnjo v stanovanjskih skupnostih lahko povzročil odtujevanje odločanja 
o sredstvih od ustvarjalcev teh sredstev. 

Predlagamo, da delegati Skupščine SR Slovenije o predlogih naše dele- 
gacije razpravljajo in zavzamejo stališča ter sprejmejo sklepe. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Janez Leskovec, de- 
legat iz občine Domžale ima besedo. 

Janez Leskovec: Tovarišice in tovariši! Na osnovi stališč Skupščine 
občine Domžale ter stališč družbenopolitičnih organizacij daje delegacija na- 
slednje pripombe oziroma predloge: 

Menimo, da je v občinah možna različna dinamika večanja stanarin, kar 
pa verjetno ne bi ugodno vplivalo na uveljavljanje ekonomskih stanarin. Zato 
predlagamo, da se na nivoju republike vsaj relativno uskladi dinamika rasti 
stanarin, pri čemer mislimo, da se moramo na nivoju republike dogovoriti 
vsaj za stopnje povečevanja stanarin v prvem obdobju oziroma v zadnjem 
obdobju uveljavljanja ekonomskih stanarin, da ne bi prihajalo do prevelikih 
odstopanj med posameznimi občinami. 

Potrebno bi bilo jasneje poudariti skrb za mlade družine in upokojence. 
Ocenjujemo, da bi morali to skrb upoštevati že pri planiranju investicij. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavljamo vprašanje, kako 
odpraviti negativne pojave, ki se pojavljajo pri oddajanju stanovanj podnajem- 
nikom. Podnajemniki so namreč postavljeni v nemogoč položaj, lastniki sta- 
novanj izkoriščajo težko situacijo podnajemnikov in jim zaračunavajo izredno 
visoke najemnine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Dobili smo samo še obvestilo skupine delegatov iz občine Ljubljana- 
Siška, ki sporočajo, da podpirajo stališča skupščinskih odborov, komunalne 
skupnosti in Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sporočajo 
pa tudi, da bo občinska skupščina to zadevo obravnavala 17. julija. Želi morda 
še kdo razpravljati in se ni prijavil? Prosim, tovariš Maver Jerkič, namestnik 
republiške sekretarke za urbanizem, ima besedo! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je bilo v razpravi večkrat postavljeno vprašanje sklepa Sveta 
guvernerjev Narodne banke Jugoslavije, bi vas želel obvestiti, da je Izvršni 
svet takoj po sklepu Sveta guvernerjev Narodne banke o omejitvi porasta 
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kreditov na 19 % v letošnjem letu sprejel stališče in ga posredoval Zveznemu 
izvršnemu svetu, v katerem predlaga, da bi le-ta Svetu guvernerjev predlagal 
umik takega sklepa, in sicer da naj ne bi veljal za področje financiranja oziroma 
kreditiranja stanovanjskega in komunalega gospodarstva. 

Podobne zahteve je posredoval tudi predsednik Zveze stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije tovariš Rudi Bregar. Tovariš Bregar je kot delegat iz SR 
Slovenije postavil delegatsko vprašanje Zveznemu zboru Skupščine SFRJ glede 
sklepa Sveta guvernerjev. Obljubljeno je bilo, da bo odgovorjeno na seji 
Zveznega zbora 17. tega meseca. Tudi Ljubljanska banka oziroma Stanovanjska 
banka je posredovala tako zahtevo, vendar do danes še nimamo konkretnih 
odgovorov na ta vprašanja. 

Mislim, da je bilo potrebno, da vas obvestim, da smo že ukrepali, da bi 
zagotovili kontinuiteto financiranja stanovanjskega gospodarstva tudi po tej poti. 

Želim reči še, da je današnja široka razprava dala veliko novih pobud za 
izoblikovanje stališč, sklepov in priporočil, ki jih bo Skupščina obravnavala v 
jesenskem roku. Tako bomo na podlagi široke razprave, ki po obvestilu pred- 
stavnika Socialistične zveze tovariša Krizmana poteka tudi v tem mesecu, lahko 
izoblikovali primerna stališča, ki bodo hkrati tudi osnova za izoblikovanje nove, 
dopolnjene stanovanjske zakonodaje. 

Naj vas še na kratko obvestim, da so organi Izvršnega sveta in Izvršni svet 
že razpravljali o izhodiščih in tudi o osnutku delovnega gradiva za pripravo 
novega zakona o stanovanjskem gospodarstvu, v katerega bi združili celotno, 
sedaj precej heterogeno zakonodajo in bi sprejeli tako samo en zakon za pod- 
ročje stanovanjskega gospodarstva. Izven tega zakona bi ostala le zakon o sta- 
novanjskih razmerjih in zakon o poslovnih prostorih in poslovnih zgradbah. 
To se seveda nanaša tudi na problem, ki ga je obravnaval v svoji razpravi 
delegat iz Domžal, to je na vprašanje podnajemniških razmerij in kako te 
probleme odpraviti. Seveda ni mogoče dati kratkega odgovora na to vprašanje, 
ker problem zahteva podrobno proučitev. Vemo pa, da je veliko težav in proble- 
mov s podnajemniki in uravnavanjem teh odnosov in da bo treba pri dopolnitvi 
in spremembah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki je prav tako v jesenskem 
programu dela Skupščine in Izvršnega sveta, te zadeve bolj določno urediti, 
tako da bodo dane tudi osnove za urejanje teh zadev v Občinah. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Kot ste slišali, bomo z razpravo 
nadaljevali v jeseni. Zato vas prosim, da bi se v razpravo še intenzivneje vklju- 
čili, čeprav je že do sedaj 21 občinskih skupščin to problematiko uvrstilo 
na dnevne rede svojih zborov. Prosim, da bi termine vaših razprav prilagodili 
načrtovanemu poteku obravnave, o čemer je bilo danes govora. 

Zeli morda še kdo razpravljati ali postaviti vprašanje? (Ne.) Če nihče, 
potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Prosim člane 
medzborovske skupine delegatov, da se sestanejo in da proučijo razpravo in po 
potrebi predlagajo spremembe oziroma dopolnitve sklepa, ki ste ga z gradivom 
že dobili in ki naj bi služil za sklepanje ob tej točki dnevnega reda. In ker ne 
kaže, da bi lahko končali — talko kot se nam včasih zgodi — brez odmora, pred- 
lagam, da zdaj za pol ure sejo prekinemo. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 in se je nadaljevala ob 12.30.) 
16« 



244 Zbor občin 

Predsednica Silva Jerelb: Nadaljujemo z delom. Prehajamo na 
4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o sistemu državne 
uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in o republiških uprav- 
nih organih. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariišico Jelko Pečar, pomočnico republiškega sekretarja za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev srno poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona 
je bil objavljen v prilogi 6 Poročevalca. Prejeli ste tudi mnenja, stališča in 
predloge Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze in tiskovne popravke besedila predloga zakona. Danes 
pa ste prejeli še amandmaje Izvršnega sveta in dodatno poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem ter Komisija za narodnosti, Komisija za pravosodje, Zakonodajno-pravna 
komisija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki so 
zboru predložile pismena poročila. Bodo poročevalci komisij in Odbora poročila 
ustno dopolnili? (Da.) Tovariš Pire, poročevalec Komisije za pravosodje, ima 
besedo! 

Branko Pire: Tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije je na današnji seji pred 

zasedanjem obeh zborov obravnavala amandmaje Izvršnega sveta k predlogu 
zakona o sistemu državne uprave, Izvršnemu svetu in republiških upravnih orga- 
nih. Komisija ugotavlja, da je predlagatelj upošteval njene amandmaje k temu 
predlogu. Zato Komisija ugotavlja, da lahko umakne svoje amandmaje k 130., 
181. in 280. členu citiranega zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Dr. Lojze Ude, predsednik 
Zakonodajno-pravne komisije ima besedo! 

Dr. Lojze Ude : Tovariši ca predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon odajno-pravna komisija je obravnavala vse predložene amandmaje Izvrš- 
nega sveta in se z njimi strinjala. Amandmaji predlagatelja so namfeč rezultat 
obširnih in temeljitih razprav o predlogu zakona v delegacijah in v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije. Različna delovna telesa oziroma delegati v njih 
so v bistvu dali pobude za rešitve, ki jih vsebujejo predloženi amandmaji. Tako 
lahko ocenimo te amandmaje, ki ste jih danes prejeli, kot izraz soglasja odlo- 
čilnih subjektov v našem zakonodajnem postopku. Ker pa gre za amandmaje, 
ki ste jih prejeli šele danes, bi želel izraziti podporo nekaterim najbolj pomemb- 
nim vsebinskim amandmajem, to je amandmajem k 10., 28., 30., 55. in 97. členu. 

Amandma k 10. členu še bolj jasno kot osnovno besedilo poudarja obvez- 
nost Izvršnega sveta in upravnih organov, da pripravljajo gradivo ter strokovno 
pomagajo delegacijam in delegatom. Poleg splošne dolžnosti seznanjanja dele- 
gacij s pripravami zakonskih predpisov in drugih splošnih aktov ter z glavnimi 
rešitvami v teh predpisih, amandma zlasti poudarja dolžnost teh organov, da 
strokovno pomagajo pri oblikovanju pobud ter predlogov delegacij. Menimo, da 
je taka strokovna pomoč gotovo eden izmed pogojev za učinkovitost delegatskega 
sistema. 
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Pomembnejši je tudi amandma k 28. in 30. členu. Ta dva člena in 23. člen, 
ki zanj ni predlagana sprememba, skupaj opredeljujejo kriterije za ustanav- 
ljanje individualno vodenih in kolegijskih upravnih organov. Pri tem je pou- 
darjeno, da je karakter nalog, ki jih opravlja upravni organ, odločilen za nje- 
govo organizacijo. 

Na področjih, na katerih upravni organ v celoti ali pretežno zagotavlja izva- 
janje politike ali izvajanje zakona in podzakonskih predpisov, torej na pod- 
ročjih, ki so še vedno pretežno v tako imenovani državni sferi, se predvideva 
individualno vodenje upravnih organov. To so predvsem republiški sekretaria- 
ti. Kolegijski upravni organi pa so predvideni na področjih, kjer je treba uskla- 
jevati delo več upravnih organov, torej imajo tipično medresorski značaj, ozi- 
roma na področjih, kjer je potrebno zagotoviti sodelovanje s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi ter drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnost- 
mi. Pri tem vas opozarjam na oba amandmaja, ki opuščata možnost, da bi 
v komiteje pošiljale svoje predstavnike tudi družbenopolitične in družbene 
organizacije. S tem se v bistvu želi poudariti na eni strani večja samostojnost, 
zlasti pa tudi večja odgovornost teh kolegijskih upravnih organov, na drugi 
strani pa taka rešitev razmejuje kolegijske upravne organe tudi glede sestave, 
ne samo glede vsebine njihovega dela, od družbenih svetov. Družbeni sveti so 
predvsem tisto mesto, kjer naj pride vpliv družbenopolitičnih in družbenih orga- 
nizacij še posebej do izraza. 

Pomemben je amandma k 55. členu. Zaradi smotrne organizacije državne 
uprave zahteva usklajevanje aktov o sistemizaciji del in nalog, in to med 
samimi upravnimi organi kot tudi med njimi in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi. Taka rešitev naj bi uresničila večkrat družbeno deklarirano 
željo, da bi preprečili razraščanje in zlasti podvojitev administrativnih služb. 

In končno čisto na kratko še o amandmaju k 97. členu predloga. Ta rešuje 
vprašanje dežurstva in stalne pripravljenosti v upravnih organih oziroma vpra- 
šanje, kdaj je mogoče dežurstvo oziroma stalno pripravljenost obravnavati kot 
delo v podaljšanem delovnem času. Zakonodajno-pra vna komisija meni, da je 
v amandmaju predlagana rešitev v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Po 
mnenju Zakonodajno-pravne komisije amandma pravilno opredeljuje dežur- 
stvo in stalno pripravljenost kot posebna pogoja dela, obenem pa določa, da se 
za delo v podaljšanem delovnem času šteje čas, ko je delavec dejansko oprav- 
ljal. delo. Seveda pa je stvar samoupravnih aktov, da potem oblikujejo merila 
in kriterije za ugotavljanje obsega opravljenih del med dežurstvom in stalno 
pripravljenostjo. S tem bi končal. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Obrazložitev predsednika Zako- 
nodajno-pravne komisije in pa tisto, kar smo slišali v uvodni obrazložitvi tova- 
riša Packa, nam bo gotovo olajšalo delo, ko bomo glasovali o amandmajih, ki 
smo jih dobili šele danes na klop. 

Na podlagi vseh obrazložitev in gradiv, ki ste jih prejeli, začenjam razpravo. 
Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem 

zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta, od katerih je pogla- 

vitne pravkar obrazložil dr. Ude. Gre za amandmaje, če vzamete prosim gra- 
divo v roke, k 4., 10., 16., 28., 30., 34., 40., 44., 55., 88., 97., 125., 130., 157., 
164., 179., 181., 186,, 200., 209., 219,, 240., 262., 263, in 280, členu predloga 
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zakona. Ker so bili ti amandmaji Izvršnega sveta že predloženi za sejo delovnih 
teles Skupščine in zbora in so se do njih delovna telesa tudi opredelila, kar 
je razvidno iz njihovih poročil in tudi iz obrazložitve dr. Udeta, predlagam 
zboru, da o vseh amandmajih Izvršnega sveta glasujemo skupaj, razen, če kdo 
od vas predlaga, da bi o katerem od navedenih amandmajev glasovali ločeno. 
Ali kdo to predlaga? (Ne.) Ce nihče, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje, (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno 
sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 

Naš Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem je v svojem poročilu 
z dne 2. julija predlagal amandmaje k 4., 34. in 88. členu predloga zakona, 
vendar o njih ne bomo glasovali, ker so že zajeti v amandmajih Izvršnega sveta 
oziroma jih je Izvršni svet povzel. 

Komisija za pravosodje je tudi predlagala amandmaje k 130., 181. in 
280. členu predloga zakona. Slišali ste poročevalca Komisije, da Komisija umika 
te amandmaje in tako tudi o njih ne bomo glasovali. 

Preostane nam torej samo še glasovanje o predlogu zakona v celoti. 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 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. Predstavnica Izvršnega 
sveta je tovarišica Jelka Pečar, pomočnica republiškega sekretarja za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo slišali na skupnem zasedanju. Osnutek zakona 
je bil objavljen v prilogi 6 Poročevalca. Tudi pri tem zakonu ste prejeli 
tiskovne popravke besedila. 

Osnutek so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Komisija za pravosodje, Komisija za narodnosti, Zakonodajno-pravna komi- 
sija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Vsi organi 
so predložili zboru pismena poročila. Želijo morda poročevalci komisij in 
Odbora poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli tudi predlog sklepa k osnutku zakona, ki je bil 
pripravljen na podlagi dosedanjih razprav v delovnih telesih Zbora in Skup- 
ščine. Tu gre za sklep našega zbora. Na podlagi vseh predloženih gradiv priče- 
njam razpravo. Prosim, da bi se v razpravi opredelili tudi do sklepa, ki ga 
bomo na koncu sprejeli. 

Besedo ima tovariš Lojze Kahne, delegat iz občine Kamnik. Prosim! 

Alojz Kahne: Tovarišice in tovariši delegati? 
Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Republiške skup- 

ščine iz občine Kamnik menita, da ne bi smeli z ustanovitvijo novih organov 
povečevati števila delavcev v upravnih organih, ampak naj se delavci prerazpo- 
redijo iz obstoječih upravnih organov. Predlagatelj naj poroča, kakšna sredstva 
so potrebna za realizacijo navedenega zakona. 
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Predsednica ,S i 1 v a Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo od delegatov bese- 
do? (Ne.) Tovarišica Pečarjeva, prosim! 

Jelka Pečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Razprava o osnutku zakona v delovnih telesih zborov in Skupščine je opozorila 
na številna odprta vprašanja v zvezi z organizacijo republiške uprave. To je 
razvidno iz poročil, ki ste jih prejeli. Razprava nam je dala tudi vrsto usmeritev 
in napotkov za nadaljnje delo pri pripravi predloga zakona. To velja tako 
glede organizacije republiških upravnih organov oziroma republiških organiza- 
cij in glede strokovnih služb Izvršnega sveta kot tudi glede družbenih svetov 
uprave, bodisi da bodo urejeni v tem zakonu ali v posebnem zakonu, ki bo 
urejal vse družbene svete v republiki. Predlagatelj bo vse pripombe in predloge 
iz razprav temeljito proučil. V predlogu zakona bo poskušal oblikovati take 
rešitve, ki bodo družbeno kar najbolj smotrne in ki bodo v organizacijskem 
pogledu zagotavljale pogoje za učinkovito delo republiških upravnih organov 
in Izvršnega sveta. 

To usmeritev smo nakazali že v današnji uvodni obrazložitvi k vsem trem 
zakonom in k tej usmeritvi so nas vodile že do sedaj opravljene razprave o tej 
problematiki. Glede predloga, ki ga je pravkar podal delegat iz Kamnika, bomo 
odgovorih ob predlogu zakona v obrazložitvi in bomo navedli, kakšne finančne 
posledice oziroma kakšne kadrovske in druge spremembe in posledice bi imel 
predlog zakona. Pri tem naj opozorim samo še na eno stvar: V pravkar spre- 
jetem zakonu o sistemu državne uprave je določeno, da v primeru, kadar se 
prenašajo naloge iz enega v drug upravni organ, praviloma prevzame tisti 
upravni organ tudi delavce, ki so doslej opravljah taka dela in naloge. Torej, 
kadar bo šlo za prerazporeditev nalog, velja to tudi za kadre, ki so te naloge 
opravljali. Ni pa mogoče trditi že vnaprej, da do kakšnih povečanj kadrov sploh 
ne bo prišlo. Vsekakor pa bo Izvršni svet storil vse potrebne ukrepe, da bo 
v takih primerih šlo predvsem za kvalitativno spremembo kadrovske struk- 
ture, ne pa zgolj za številčno povečevanje delavcev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Pečar! Usmeritev 
k racionalni organiziranosti in učinkovitemu delu upravnih organov pa je naša 
skupna skrb in je vsebovana tudi v sklepu, ki ste ga dobili za današnjo sejo. 
2eli morda še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva predvsem nasled- 

nja stališča in predloge: 
Predlog zakona naj v skupnih določbah konkretizira poglavitne funkcije 

upravnih organov, ki izhajajo iz 179. člena ustave Socialistične republike Slo- 
venije in 4. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Predlagatelj naj do predloga zakona ponovno prouči, na katerih področjih so 
glede na značaj in pomen upravnih nalog potrebni individualno vodeni upravni 
organi, na katerih pa, kolegijski upravni organi. Zbor meni, da obstaja potreba 
po individualno vodenih organih predvsem na tistih področjih, kjer družbene 
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odnose glede na sedanjo stopnjo družbenopolitičnih odnosov in družbenoeko- 
nomskega razvoja pretežno urejajo še organi oblasti družbenopolitičnih skup- 
nosti. Funkcija in sestava kolegijskih upravnih organov ne sledita načelu, da 
je kolegijski upravni organ kolektivni organ uprave, oziroma nista v osnutku 
zakona v tem smislu dosledno speljani. Glede na upravno funkcijo kolegijskih 
upravnih organov ni potrebe, da se vanjo vključujejo delegati družbenopoli- 
tičnih organizacij. Sodelovanje upravnih organov z družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami je mogoče zagotoviti na druge načine, ne da bi bila pri tem okrnjeni 
samostojnost in odgovornost upravnega organa. Ta zakon naj ne ustanovi druž- 
benih svetov uprave, ampak naj ob skupnih določbah predvsem opredeli kri- 
terije in postopek za njihovo ustanovitev. Le-to pa je primerneje prepustiti 
posebnim zakonom oziroma odlokom občinskih skupščin. 

Pri opredeljevanju kriterijev za ustanovitev družbenih svetov uprave je 
potrebno izhajati iz značaja in pomena funkcije upravnega organa oziroma 
značaja in pomena upravnega področja pri poseganju v družbene odnose. Upo- 
števati je potrebno različnost in zapletenost interesov na posameznem področju 
in videti, ali ni morda družbeni vpliv na posamezno upravno- področje dovolj 
zagotovljen že na druge načine. 

Pri opredeljevanju organizacijske strukture republiških upravnih organov 
naj predlagatelj upošteva potrebo po racionalnem in učinkovitem opravljanju 
upravnih nalog. Izhaja naj iz ocene stanja in potreb na celotnem področju 
upravno-strokovnih služb v repubhki, vključno z ustreznimi službami v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. 

4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona prouči tudi druga mnenja, 
stališča in predloge, izražene ob obravnavi osnutka zakona v delovnih telesih 
Skupščine in Zbora ter v razpravi na seji zbora, in naj do njih zavzame stališča. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem prosim, da 
o njem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delav- 
cev v državni upravi in pravosodju. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. Predstavnica Izvrš- 
nega sveta je tovarišica Marija Stanič, pomočnica republiškega sekretarja za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo že slišali na skupnem zasedanju. Osnutek zakona 
je bil objavljen v prilogi 6 Poročevalca. Prejeli ste tudi tiskovne popravke bese- 
dila osnutka zakona. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem in vse že prej omenjene komisije: Komisija za pravosodje, Komisija za 
narodnosti, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve, ki so zboru predložile tudi pismena poročila. Zeli 
morda kdo od poročevalcev, poročila obrazložiti? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Janez Leskovec, delegat iz občine Domžale. Prosim! 

Janez Leskovec: Tovarišice in tovariši! V razpravi v občini Dom- 
žale smo prišli do dveh stališč: 



21. seja 249- 

K 18. členu osnutka predlagamo, da se sprejme prvi odstavek tega člena 
in ne varianta. To se pravi, da bi doba pripravništva trajala 12 mesecev. 

K 35. členu osnutka predlagamo, da ta člen ostane nespremenjen, to se 
pravi, da so dopuščene izjeme. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Miro Jurjevič iz Škofje Loke! 

Miro Jurjevič: Pri 18. členu podpiramo drugo varianto. 
21. člen zakona naj se dopolni z novim odstavkom, v katerem naj se določi, 

da pripravniku preneha delovno razmerje za nedoločen čas le v primeru, da 
ni uspel opraviti pripravniškega izpita v treh poizkusih. 

Tretji odstavek 15. člena naj se spremeni tako, da mora imeti mentor enako 
ali višjo strokovno izobrazbo, kot jo ima pripravnik, in najmanj tri leta delov- 
nih izkušenj, in ne pet let, kot predvideva osnutek zakona. Predlog utemelju- 
jemo z dejstvom, da znanje pri sedanjem razvoju družbenih ved hitro zasta- 
reva, prav tako pa v državni upravi prihaja do relativno visoke fluktuacije 
delovne sile, ki jo moramo zamenjati z delavci z manj delovnimi izkušnjami. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Se kdo želi besedo? (Nihče.) Ce 
nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in 
strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pripom- 
be iz razprave delegatov na seji zbo^a. 

Kdo je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družbenih svetih. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Franca Grada, pomočnika sekretarja Sekretariata Iz- 
vršnega sveta za zakonodajo. Tovariš Grad, želite besedo? Prosim! 

Franc Grad: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona, ki je pred vami, je pripravljen na podlagi izhodišč, danih v 
predlogu za izdajo zakona o družbenih svetih in v tezah, ki so bile sprejete na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona pri tem tudi upošteva pripombe, predloge in mnenja zbo- 
rov Skupščine in njihovih teles. Prav zato je treba poudariti, da smo pri pri- 
pravi osnutka sledili tudi mnenjem, stališčem in predlogom, ki so bili izobli- 
kovani v Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve. Ta mnenja, sta- 
lišča in predlogi so bili tedaj tudi posredovani Skupščini in so bili prisotni v 
razpravah v njenih delovnih telesih in zborih. Tudi kasneje so se v okviru Re- 
publiškega sveta za vprašanja družbene ureditve še dodatno obravnavala po- 
samezna vprašanja, predvsem v delovni skupini Sveta in v njegovem koordina- 
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cijskem odboru. Tako so torej v osnutku zakona družbeni sveti zasnovani kot 
oblika demokratične priprave predlogov družbenih odločitev. Kot taki tvorijo 
eno izmed novih sestavin demokratizacije političnega sistema socialističnega 
samoupravnega združenega dela. 

Družbeni sveti po koncepciji tega zakona ne sprejemajo nikakršnih odlo- 
čitev, ampak predlagajo celovitejše rešitve, o katerih so se sporazumeli udele- 
ženci pri delu sveta. V kontekstu take zasnove imajo družbeni sveti zato zelo 
važno vlogo pri demokratizaciji sprejemanja sklepov in odločitev. Družbene 
svete oblikujejo in v njih sodelujejo organi družbenopolitičnih skupnosti, druž- 
benopolitične organizacije, znanstvene, strokovne in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter družbene organizacije, in sicer na podlagi medsebojnega 
dogovora, pri čemer izhajajo iz svojih ustavnih odgovornosti ter svojih pravic 
in dolžnosti. 

Delo družbenih svetov naj bi tudi temeljilo na znanstvenih dosežkih, na- 
predni družbeni zavesti, samoupravni praksi ter na strokovnem znanju in iz- 
kušnjah. Organi oziroma organizacije, ki oblikujejo družbeni svet, določajo 
svoje delegate za delo v svetu glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu seje 
sveta. V skladu s programom sveta pa naj bi sodelovale pri njegovem delu tudi 
posamezne znanstvene in strokovne organizacije in skupnosti ter družbeno- 
politični, znanstveni, strokovni in javni delavci kot posamezniki. 

Organi in organizacije ter samoupravne organizacije in skupnosti, ki so 
pristojne za odločanje o vprašanjih, o katerih so družbeni sveti dali svoja mne- 
nja in predloge, so dolžni obravnavati ta mnenja in predloge, pri tem pa so pri 
svojih odločitvah seveda povsem samostojni in zanje tudi odgovorni. 

To so bistvena temeljna izhodišča in načela, iz katerih izhajata družbena 
vloga in funkcija družbenih svetov. Ta izhodišča in načela so skupna za vse 
družbene svete in so vgrajena v koncepcijo zveznega in republiškega zakona o 
družbenih svetih. 

Republiški zakon o družbenih svetih naj bi tako skupaj z zveznim zakonom 
predstavljal sistemsko podlago za ustanavljanje in delovanje vseh vrst druž- 
benih svetov v SR Sloveniji. Konkretni republiški družbeni sveti pa naj bi se 
ustanavljali na podlagi poprejšnjega dogovora med udeleženci pri delu sveta s 
posebnimi zakoni. V tem je tudi razlika v primerjavi s tezami. 

V občinah in skupnostih občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
pa bi se družbeni sveti ustanavljali z odloki skupščin na podlagi poprejšnjega 
dogovora. 

Poleg tega, da je bil osnutek zakona v vseh temeljnih izhodiščih in načelih 
dograjen v skladu z mnenji, stališči in predlogi, ki so bili dani pri obravnavi 
predloga za izdajo zakona in delovnih tez v Skupščini, pa so v primerjavi s 
prvotnimi tezami v osnutku zakona vsebovane še nekatere konkretne izpopol- 
nitve oziroma spremembe. 

Tako osnutek zakona opušča v tezah predvideno določbo, da se v občini 
ustanovi najmanj en družbeni svet za obravnavanje družbenopolitičnih in eko- 
nomskih vprašanj. Namesto tega je dana skupna splošna usmeritev, ki velja 
tako za družbene svete republike kot za družbene svete občin, namreč, da se ti 
družbeni sveti ustanavljajo glede na potrebe in značilnosti razvoja družbeno- 
političnih in družbenoekonomskih odnosov na posameznih področjih, s tem, da 
se ustanovijo za posamezna ali za več sorodnih področij družbenega življenja. 
Udeleženci pri delu družbenih svetov so sedaj navedeni le okvirno in primero- 
ma, medtem ko naj bi tako navedeni udeleženci sami dogovorno sklepali o tem, 
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ali se vključijo v posamezni družbeni svet glede na svojo ustavno odgovornost, 
pravice in dolžnosti. 

V primerjavi s tezami so še nekoliko dopolnjene in bolj konkretizirane do- 
ločbe, ki zadevajo ravnanje izvršnih svetov ter upravnih organov pri obravna- 
vanju predlogov družbenih svetov. Glede družbenih svetov v upravi se osnutek 
zakona ravna po že sprejetem izhodišču, torej daje ta zakon nujno potrebne 
temeljne okvire ureditve družbenih svetov v upravi, medtem ko je ta materija, 
ki ste ji lahko že prej sledili, izčrpno urejena v zakonu o sistemu državne up- 
rave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih or- 
ganih. 

Popolnejša ali hkrati preciznejša je tudi opredelitev splošnih pogojev za 
oblikovanje svetov, ki delujejo po načelih družbenih svetov pri posameznih or- 
ganizacijah združenega dela ter pri drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. V odborih pristojnih skupščinskih zborov so bile pri obravnavi tega 
osnutka že dane nekatere sugestije, opozorila in predlogi v zvezi z nekaterimi 
konkretnimi rešitvami, medtem ko je bila osnovna koncepcija zakonskega os- 
nutka v celoti sprejeta. 

Vse te in druge sugestije in pripombe je predlagatelj zakona o naslednji 
zakonodajni fazi še dodatno in temeljito proučil ter poiskal najustreznejše in 
konkretne rešitve. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Grad! Jože Pečarič, delegat 
iz občine Krško, ima besedo. Prosim! 

Jože Pečarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občine Krško so v načelni razpravi sprejeli predlagani osnutek 
zakona o družbenih svetih in mu dajejo vso podporo, ker ugotavljajo poseben 
pomen delovanja družbenih svetov pri podružbljanju splošnih družbenih za- 
dev. Ob tej splošni ugotovitvi pa so bila izoblikovana tudi naslednja mnenja 
in predlogi: 

Predvsem moramo opozoriti, da je treba v zakonskem besedilu še določneje 
opredeliti funkcije in položaj družbenih svetov v družbenem sistemu, pred- 
vsem zaradi večje jasnosti, ker bo sicer vedno obstajala nevarnost, da bodo 
sveti postajali nadomestilo za druge organizirane oblike delovanja oziroma 
organizirana delovna telesa udeležencev pri delu družbenih svetov. Menimo, 
da bi morali izhajati predvsem iz načelne opredelitve, da je družbeni svet ust- 
varjalno koordinacijsko telo za usklajevanje in oblikovanje stališč in mnenj 
različnih družbenih dejavnikov pri razreševanju pluralizma samoupravnih in- 
teresov. To opredelitev lahko povzamemo iz znane Kardeljeve študije o sme- 
reh razvoja našega političnega sistema, ki v poglavju o družbenih svetih pravi, 
da so sveti demokratično ustvarjalna telesa, v katerih se prek alternativnih 
stališč in vztrajnega boja mnenj iščejo optimalne rešitve, ki objektivno ustre- 
zajo potrebam naše socialistične družbe. 

Ta načelna opredelitev funkcije in vloge družbenega sveta ilas vodi k ugo- 
tovitvi, da prvi in drugi člen predlaganega osnutka nista vsebinsko usklađena. 

Prvi člen opredeljuje družbene svete kot pomembne dejavnike v zvezi z 
določanjem in izvajanjem družbene politike in razvojem socialističnih samo- 
upravnih odnosov, v nadaljevanju pa tudi kot pomoč pri pripravljanju, spre- 
jemanju in izvajanju družbenih samoupravnih odločitev. 
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Prav ta vsebinska opredelitev funkcije in vloge družbenih svetov pri raz- 
vijanju socialističnih samoupravnih odnosov pa je v besedilu 3. člena opuščena. 
Ta člen govori bolj o operativnih nalogah. Zato predlagamo, da se besedilo 3. 
člena dopolni tako, da družbeni sveti dajejo pobudo tudi za razvijanje in po- 
glabljanje socialističnih samoupravnih odnosov, ker je to tudi bistven namen 
in naloga družbenih svetov. 

Če so družbeni sveti skupna koordinacijska telesa, potem v 7. členu ni no- 
bene potrebe, da udeleženci pri delu sveta sami ali po svojih organih oblikujejo 
smernice delegatom v družbenem svetu. Ob taki formulaciji obstaja možnost za 
podvojitev obravnave različnih vprašanj. Družbeni sveti bi vedno bolj izgub- 
ljali značaj ustvarjalnih teles družbenega delovanja in postali zgolj koordina- 
tor različnih stališč in mnenj. Ker bodo delegati izhajali predvsem iz aktivne- 
ga kroga udeležencev pri delu sveta in bodo neposredno seznanjeni s problema- 
tiko ter mnenji in stališči, ni torej nobene potrebe po takšni formulaciji 7. 
člena. 

Opozoriti moramo tudi na zadnji odstavek 15. člena. Menimo, da bi morali 
tudi upravnim organom zagotoviti pravico dajati pobude za obravnavanje vpra- 
šanj z njihovega delovnega področja, ker so to vendarle samostojni organi 
Skupščine in njej tudi neposredno odgovorni. Menimo, da je sedanja formula- 
cija 15. člena tudi v nasprotju z zakonom o državni upravi. 

O predlaganih 16. in 19. členu je tako pri nas, najbrž pa tudi drugje, dvom 
o njuni utemeljenosti. Medtem, ko so določbe 16. člena popolnoma jasne, pa 
bo praksa vendarle potrdila utemeljenost 19. člena. Predvsem moramo vedjeti, 
da bodo posamezni sveti obravnavali mnoga vprašanja in aktualno problema- 
tiko z dokaj različnih družbenih področij, zato je funkcija sekretarja sveta 
povsem utemeljena. Prav gotovo ga ne bo mogoče izključiti zaradi tolikšne pe- 
strosti in poveriti opravljanje strokovnih nalog zgolj upravnim organom in 
strokovnim službam, ker se bo z aktualno problematiko zelo prepletalo. Seveda 
pa s funkcijo sekretarja sveta gotovo ni mišljena posebna strokovna služba ali 
prevzemanje funkcije nad upravnimi organi in drugimi strokovnimi službami 
pri opravljanju strokovnih nalog. Zato podpiram besedilo 19. člena, s tem, da se 
črta 2. del stavka, ki se začne »ter vodi strokovne službe..Postavlja pa se 
vprašanje, ali je 2. odstavek 16. člena sploh potreben. Ce ostane, lahko delu 
sveta škoduje. Zato predlagamo, da se 2. odstavek 16. člena črta, ker ga tudi 
zvezni zakon v 20. členu ne predvideva. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Slavko Ivajnšič, de- 
legat iz občine Ljutomer, ima besedo! 

Slavko Ivajnšič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delega- 
tov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Ljutomer ima predloge 
in pripombe k osnutku zakona o družbenih svetih. Osnutek v 3. členu predvi- 
deva poseben dogovor za ustanovitev posameznega družbenega sveta. Menimo, 
da bi bil v občinah dovolj en dogovor, ki bi določil dogovorjeno število druž- 
benih svetov, z dodatkom, da se na predlog posameznih podpisnic dogovora 
lahko ustanovijo še drugi družbeni sveti. 

V 8. členu osnutka bi za predsednika družbenega sveta kazalo uveljaviti 
enoletni mandat že v samem zakonu, kar tudi predlagajo nekateri organi fe- 
deracije. 
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V 16. členu naj se 2. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Ce upravni or- 
gan družbenopolitične skupnosti, na katerega delovno področje spadajo vpra- 
šanja, ki jih obravnava družbeni svet, ne more opraviti zahtevanih strokovnih 
nalog za potrebe družbenega sveta, je dolžan razloge za to sporočiti izvršnemu 
svetu skupščine družbenopolitične skupnosti, ki je dolžan poveriti opravilo 
strokovne naloge drugemu ustreznemu upravnemu organu. 

V 17. členu se postavlja vprašanje, ali pri delu sveta lahko enakopravno 
sodeluje tudi predstojnik, ki ni član izvršnega sveta skupščine občine. Izvršni 
svet je po osnutku zakona udeleženec pri delu sveta, upravni organ pa ne. 19. 
člen naj se glasi: »Udeleženci pri delu družbenega sveta sporazumno imenuje- 
jo sekretarja sveta«. Mnenja smo, da bo nekdo moral skrbeti za koordinirano 
delo sveta pri posameznem vprašanju, zaradi različnih upravnih organov. 

V 20. členu je treba črtati v drugi vrsti besedilo »za posamezne upravne 
organe«, ker ima vsak upravni organ določeno svoje področje dela. 

V 21. členu naj se besedilo prične z besedami: »Družbeni sveti za posa- 
mezna upravna področja obravnavajo zlasti vprašanja«. Enako naj se obliku- 
jejo oziroma formulirajo nadaljnji členi. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Janez Leskovec, dele- 
gat iz občine Domžale, ima besedo! 

Janez Leskovec: Tovarišice in tovariši! Na osnovi stališč vseh zbo- 
rov Skupščine občine Domžale dajemo naslednje pripombe: 

Ocenjujemo, da bi bilo primerneje ustanavljati družbene svete s samou- 
pravnimi sporazumi ali dogovori, ne pa z izvirnimi zakoni ali odloki občinskih 
skupščin. Z zakonom naj se predvidi tudi možnost ustanavljanja medobčinskih 
svetov, glede na to, da je vse več vprašanj, ki jih je treba reševati med obči- 
nami. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Ivo Miklavčič, delegat iz občine 
Kranj, ima besedo. Prosim! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na skupnem zasedanju zborov Skupščine občine Kranj 30. maja so bila 
izoblikovana naslednja stališča in pripombe k osnutku zakona o družbenih 
svetih: 

Osnutek zakona ne omenja ustanavljanja in delovanja družbenih svetov 
pri družbenopolitičnih organizacijah. Vzemimo, da je to prepuščeno praviloma 
organizaciji, vendar bi bilo potrebno opredeliti vsaj razmerja med različnimi 
oblikami družbenih svetov. Zlasti glede udeležencev je pomanjkljiva razmeji- 
tev družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti in v upravi. 

V prvem členu je nekaj ponavljanj, ki zamegljujejo pravo bistvo druž- 
benih svetov. Tako je v 1. odstavku navedeno, da se družbeni sveti ustanav- 
ljajo za popolnejšo uveljavljanje družbenega vpliva na razvoj. V drugem 
odstavku pa je natančno določeno, da so družbeni sveti oblika posvetovanja 
v zvezi z razvojem socialističnih samoupravnih odnosov. V 1. in 2. odstavku 
se ponavlja, da je namen ustanavljanja družbenih svetov določanje in izvajanje 
oziroma uresničevanje družbene politike. Nepotrebno je tudi, da se v 1. odstav- 
ku 1. člena navaja, da je namen ustanavljanja družbenih svetov zagotavljanje 
demokratičnega samoupravnega družbenega odločanja in še posebej čimširši 
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družbeni vpliv na izvrševanje funkcije oblasti, kar je po vsebini isto. V 1. 
odstavku 1. člena je potrebno črtati besedo upravljanje, ker pri delovanju druž- 
benih svetov ne gre za upravljanje. Načelna določba 3. odstavka tega člena je, 
da delovanje družbenih svetov temelji na znanstvenih dosežkih, kar je v na- 
daljnjem besedilu podobno opredeljeno, ko gre za družbene svete v druž- 
benopolitični skupnosti, zanemarjena pa je ta osnova dela družbenih svetov 
za družbene svete v upravi. Postopek ustanavljanja družbenih svetov, po ka- 
terem se družbeni svet ustanovi z zakonom ali odlokom na podlagi predhod- 
nega dogovora udeležencev v delu svetov, je vprašljiv. Družbeni svet je 
enakopravni organ enakopravnih udeležencev, ustanovljen z njihovim med- 
sebojnim dogovorom, ki mora dovolj natančno urejati vsa vprašanja v zvezi z 
organiziranjem in delovanjem družbenega sveta in je verjetno neustrezno, da 
se družbeni svet dokončno konstituira z aktom, zakonom ali odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti, kot enega izmed enakopravnih udeležencev pri 
delu sveta. Osnutek tudi ne razmejuje vsebine dogovora in zakona oziroma 
odloka o ustanovitvi. Dva akta z enako vsebino pa sta tu nepotrebna. Predla- 
gamo, da se družbeni sveti ustanavljajo le z dogovorom. 

2. odstavek 5. člena je terminološko neprecizen, ker določa, da lahko da 
pobudo za ustanovitev družbenega sveta udeleženec pri delu sveta, čeprav 
udeleženec še ne obstaja, torej tudi ne more biti govora o udeležencih pri 
delu sveta. 

V 6. členu je navedba, kdo so lahko udeleženci pri delu sveta, vprašljiva, 
ker bodo pod točko a) navedeni organi in organizacije vedno sodelovali pri 
delu družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti. K 2. odstavku 6. člena 
velja že rečena pripomba, da se udeleženci določijo že z dogovorom, ki ima 
konstitutivni pomen. 

V zvezi s 7. členom se postavlja vprašanje, ali bodo udeleženci, zlasti 
tisti, ki bodo sodelovali v več svetih v družbenopolitičnih skupnostih in upravi, 
zmožni oblikovati smernice svojemu delegatu za vprašanja, ki jih bo ob- 
ravnaval družbeni svet. To bo za posamezne organe pomenilo precejšnjo obre- 
menitev. 

Določbo 8. člena o predsedniku družbenega sveta družbenopolitične skup- 
nosti je potrebno uskladiti z določbo 24. člena o predsedniku družbenega sveta 
uprave. Ni videti pravih razlogov, da se predsednik v prvem primeru izvoli in 
ima namestnika, v drugem pa se imenuje, v primeru odsotnosti ali zadržanosti 
pa ga na podlagi dogovora udeležencev pri delu nadomešča eden od delegatov 
udeležencev. V drugem primeru bo namreč potrebno za sklenitev dogovora o 
tem, kdo naj nadomešča predsednika, sklicati posebno sejo sveta. 

9. in 13. člen se glede sklicevanja sej ponavljata. V obeh je določena pra- 
vica in dolžnost predsednika, da sklicuje seje. 

12. člen ne predvideva možnosti sodelovanja družbenih svetov različnih 
družbenopolitičnih skupnosti, kar bi bilo. zaželjeno vsaj glede sodelovanja v 
regiji, pa tudi med občino in republiko. Odgovornost izvršnega sveta in uprav- 
nih oirganov do mnenj in predlogov družbenih svetov je potrebno zagotoviti pri 
vseh oblikah njihove aktivnosti, pri sprejemanju stališč in pri izvajanju po- 
litike, ne le pri pripravi zakona, drugega predpisa oziroma splošnega akta 
oziroma pri njihovem izvajanju. V tem smislu je potrebno dopolniti 2. odstavek 
15. člena. 

Z namenom, da se prepreči razraščanje administracije, predlagamo spre- 
membo besedila 19. člena. Zato naj strokovna opravila za potrebe družbenih 
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svetov opravljajo že obstoječi organi in organizacije in strokovne službe ude- 
ležencev pri delu sveta, v utemeljenih primerih pa izjemoma tudi drugi. Ne 
soglašamo, da bi družbeni svet imel sekretarja in naj se zadnji del odstavka 
19. člena od besede »opravilih« dalje črta. 

V 22. členu so pod točko a) za razliko od 6. člena neutemeljeno izpuščene 
znanstvene in raziskovalne organizacije. Zato predlagamo ustrezno dopolnitev. 
Predlagamo tudi, naj se v 30. členu upošteva sedaj nastajajoče oziroma usta- 
novljene medobčinske gospodarske zbornice. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Alojz Kahne, delegat iz občine 
Kamnik! 

Alojz Kahne: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov za 
Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine Kamnik predlagata, da se v 16. 
členu osnutka zakona, v prvem odstavku, črtajo besede: »na zahtevo družbene- 
ga sveta«, saj so že sedaj ustanovljeni organi zadolženi, da opravljajo vse 
naloge družbenih svetov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pismenih prijav ni več. Zeli še kdo 
besedo? (Nihče.) Študija tovariša Kardelja nam bo gotovo lahko pomagala, ne 
samo pri oblikovanju določil zakona, ampak zlasti tudi v praksi. 

Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družbenih svetih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora in pri- 
pombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pravni pomoči. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Alojza Domjana, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. Želite besedo, tovariš Domjan? Prosim! 

Alojz Domjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pravosodni sistem, katerega normativno' podlago smo postavili po spre- 
jetju ustave, bo lahko učinkovito opravljal funkcijo, ki mu jo namenja soci- 
alistična samoupravna družba le, če bo zagotovljena tudi taka pravna pomoč, 
ki bo pri izvajanju svoje funkcije izhajala iz ustavnega načela, da so v naši 
družbeni ureditvi podlaga človekovega materialnega in družbenega položaja 
njegovo delo in rezultati tega dela. 

V skladu s tem načelom predloženi predlog zakona o pravni pomoči za- 
gotavlja pravno podlago za organiziranje pravne pomoči, ki bo skupaj s pravo- 
sodnimi organi, organi družbenopolitične skupnosti in z drugimi dejavniki zago- 
tavljala varstvo ustavnosti in zakonitosti in na ta način tudi prispevala k 
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uresničevanju z ustavo in zakonom določenih družbenoekonomskih in političnih 
odnosov ter k varstvu svoboščin in pravic človeka in občana, samoupravljanja, 
družbene lastnine, samoupravnih in drugih pravic organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih in vseh drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

Pravna pomoč se tako postavlja v funkcijo varstva družbene lastnine in 
samoupravnega položaja delovnega človeka, zato je razvoj pravne pomoči 
usmerjen v njeno podružbljanje in na tej osnovi v razširjanje vseh možnih 
oblik pravne pomoči. Izvajalci tako opredeljene pravne pomoči si morajo pri- 
zadevati, skladno s težnjami po urejanju in razreševanju vse večjega števila 
odnosov po samoupravni poti, da se pravice delovnih ljudi in občanov v kar 
največji meri uveljavijo in uresničijo izven sodnih in upravnih postopkov. 

Pri uveljavljanju svoboščin in pravic človeka in občana bodo morali iz- 
vajalci pravne pomoči izhajati iz ustavnega načela, da se te uresničujejo v med- 
sebojni solidarnosti ljudi in z izpolnjevanjem dolžnosti in odgovornosti vsa- 
kogar do vseh in vseh do vsakogar ter da so svoboščine in pravice človeka in 
občana omejene samo z enakimi svoboščinami in pravicami drugih in z in- 
teresi socialistične skupnosti in da je vsakdo dolžan spoštovati svoboščine in 
pravice drugih. Ob uresničevanju tako zastavljene funkcije pravne pomoči nje- 
ni izvajalci ne bodo prihajali v medsebojna nasprotja, ki so še značilna za 
klasično odvetništvo, pač pa bodo aktivno, skupaj z ostalimi udeleženci, pri- 
spevali k ustavnemu in zakonitemu uveljavljanju pravic delavcev, delovnih 
ljudi in občanov. 

Taka vloga in funkcija pravne pomoči v socialističnem samoupravnem 
sistemu je v zakonskem predlogu postavljena na podlagi razprav o osnutku 
zakona v zborih Skupščine, v skupščinskih telesih, v organih Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, v Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve 
in na podlagi drugih razprav. V razpravah je bilo, poleg funkcije pravne po- 
moči, močno poudarjeno tudi vprašanje družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju pravne pomoči, pri katerem se je večina razpravljalcev zavzemala za tako 
ureditev, ki bo v celoti skladna z zakonom o skupnih osnovah svobodne menja- 
ve dela. Izražene so bile tudi zahteve po natančnejši opredelitvi vloge družbeno- 
političnih skupnosti, predvsem občine, pri skrbi za pravno pomoč in za zago- 
tovitev večjega družbenega vpliva na izvajanje in razvoj pravne pomoči kot 
dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Skladno s temi razpravami se, po predlogu zakona, družbenoekonomski 
odnosi na področju pravne pomoči uresničujejo v svobodni menjavi dela. Med 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela kot uporabniki pravne po- 
moči in delavci v službah pravne pomoči odvetniki ter delavci v delovni 
skupnosti odvetnikov ter odvetniki posamezniki kot izvajalci pravne pomoči 
se ti odnosi uresničujejo z neposredno svobodno menjavo dela. Predlog zakona 
pa odpira tudi možnost, da si delovni ljudje in občani lahko zagotavljajo prav- 
no pomoč s svobodno menjavo dela z izvajalci pravne pomoči tudi po krajev- 
nih skupnostih. 

Upoštevajoč sedanje stanje na področju pravne pomoči in objektivne 
možnosti njenega razvoja v prihodnje, zakonski predlog ohranja možnost, da 
se opravila in dejanja pravne pomoči izvršujejo tudi za plačilo. Vendar pa pred- 
log zakona za take primere predvideva določanje cen storitev pravne pomoči 
oziroma zaračunavanje posamezne storitve v skladu z vloženim delom in znan- 
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jem, ne pa samo v odvisnosti od spornega zneska oziroma od organa, ki zadevo 
obravnava. 

Pogoje za zagotavljanje pravne pomoći ustvarja družbena skupnost kot 
celota. Za zagotovitev materialnih in drugih potrebnih pogojev za funkcioni- 
ranje pravne pomoči pa so zadolžene občine, organizacije združenega dela, 
krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti. 

Občina kot samoupravna in temeljna družbenopolitična skupnost je po- 
sebej zadolžena, da z dajanjem iniciative in pospeševanjem te dejavnosti pri 
vseh navedenih družbenih subjektih skrbi za organiziranje pravne pomoči. 
Kolikor pa na ta način ne uspe zagotoviti pravne pomoči, je občina dolžna 
sama ali skupaj z drugimi občinami organizirati pravno pomoč. 

Uresničevanje posebnega družbenega interesa pri pravni pomoči kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena se zagotavlja s soodločanjem pred- 
stavnikov družbene skupnosti v organih služb pravne pomoči in v določenih 
organih Odvetniške zbornice. V organih služb pravne pomoči soodločajo de- 
legati ustanoviteljev služb in uporabnikov ter predstavniki organov družbeno- 
političnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. V predlogu zakona so v 
skladu z ustrezno ustavno določbo točno navedene zadeve, o katerih naj so- 
odločajo omenjeni delegati oziroma predstavniki. Pri Odvetniški zbornici sood- 
ločajo predstavniki družbene skupnosti v tistih organih, ki ugotavljajo izpolnje- 
vanje pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti in ki ugotavljajo kršitve 
dolžnosti in odgovornosti pri opravljanju odvetniške dejavnosti. Poleg tega pa 
izvršni svet občinske skupščine potrjuje ustrezne določbe statuta službe pravne 
pomoči, Skupščina SR Slovenije pa statuta Odvetniške zbornice. 

Kljub prizadevanju predlagatelja, da uskladi vse pripombe in stališča ter 
jih upošteva v skladu s postavljenim konceptom zakona, so ob obravnavi pred- 
loga zakona v skupščinskih telesih nekateri razpravljalci, zlasti predstavniki 
Odvetniške zbornice, oporekali opredelitvi službe pravne pomoči kot delovne 
skupnosti (31. člen predloga zakona). Ti razpravljalci so zlasti menili, da se 
tisti, ki v taki delovni skupnosti daje pravno pomoč, ne more imenovati od- 
vetnik, ker da pri dajanju pravne pomoči ni neodvisen in samostojen, ampak 
je vezan na navodila poslovodnega organa in drugih organov upravljanja 
organizacij združenega dela. 

Služba pravne pomoči kot delovna skupnost v smislu 31. člena predloga 
zakona se bo oblikovala v večjih delovnih organizacijah, ki imajo v svoji se- 
stavi več temeljnih organizacij združenega dela oziroma v sestavljenih orga- 
nizacijah združenega dela. Pravno pomoč bo dajala temeljnim organizacijam 
združenega dela oziroma delovnim organizacijam, združenim v sestavljeno 
organizacijo združenega dela in delavcem v teh organizacijah. V kakšnem ob- 
segu in kakšno vrsto pravne pomoči bo delovna skupnost dajala, bo urejal sa- 
moupravni sporazum med delovno skupnostjo in temeljnimi organizacijami 
združenega dela oziroma delovnimi organizacijami. Ta samoupravni sporazum 
bo tudi določal, kakšno pravno pomoč bodo dobivali delavci na podlagi svobod- 
ne menjave dela in katero pravno pomoč bodo morali posebej plačati. 2e sama 
zakonska ureditev pa predvideva, da morajo delavci, ki bodo v delovni skupno- 
sti dajali pravno pomoč, izpolnjevali enake strokovne in druge pogoje kot od- 
vetniki, ki bodo to dejavnost opravljali samostojno kot poklic ali v delovni 
skupnosti odvetnikov. Vsakdo, ki bo dajal pravno pomoč po predloženem zako- 
nu, bo pri dajanju pravne pomoči po določbi 12. člena predloga zakona neod- 
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visen in samostojen in jo bo moral dajati v skladu z ustavo, zakonom in samo- 
upravnimi splošnimi akti ter načeli socialistične morale. Zato po mnenju pred- 
lagatelja ni nobenega razloga, da se delavci, ki bodo v delovni skupnosti dajali 
pravno pomoč, ne bi imenovali odvetniki in da se jim ne bi dopustilo, da se 
vključujejo v Odvetniško zbornico. 

K nekaterim določbam predloga zakona je predlagatelj pripravil aman- 
dmaje na podlagi razprav v skupščinskih telesih in predlaga, da jih zbor s 
predlogom zakona sprejme. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zakon o pravni pomoči je programski za- 
kon, ki daje pravno podlago* za najrazličnejše oblike pravne pomoči in tako 
ustvarja možnosti, da se delovnemu človeku in občanu zagotovi pravna pomoč 
pri urejanju vseh tistih odnosov, kjer mu bo taka pomoč potrebna. S koor- 
dinirano družbeno akcijo bomo lahko pospešili organiziranje in izvajanje prav- 
ne pomoči v skladu s predloženim zakonom. Vse subjektivne sile pa si bodo 
morale prizadevati za uresničitev funkcije pravne pomoči v skladu s pos- 
tavljenimi načeli. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. 
Danes na klop ste prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta in dodatno poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za na- 
rodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. 

Želijo poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? Prosim, 
besedo ima dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije! 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot je že povedal predstavnik predlagatelja, je Izvršni svet kot predla- 
gatelj predložil svoje amandmaje. Tudi ti amandmaji so, podobno kot smo že 
ugotovili pri sistemskem zakonu o državni upravi, v bistvu rezultat razprav, 
stališč in mnenj, ki so bila izražena v skupščinskih delovnih telesih in tako 
predstavljajo v bistvu soglasje družbenih subjektov, ki sodelujejo v zakonodaj- 
nem postopku. Tako lahko ugotovimo za Zakonodajno-pravno komisijo in Ko- 
misijo za pravosodje, ki sta imeli danes zjutraj pred zbori sejo, da se z vsemi 
amandmaji predlagatelja strinjata. 

Vendar pa obe komisiji predlagata k amandmaju k 33. členu — prosim, da 
si ga ogledate — svoj amandma, ki je povsem preprost: izpusti naj se tretji 
odstavek tega člena. Tretji odstavek vsebuje določbo, da delegate organov druž- 
benopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v organih uprav- 
ljanja službe pravne pomoči imenuje občinska skupščina. Komisiji namreč 
menita, da taka določba ni v skladu s siceršnjim položajem družbenopolitičnih 
organizacij pri nas ter zlasti ne z delegatskim sistemom. Nezdružljivo je z 
delegatskim sistemom, da imenuje delegate subjekt, različen od tistega, ki ga 
delegati predstavljajo. Sicer pa se komisiji strinjata z amandmajem k 33. členu 
brez tretjega odstavka. 

Nadalje bi želel pojasniti oziroma dati posebno podporo nekaterim drugim 
vsebinskim rešitvam v amandmajih. Tako kot pri zakonu o državni upravi so 
tudi tu številni amandmaji redakcijske narave in o njih ne nameravam govoriti. 
Vendar pa so nekateri amandmaji tudi vsebinski. 



21. seja 259 

Tako bi se želel čisto na kratko, o tem je govoril obširneje predstavnik 
predlagatelja, opredeliti tudi do rešitve k 31. členu predloga zakona. 31. člen 
predvideva, da se lahko služba, pravne pomoči, ki opravlja opravila pravne 
pomoči za temeljne in druge organizacije združenega dela v delovni orga- 
nizaciji oziroma v drugih oblikah združevanja, oblikuje kot delovna skupnost, 
ki lahko daje pravno pomoč na eni strani združenim organizacijam, na drugi 
strani pa tudi delavcem v teh organizacijah. Ob tej rešitvi se je postavilo vpra- 
šanje, ali je taka organizacijska povezanost delovne skupnosti v delovni or- 
ganizaciji ali širši obliki združevanja v skladu s samostojnostjo in ne- 
odvisnostjo pravne pomoči kot posebne družbene službe. Obenem pa se je po- 
stavilo tudi vprašanje zakonske podlage za tako delovno skupnost. 

Glede prvega vprašanja lahko samo pritrdim predlagatelju. Namreč mne- 
nja smo, da organizacijska povezanost v ničemer ne krni neodvisnosti in samo- 
stojnosti službe pravne pomoči pri opravljanju njene družbene funkcije. Kar 
se pa tiče zakonske podlage, menimo, da je zakonska podlaga v zakonu o 
združenem delu, ki na eni strani predvideva, da lahko delovna skupnost oprav- 
lja strokovna in pomožna dela za združene temeljne organizacije — s tem je 
pokrita prva stran aktivnosti te delovne skupnosti, na drugi strani pa zakon 
o združenem delu tudi predvideva, da lahko delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela zadovoljujejo svoje potrebe po družbenem standardu, po mne- 
nju Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za pravosodje pa tudi druge 
potrebe, kot je na primer potreba po pravni pomoči prek take delovne skup- 
nosti. Tako menimo, da je podana zakonska podlaga za oblikovanje službe 
pravne pomoči kot delovne skupnosti. 

Glede amandmaja k 33. členu pa se je zastavilo vprašanje, ali naj določi 
sestavo organov, ki pri različnih organizacijskih oblikah služb pravne pomoči 
zagotavljajo poseben družbeni interes, statut take službe pravne pomoči ali 
zakon. Obe komisiji se strinjata z rešitvijo v amandmaju, po kateri je na eni 
strani prepuščeno uporabnikom, da z medsebojnim dogovorom določijo način 
delegiranja v organe upravljanja, obenem pa je predvideno, da daje soglasje 
k določbam statuta, s katerim se zagotavlja poseben družbeni interes, izvršni 
svet pristojne občinske skupščine. 

In končno še glede amandmaja k 47. členu. Po našem mnenju amandma k 
47. členu ustrezneje kot osnovno besedilo tega člena opredeljuje vključevanje 
odvetnika, ki trajneje in pretežno pridobiva dohodek s svobodno menjavo' dela 
z delavci ene temeljne organizacije združenega dela ali delovne skupnosti, v 
skupno zadovoljevanje potreb po stanovanju, prehrani in drugih skupnih po- 
trebah. Pri tem amandma pravilno izpušča rešitev iz predloga zakona, da tak 
odvetnik sodeluje tudi pri upravljanju temeljne organizacije ali delovne skup- 
nosti. Ne gre namreč za združevanje dela in sredstev po 83. členu ustave 
SR Slovenije, ki daje podlago za tako sodelovanje pri upravljanju. Ta člen 
namreč misli predvsem na različne oblike kooperacije in druge oblike poslov- 
nega sodelovanja, torej na sodelovanje pri opravljanju glavnega poslovnega 
predmeta, ne pa na opravljanje strokovnih in pomožnih opravil. Pač pa aman- 
dma po našem mnenju ustrezno predvideva, da lahko odvetnik v temeljni or- 
ganizaciji ali delovni skupnosti zadovoljuje svoje potrebe po pravicah iz druž- 
benega standarda, vendar, in to je vsebina amandmaja, kolikor v ta namen 
združuje v temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti tudi sredstva. To 
pravico bi sicer že doslej imel, ne da bi to zakon posebej deklariral, kajti že 
sedaj bi lahko, na podlagi določb zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
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dela, sklenil samoupravni sporazum in si zagotovil te pravice, vendar predla- 
gatelj meni, in obe komisiji ga pri tem podpirata, da je vendar potrebno to 
možnost v zakonu posebej predvideti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš predsednik! Danes ste na 
klop dobili tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, ki ta akt obravnava po 
72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da pristojnima zboroma daje 
o njem stališča. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv in uvodnih obrazložitev pričenjam 
razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, bomo 
prešli na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije k amandmaju Izvršnega sveta k tretjemu odstavku 33. člena, ki 
ga je pravkar obrazložil dr. Ude. Sprašujem predstavnika predlagatelja in 
predstavnika našega Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, če se 
s tem amandmajem Zakonodajno-pravne komisije strinjata? (Se strinjata.) 

Torej bomo glasovali najprej o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije 
k amandmaju Izvršnega sveta k tretjemu odstavku 33. člena. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k amandmaju 
Izvršnega sveta k tretjemu odstavku 33. člena soglasno sprejet. 

Zdaj bomo glasovali še o amandmajih Izvršnega sveta, ki ste jih danes pre- 
jeli na klop in so vam bili tudi obrazloženi. Gre za vsebinske amandmaje k 
3., 10.. 23., 26., 31., 33., 34., 41., 42., 47., 49. in 74. členu in za redakcijske amand- 
maje k 8., 14., 15., 26., 39., 40., 41., 60. in 69. členu predloga zakona. Ti amand- 
maji so bili, kot ste slišali, že prisotni na sejah delovnih teles Skupščine in Zbo- 
ra in so se do njih delovna telesa tudi opredelila. Predlagam, da glasujemo v 
vseh vsebinskih amandmajih skupaj in nato še o vseh redakcijskih amandmajih 
skupaj, razen če bi kdo od vas delegatov predlagal, da katerikoli amandma 
izvzamemo in ga obravnavamo ter o njem glasujemo ločeno. 

Ima kdo tak predlog? (Nihče.) Potem prosim, da najprej glasujete o 
vsebinskih amandmajih, in sicer k 3., 10., 23., 26., 31., 33., 34., 41., 42., 47., 49. 
in 74. členu predloga zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Zdaj dajem na glasovanje še redakcijske amandmaje Izvršnega sveta k 

8., 14., 15., 26., 39., 40., 41., 60., in 69. členu predloga zakona, Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so tudi ti amandmaji soglasno sprejeti. 
Zdaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Obenem ugotavljam, da je bil predlog zakona sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej 
obvestila. 

Zdaj pa če se tovarišice in tovariši strinjajo, bi se vrnili na 3. točko 
dnevnega reda, ker je skupina delegatov končala s svojim delom. Pro- 
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sim tovariša Tomaža Vugo, da kot poročevalec te skupine in kot predsednik 
našega odbora pojasni, do kakšnih zaključkov je prišla skupina. 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina delegatov, ki je bila imenovana ob obravnavi osnutka 
stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v So- 
cialistični republiki Sloveniji, je po proučitvi razprave na obeh zborih ugoto- 
vila, da večina razpravljalcev podpira usmeritve, ki so podane v predlaganem 
sklepu in vsebovane v dodatnem poročilu pristojnih odborov z dne 2. 7. 1979. 

Ob tem pa, glede na razpravo predstavnika Zveze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije, skupina predlaga, da se v drugem odstavku 2. točke na strani 4 pred- 
loga sklepa zadnji stavek preoblikuje tako, da se glasi: »Ob družbeno dogo- 
vorjeni definiciji ekonomske stanarine je potrebno opredeliti obratovalne 
stroške stanovanjske hiše in proučiti možnost za njihovo vključitev v stanari- 
no«. Skupina predlaga zboroma, da sprejmeta predlog sklepa s to spremembo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vuga! Želi o tem 
predlogu in sploh o poročilu skupine delegatov kdo razpravljati? (Nihče.) Ce 
nihče, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu se sprejme. 

2. Predlog stališč, sklepov in priporočil pripravi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga stališč, sklepov in priporočil naj predlagatelj zlasti 
podrobneje in dosledneje opredeli rešitve, navedene v dodatnem poročilu 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki 
je z dopolnitvijo medzborovske skupine delegatov sestavni del tega sklepa, ter 
upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora. 

4. Prav tako naj predlagatelj upošteva pripombe in stališča občinskih 
skupščin in drugih zainteresiranih dejavnikov, ki so v skladu s sprejetimi 
temeljnimi izhodišči, z usmeritvami iz tega sklepa Zbora občin in s stališči 
Družbenopolitičnega zbora. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, potem prosim, 
da glasujete. Kdor je za ta sklep, naj glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Obenem tudi ugotavljam, da je bil predlagani sklep sprejet v skladu s 

stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom tovarišico Tomljetovo še 
posebej obvestila. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. 

Predlog zakona je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina mesta 
Ljubljana, ki je za svojega predstavnika določila tovariša Draga Flisa, pred- 
sednika Družbenopolitičnega zbora te skupščine. 

Zeli morda tovariš Flis besedo? (Ne želi.) 
Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Franc Bajt, pomočnik 

republiškega sekretarja za notranje zadeve. 
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Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Pred- 
log zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila svoji poročili. Želita 
poročevalca poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objek- 
tov, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo tovariš Jože Kocon, član skupine 
delegatov iz občine Lendava. Zeli predlagatelj besedo? Besedo ima tovariš Jože 
Kocon! 

Jože Kocon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Občinske samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari so bile us- 
tanovljene v prvi polovici leta 1977 na podlagi zakona o varstvu pred požarom. 
Skupnosti se financirajo iz prispevkov delovnih ljudi v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter iz prispevkov obča- 
nov v krajevnih skupnostih. Zakon določa, da skupnosti za varstvo pred poža- 
rom financirajo poklicne in prostovoljne gasilske organizacije. 

Vendar tak način financiranja ne velja za interesne skupnosti s področij 
izobraževanja, kulture, znanosti, zdravstva, socialnega varstva, otroškega var- 
stva in telesne kulture in so te skupnosti oproščene plačila prispevka za fi- 
nanciranje izgradnje energetskih objektov. Občinske skupnosti za varstvo 
pred požarom so posebnega družbenega pomena in menim, da bi tudi morale 
biti oproščene plačevanja prispevka za izgradnjo energetskih objektov. Zato 
sem Skupščini SR Slovenije na podlagi 251. člena poslovnika predložil predlog 
za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev do- 
ločenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih 
objektov. 

Navedeni zakon ne predvideva oprostitve plačevanja prispevka za občinske 
skupnosti za varstvo pred požarom kajti, kot sem že uvodoma povedal, so bile 
te skupnosti ustanovljene potem, ko je bil zakon že v veljavi. Če bi bile te 
skupnosti ustanovljene pred izdajo zakona, sem trdno prepričan, da bi bile tudi 
te oproščene združevanja sredstev za izgradnjo energetskih objektov. 

Izvršni svet in Odbora za finance Zbora občin in Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije sicer ne nasprotujeta dopolnitvi citiranega zakona, ven- 
dar predlagajo, naj se najprej o predlaganih oprostitvah izrečejo proizvajalci 
in uporabniki električne energije. Na tej osnovi pa naj se po potrebi predloži 
tudi predlog za dopolnitev zakona. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije 
je na svojem zasedanju dne 15. maja tega leta sprejela mojo pobudo o do- 
polnitvi samoupravnega sporazuma in je podpisnikom že predložila dopolnitve 
11. člena samoupravnega sporazuma v besedilu, kot je predlagano v predlogu 
za izdajo zakona dopolnitvi zakona. Rok za sprejetje sprememb in dopolnitev 
je 31. avgust tega leta. 
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Glede na to, da samoupravni sporazum o združevanju sredstev za finan- 
ciranje graditve objektov na podlagi plana razvoja elektrogospodarstva za 
obdobje 1976-1980 zavezuje k združevanju sredstev kot uporabnike električne 
energije le organizacije združenega dela v gospodarstvu, samoupravne in- 
teresne skupnosti za varstvo pred požarom občin pa ne moremo šteti med upo- 
rabnike električne energije v gospodarstvu in je zanje obvezno združevanje 
sredstev predvidel šele prej omenjeni zakon, ki je k združevanju sredstev za- 
vezal širši krog subjektov, je smotrno, da ta zakon opredeli tudi novo oprosti- 
tev te obveznosti. Takšnega mnenja je tudi Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije. 

Glede na navedeno predlagam, da Zbor združenega dela in Zbor občin 
Socialistične republike Slovenije sprejmeta predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 
2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sred- 
stev za financiranje izgradnje energetskih objektov, po katerem bodo iz obveze 
za združevanje sredstev izvzete tudi investicije v objekte in opremo s pod- 
ročja varstva pred požari, ki se financirajo iz sredstev občinskih skupnosti za 
varstvo pred požarom za potrebe poklicnih in prostovoljnih gasilskih organizacij. 

Prostovoljna gasilska društva so tehnično zelo slabo opremljena, kar velja 
delno tudi za poklicne gasilske enote. Zaradi tega skupnosti za varstvo pred 
požarom, kljub pomanjkanju finančnih sredstev, vlagajo velike napore v poso- 
dobitev gasilske opreme, ki naj omogoči vsem gasilcem izvajati preventivne 
ukrepe za varstvo pred požarom v Socialistični republiki Slovenji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kocon! Predstavnik 
Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Jože Šubic, svetovalec predsednika 
Repuliškega komiteja za energetiko. Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Prejeli 
ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca 
svoji poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo 
besedo? Besedo ima tovariš Danilo Sbrizaj, delegat iz občine Ljubljana-Šiška! 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati,! Predlagal bi, čeprav ne poznam vseh pravnih okoliščin, da bi takšna opro- 
stitev veljala tudi za sredstva iz samoprispevkov, ki jih mnogokrat, poleg 
sredstev skupnosti za varstvo pred požarom, zbirajo občani za graditev proti- 
požarnih objektov. Predlagam, da se to vgradi že v osnutek zakona, če je to 
seveda mogoče. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Sbrizaj! Bi lahko kdo 
na to odgovoril? Besedo ima tovariš Jože Subic! 

Jože Subic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon, katerega dopolnitev je predlagana, je tako imenovani planski interven- 
cijski zakon, katerega namen je zagotoviti pogoje za uresničitev samoupravnega 
-sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva in s tem razvoja elektrogospodarstva kot dejavnosti posebnega družbenega 
pomena ter tudi družbenega plana. 
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Zakon zavezuje tiste porabnike, to so organizacije združenega dela s področja 
gospodarstva, ki niso podpisale samoupravnega sporazuma, kot tudi ostale po- 
rabnike, to so organizacije združenega dela in skupnosti s področja negospo- 
darstva, k združevanju sredstev za gradnjo energetskih objektov v obdobju 
1976—1980, ki jih zajema navedeni samoupravni sporazum, in sicer na istih 
osnovah in po enakih stopnjah, kot jih vsebuje samoupravni sporazum. 

Sestavni del zakona so tudi določbe o izjemah od obveznosti združevanja 
sredstev. To pomeni, da je zakon vsebinsko naslonjen na samoupravni sporazum. 
Stopnje in osnove združevanja sredstev, pa tudi izjeme so prilagojene samo- 
upravnemu sporazumu in planu gradnje energetskih objektov. V skladu z dogo- 
vorom med proizvajalci in uporabniki električne energije je finančna konstruk- 
cija tako postavljena, da na tej podlagi zbrana sredstva, skupaj z drugimi viri, 
kot so na primer tuji in domači krediti, pokriva planirane investicije. Z vsemi 
združenimi sredstvi, ne glede na to, ali se zbirajo po sporazumu ali po zakonu, 
upravljajo proizvajalci in porabniki v interesni skupnosti v skladu z določili 
samoupravnega sporazuma. 

Skupščina Interesne skupnosti elektrogospodarstva je 15. maja sprejela 
predlog sprememb in dopolnitev sporazuma o temeljih plana za to srednjeročno 
obdobje, ki po svoji vsebini predstavljajo prilagoditev plana izgradnje objektov 
današnjim potrebam in možnostim, in določila rok za njegovo sprejetje, to je 
31. avgust 1979. Ta predlog sprememb samoupravnega sporazuma uvaja tudi dve 
dodatni oprostitvi oziroma izjemi od združevanja sredstev, in sicer za gospo- 
darske investicije v občini Idrija, s katerimi se ustvarjajo pogoji za odpiranje 
novih delovnih mest na podlagi zakona in družbenega dogovora o zagotavljanju 
socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija, ter za investicije v objekte in opremo 
s področja varstva pred požarom za potrebe poklicnih in prostovoljnih gasilskih 
organizacij, ki se financirajo1 iz sredstev občinskih skupnosti za varstvo pred 
požarom. 

Izvršni svet ne nasprotuje predlogu predlagatelja za dopolnitev zakona 
o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje 
izgradnje energetskih objektov, meni pa, iz navedenih razlogov, da ni primerno, 
da zakon prehiteva samoupravni sporazum kot temeljni akt urejanja odnosov 
med proizvajalci in porabniki električne energije. Ker je rok za pristop k spre- 
membam sporazuma 31. avgust, bo po tem datumu mogoče ugotoviti, ali so 
spremembe stopile v veljavo. Šele potem naj bi Skupščina SR Slovenije sprejela 
spremembo oziroma dopolnitev navedenega zakona v tem smislu, da se vneseta 
v zakon obe omenjeni oprostitvi oziroma izjemi, to- je za investicije v objekte 
in opremo s področja varstva pred požarom in za investicije v gospodarske kapa- 
citete v občini Idrija. 

Soglašamo, da se sprejme predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena 
zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
financiranje izgradnje energetskih objektov. Predlagamo pa, da Skupščina obrav- 
nava osnutek zakona šele po uveljavitvi dopolnitev navedenega sporazuma, ki 
naj bi vključeval obe navedeni oprostitvi od združevanja sredstev. 

Glede na vprašnje tovariša delegata pa lahko odgovorim, da so že po sedaj 
veljavnem sporazumu in tudi po zakonu izvzete iz obveze za združevanje sred- 
stev vse investicije v objekte, ki se financirajo najmanj v višini 60 % iz samo- 
prispevka, ne glede na vrsto Objekta. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo ali postaviti 
kakšno vprašanje? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sred- 
stev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje ener- 
getskih objektov se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališče Zakono- 

dajnonpravne komisije in zakon predloži po končanem postopku samoupravnega 
sporazumevanja v Interesni skupnosti. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o usmeritvi dela temeljnega prometnega davka, ki pripada Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Predlog odloka je Skupščina predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Franca Škufco, republiškega podsekretarja v 
Republiškem sekretariatu za finance. Tovariš Skufca, želite besedo? Prosim! 

Franc Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z odlokom o usmeritvi dela temeljnega prometnega davka, ki pripada SR Slove- 
niji, predlaga Izvršni svet, da se v drugem polletju letošnjega leta usmeri del 
prometnega davka od naftnih derivatov naslednjim: Zavodu SR Slovenije za 
rezerve za graditev skladišč naftnih derivatov; za potrebe stalnih republiških 
blagovnih rezerv v višini 10% in Republiški skupnosti za ceste za izgradnjo 
magistralnih cest v skladu s srednjeročnim planom v SR Sloveniji v višini 20 %. 

Prav tako predlagamo z istim odlokom, da se vplačila temeljnega pro- 
metnega davka za obdobje 1975—1978, plačanega pri uvozu proizvodov in za 
proizvode, ki jih kupuje Jugoslovanska ljudska armada za svoje potrebe, v 
znesku 106,9 milijona dinarjev, uporabijo za izgradnjo mejnih prehodov v SR 
Sloveniji. 

Usmeritve dela temeljnega prometnega davka od naftnih derivatov za nave- 
dene namene predlagamo iz naslednjih razlogov: 

1. V prvem polletju letošnjega leta je priliv temeljnega prometnega dav- 
ka narasel nad pričakovanji in s tem tudi prihodek republiškega proračuna 
iz navedenega vira. Tako je bil priliv temeljnega prometnega davka v prvih 
petih mesecih letošnjega leta za 44 % večji od priliva v enakem obdobju lan- 
skega leta, in sicer predvsem na račun povečanja temeljnega prometnega 
davka pri naftnih derivatih, ki se je povečal za 138 %. Vzrok za to pa so tudi: 
povečani obseg prometa blaga in storitev, hitrejša rast cen od predvidene, 
skrajšanje rokov za plačevanje temeljnega prometnega davka od naftnih de- 
rivatov, kakor tudi sprememba stopenj temeljnega prometnega davka za ne- 
katere proizvode. 

2. Ob tem pa hkrati ugotavljamo, da nekatera področja, ki smo jim dali 
posebno prioriteto v tem srednjeročnem obdobju, zaostajajo pri izvajanju sred- 
njeročnega plana za obdobje 1976-1980. To so predvsem: izgradnja cest, izgrad- 
nja skladiščnega prostora za naftne derivate ter izgradnja mejnih prehodov. 
Pri tem je na področju izgradnje magistralnih cest največji zaostanek. Eden 
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od razlogov za takšno stanje je prav gotovo pomanjkanje sredstev, ki se ne 
realizirajo v skladu s planskimi predvidevanji. To velja še posebej za predvi- 
deni odstop prometnega davka od pogonskih goriv. V zvezi z rezervoarskimi 
prostori za naftne derivate verjetno ni potrebno posebej omenjati, da je Slo- 
venija z njimi slabo preskrbljena. Pogoji za preskrbo z naftnimi derivati pa 
se v zadnjem času celo slabšajo, zato je nujno, da se zagotovijo sredstva za 
izvajanje programa izgradnje skladišč za stalne republiške blagovne rezerve 
naftnih derivatov. 

3. Za odpravo težkih razmer na mejnih prehodih, je SR Slovenija izgradnjo 
mejnih prehodov uvrstila med prioritetne naloge v tekočem srednjeročnem 
planu. S tem predlogom bi delno premostili problem zagotavljanja sredstev za 
ta namen. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je s tem predlogom skušal 
zagotoviti, da bi se razmere na mejnih prehodih čimprej uredile in normali- 
zirale. 

Ocenjujemo, da se bodo z usmeritvijo predvidenih sredstev pospešila ozi- 
roma zagotovila izvajanja naštetih planskih nalog. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog odloka ste prejeli. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila tudi svoji poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije 
poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jernej Rajer, delegat iz občine 
Nova Gorica! 

Jernej Rajer: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati za Zbor zdru- 
ženega dela iz okoliša 7. in okoliša 5 ter delegati za Zbor občin iz občine Nova 
Gorica smo na seji dne 9. julija 1979 obravnavali predlog odloka o usmeritvi 
dela temeljnega prometnega davka, ki pripada SR Sloveniji, in sprejeli na- 
slednji sklep: 

Delegati podpiramo predloženo delno preusmeritev temeljnega prometnega 
davka, obenem pa želimo opozoriti na stanje glede zalog naftnih derivatov v 
območju naše občine, glede na njeno obmejno lego. 

Naftni derivati se skladiščijo na bencinskih črpalkah. Le-te pa so, z eno 
samo izjemo — Lokve v Trnovskem gozdu, locirane v glavnem neposredno ob 
mejnih prehodih, predvsem zaradi italijanskih državljanov, ker je v Italiji 
bencin dražji kot pri nas. V manjši meri pa so črpalke locirane ob cesti Nova 
Gorica—Ajdovščina. Takšna razmestitev zalog naftnih derivatov pa bi povzro- 
čila zelo velike probleme ob neposredni vojni nevarnosti oziroma v vojni, še 
posebej ob upoštevanju dejstva, da se bo čez naše območje v takšnem pri- 
meru v veliki meri usmerjal povratek zdomcev, ki so na začasnem delu v 
tujini. 

Menimo, da občina tega problema sama ni sposobna rešiti. Zaradi tega 
predlagamo^ da bi se to upoštevalo pri delitvi sredstev, zbranih pri preusmer- 
janju dela prometnega davka. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlagani predlog odloka, naj prosim glasuje! (57 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
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Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na spremembe in 
dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in 
spremembe in dopolnitve statuta Univerze v Mariboru. 

Oba akta je Skupščini predložila v potrditev oziroma soglasje Univerza 
v Mariboru. Njena predstavnica je tovarišica Sonja Marič, predsednica Komi- 
sije za samoupravne splošne akte te univerze. 

Želi predstavnica predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik izvršnega 
sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Jože Miklavc, pomočnik pred- 
sednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma in statuta ste prejeli. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Gradivo sta obravnavala Odbor za 

■družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta zboru predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi predlog odloka o potr- 
ditvi spememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma in soglasje k spre- 
membam in dopolnitvam statuta Univerze v Mariboru. 

Želita poročevalca poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o potrditvi 
sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v 
Mariboru in o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Univerze v 
Mariboru, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
:Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj (X. posojilo za ceste — YU-1678). 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnica delegacije v tem zboru je tovarišica Milena 
Rakčevič, članica delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc 
Skufca, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. 

Želita tovarišica Rakčevič ali tovariš Škufca besedo? (Ne želita.) 
Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog 

zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, Odbor 
pa tudi predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Želijo poročevalci Odbora in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
.Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na poročilo Zvez- 
nega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v 1979. letu 
in možnosti razvoja v letu 1980. 

Poročilo je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina SFRJ. Predstavnica 
Jiaše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je tovarišica 



268 Zbor občin 

Milena Rakčevič, članica delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš 
Tomaž Banovec, namestnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. 

Želita tovariš Banovec ali tovarišica Rakčevič besedo? (Ne želita.) 
Poročili ste prejeli. Kot gradivo za to točko dnevnega reda pa ste prejeli 

tudi analizo uresničevanja dogovorjene politike najhitrejšega gospodarskega 
razvoja SAP Kosovo v času od leta 1976 do leta 1978 in zbirno informacijo o 
uresničevanju dogovora za dejavnosti posebnega pomena za celotni razvoj dr- 
žave. Prejeli ste tudi mnenji Izvršnega svata. 

Celotno gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, ki je zboru predložil obširno pismeno poročilo. Zeli poročevalec Odbora 
tovariš Simič poročilo še ustno dopolniti? (Ne želi.) 

Na predlog pristojnih odborov za družbenoekonomske odnose in razvoj 
vseh treh zborov je bila imenovana skupina delegatov, ki je pripravila predlog 
stališč in mnenj, ki ste ga prejeli danes na klop. Skupina delegatov prisostvuje 
današnji seji in bo spremljala razpravo ter po potrebi predlagala obrazložene 
spremembe oziroma dopolnitve predloženega sklepa. 

Na osnovi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Lojze Kahne, delegat iz občine Kamnik! 

Alojz Kahne: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati!' 
Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela sta na skupni seji 
razpravljali o poročilu in predlagata, da naj se poročilo Zveznega izvršnega 
sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v 
letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v letu 1979 in možnosti razvoja v 
letu 1980 obravnava na isti seji kot poročilo o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije v obdobju 1976—1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980, ki je na 
dnevnem redu zborov Skupščine SR Slovenije dne 23. julija 1979. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Lojze Skok, član naše delegacije v Zboru republik in pokrajin! 

Lojze Skok: Želel bi samo, če se bo delovna skupina, ki bo dokončno 
oblikovala pripombe, s tem strinjala, predlagati k predlogu stališč in mnenj 
tole opozorilo: 

Na 3. strani poročila oziroma ocene, ki smo jo dobili, je ugotovitev, da se 
pri kratkoročnih ukrepih ekonomske politike in pri prehodnih rešitvah ele- 
menti starega sistema uporabljajo dalj časa, kot smo predvidevali. Se naprej 
se uporabljajo mehanizmi prejšnjega sistema, ker se počasi razčlenjujejo in 
uporabljajo mehanizmi novih sistemskih rešitev, predvsem na področjih pri- 
marne delitve, ekonomskih odnosov s tujino, kreditno-monetarnega in ban- 
čnega sistema. Mislim, da je ugotovitev v načelu točna. 

Se vedno ugotavljamo, da se star sistem ni še v celoti uspel nadomestiti 
z novim sistemom, da nismo uspeli sprejeti še vseh za to potrebnih zakonov. 
Mislim pa, da to ni tako tragično, saj imamo ustavo iz leta 1974 in zakon o 
združenem delu iz leta 1976, kar pomeni, da lahko pri konkretnih rešitvah de- 
lujemo v smislu teh temeljnih zakonov oziroma listin našega ekonomskega 
sistema, seveda kolikor za to obstajajo sposobnost, politična volja in odločnost- 
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Opozoril pa bi na bolj neprijetno dejstvo, na katero bi morali biti bolj 
pozorni. Namreč tudi tam, kjer že obstajajo sistemske rešitve in zakoni, ne 
prihaja do njihovega uresničevanja, ekonomska politika in konkretne rešitve 
se sprejemajo v nasprotju s sistemskimi zakoni, ki so sprejeti. 

Za ilustracijo naj navedem zakon o denarnem sistemu, ki je bil sprejet že 
1976. leta. V 43. členu tega zakona je izrecno zapisano, da sme Narodna banka 
Jugoslavije izjemoma dajati federaciji kredite za potrebe proračuna. To je 
primarna emisija, o kateri vsako leto govorimo in s katero pokrivamo deficit 
proračuna ne glede na to določilo zakona, ker je deficitno financiranje pro- 
računa pri nas žal pravilo. Vsako leto ogromen del primarne emisije namenimo 
v ta namen; to je bil primer tudi letos, žal bo tako tudi drugo leto. Vendar 
pa smo uspeli šele letos v Odboru za kreditno-monetarno politiko Zbora repu- 
blik in pokrajin dobiti zagotovilo, da se izdela program, na osnovi katerega 
bi v naslednjih štirih do petih letih skušali uresničiti zakon. 

Ta primer sem navedel samo v ilustracijo. Takih primerov je seveda več. 
Istega mnenja so tudi moji kolegi, ki delajo v Odboru za ekonomske odnose s 
tujino, kjer se pojavljajo podobni primeri, ki pa jih zaradi pomanjkanja časa 
ne bom navedel. Mislim, da jih tudi ni potrebno. Moj predlog torej je, da bi 
v našem poročilu opozorili, to naj bi potem prišlo tudi v končno oceno ures- 
ničevanja srednjeročnega načrta, da se sistemski zakoni ne uresničujejo. Na 
to je potrebno opozarjati. Ce to traja le nekaj časa, to morda ni tako nevarno, 
če pa to postane stalna praksa, potem je ta tendenca nevarna in mislim, da 
zasluži tudi že pozornost političnih dejavnikov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Skok! V stališčih 
in mnenjih, ki ste jih prejeli danes na klop, je o tem, zlasti v 1. točki, sicer 
govora, čeprav morda ne čisto v tem smislu, kot je bilo pravkar rečeno. Imaš 
v mislih ta stališča in mnenja, tovariš Skok? 

Lojze Skok (iz klopi): Jaz sem jih pogledal, vendar sem mislil pred- 
lagati, da se to stališče sprejme ne kot ugotovitev, da se to dela, ampak v 
obliki poziva, naj se to ne dela. 

Predsednica Silva Jereb: 2eli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Vinko Gal, delegat iz občine Celje! 

Vinko Gal: Skupina delegatov občine Celje podpira poročilo, vendar 
pa meni, da smernice za nadaljnje delo niso najboljše. Zato podpiramo pri- 
poročila Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in mnenje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, kjer je navedeno, da mnogokje ni konkretnih 
smernic za bodoče, posebno pa ne za zadnje leto srednjeročnega obdobja, ki se 
izteka. 

Predsednica S i 1 v a Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce 
nihče, potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. 
Mislim, da bi bilo vendarle dobro, da se skupina delegatov sestane in pripravi 
morebitne spremembe in dopolnitve predloga stališč in mnenj, ki ste jih pre- 
jeli. Pozneje, ko bo skupina opravila svoje delo, pa se bomo ponovno vrnili k 
tej točki dnevnega reda. 
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Prehajamo na 15. točk o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je pri- 
zadel nekatera območja Socialistične republike Črne gore v letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru 
je tovarišica Milena Rakčevič, članica delegacije, predstavnik Izvršnega sveta 
pa tovariš Franc Škufca, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu 
za finance. Želita tovarišica Rakčevič ali tovariš Skufoa besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 28. 6. 1979, 
Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta, ki so načelne in konkretne in ki v 
bistvu želijo prispevati k izboljšanju besedila zakona. Osnutek zakona sta 
obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila tudi poročili. Želita poročevalca poročili še ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? 
Prosim, besedo ima tovariš Vinko Gal, delegat iz občine Celje! 

Vinko Gal: Naša delegacija je obravnavala vse tri zakone, s katerimi 
je bil razširjen dnevni red današnje seje zbora, in jih v načelu podprla. Vendar 
pa bi radi dobili nekaj dodatnih obrazložitev, ki ne zanimajo le našo dele- 
gacijo, ampak verjetno tudi širši krog ljudi v Sloveniji. Radi bi dodatne in- 
formacije o tem, kakšna je dejanska situacija v prizadetem območju, kakšni 
so načrti za razdelitev sredstev ter informacijo o dosedanjem poteku akcije 
pomoči. Obstajajo namreč različna mnenja o tem, kako se rešujejo ti pro- 
blemi. Na ta način ne bi prišlo pri občanih in pri delegatih v posameznih skup- 
ščinah občin do napačnih informacij ali pa dezinformacij. 

Predsednica Silva Je reb: Hvala lepa! Vi torej, če sem prav razumela, 
predlagate, da bi bila javnost in seveda tudi skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti sproti obveščeni o celotnem poteku akcije za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa v Črni gori. Za zdaj pa se, kolikor je mogoče slediti, vidi 
kakšne so priprave v Črni gori. Res pa je, da gre za potres izjemnega obsega, 
kjer je ocenitev gotovo težja, kot če bi bil potres na nekem relativno ožjem 
področju, tako po gospodarskih zmogljivostih kot po kulturno-zgodovinskih 
spomenikih. Poleg tega v skupščinskem sklepu povzemamo nekatere pripombe 
Izvršnega sveta, dane v tej smeri, če ste utegnili gradivo prebrati, da bi bile 
razmere in stanje v Jugoslaviji ob tem katastrofalnem dogodku med drugim 
tudi čim bolj jasni. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je pri- 
zadel nekatera območja Socialistične republike Črne gore v letu 1979. 

2, Na podlagi razprav na seji zbora, seji Odbora za finance in stališč Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije daje zbor k osnutku zakona naslednje 
pripombe: 

Določneje je potrebno opredeliti obveznost, ki jo po tem zakonu načelno 
sprejemajo republike in avtonomni pokrajini glede zagotavljanja povratnih 
sredstev za posojila občanom za popravila in graditev stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter gospodarskih objektov v lasti občanov. Natančneje je potrebno 
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opredeliti kazalce za ugotavljanje vsakoletne obveznosti posamezne republike 
in avtonomne pokrajine. 

Pri namenih, za katere bodo lahko porabljena sredstva solidarnosti po tem 
zakonu, bi bilo primerno natančneje razmejiti prepletanje učinkov ukrepov po 
tem zakonu z drugimi ukrepi, predlaganimi v korist gospodarstva in prebival- 
stva, prizadetega v potresu leta 1979 v Socialistični republiki Crni gori. 

Med nameni (člen 10), za katere bo Sklad solidarnosti v Socialistični re- 
publiki Crni gori lahko odobraval sredstva, zbrana po tem zakonu, bi bilo 
primerno jasneje naznačiti, da so to: obnova, rekonstrukcija ali ponovna zgra- 
ditev objektov in naprav, poškodovanih ali uničenih med potresom leta 1979 
v Socialistični republiki Crni gori. 

Ker bo Sklad solidarnosti v Socialistični republiki Crni gori upravljal s 
sredstvi, ki jih bodo zagotavljale republike in avtonomni pokrajini, bi bilo 
primerno predvideti tudi njihovo udeležbo pri upravljanju tega sklada ter 
obveznost, da so republike in avtonomni pokrajini seznanjene z ugotovitvami 
zveznih organov, ki bodo nadzorovali poslovanje tega sklada. 

Določila zakona se nanašajo na tista območja Socialistične republike Crne 
gore, ki so bila prizadeta v potresu. V skladu s tem je treba dopolniti naslov 
zakona in besedilo 1. in 3. člena. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklaje- 
vanju v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin v imenu Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona o zagotovitvi sred- 
stev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel nekatera ob- 
močja Socialistične republike Crne gore v letu 1979. 

Lahko ste torej slišali, da smo vse poglavitne pripombe, ki prispevajo k 
večji jasnosti in čistosti zakona', povzeli tudi v tem sklepu, ki bo< sporočen 
Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije. Naša delegacija pa 
ima na voljo seveda tudi še vsa druga stališča in pripombe, ki jih bo uvelja- 
vljala v procesu usklajevanja. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, predlagam, da glasujete. 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 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prevzemanju obveznosti za vrnitev anuitet v zvezi z določenimi krediti, odo- 
brenimi organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizaci- 
jam in skupnostim s področja Socialistične republike Crne gore, ki jo je pri- 
zadel potres v letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnica naše delegacije je tudi pri 
tej točki tovarišica Milena Rakčevič, članica delegacije, predstavnik Izvrš- 
nega sveta pa tovariš Franc Škufca, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za finance. Želita predstavnika delegacije in Izvršnega sveta bese- 
do? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 28. 6. 1979. 
Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor ža finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
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pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno do- 
polniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Če nihče, potem zaključu- 
jem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anuitet v zvezi z določenimi 
krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela m drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim s področja Socialistične republike Črne gore, ki 
jo je prizadel potres v letu 1979. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih navajata Odbor za finance 
v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevalnem postopku v 
imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona 
o prevzemanju obveznosti federacije za vrnitev anuitet v zvezi z določenimi 
krediti, odobrenimi organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim s področja Socialistične republike Črne gore, ki 
jo je prizadel potres v letu 1979. 

Zeli kdo besedo v zvezi s tem sklepom? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
prosim, da glasujete. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Socialistični republiki Črni gori 
za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v letih 1979 in 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. 

Predstavnica naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica 
Milena Rakčevič, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Franc Škufca, re- 
publiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želita oba pred- 
stavnika besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 28. 6. 1979. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. Želita poročevalca poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
posebnih namenskih dopolnilnih sredstvih Socialistični republiki Črni gori za 
financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v letih 1979 in 1980. 

2. K osnutku zakona se dajeta pripombi, ki ju navajata Odbor za finance 
v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin, da da po opravljenem usklajevalnem postopku v imenu Skupščine SR 
Slovenije soglasje k predlogu zakona o posebnih namenskih dopolnilnih sred- 
stvih Socialistični republiki Črni gori za financiranje splošnih družbenih in 
skupnih potreb v letih 1979 in 1980. 
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Podpredsednik Leopold Slapnik: Zeli o predlaganem sklepu kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam, da glasujemo. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejetje naslednja predloga odlokov: 

— predlog odloka o razrešitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slo- 
venije in 

— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slo- 
venije. 

Želi predstavnik Komisije besedo? (Ne želi.) 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnikov Sodišča združenega 

dela SR Slovenije. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne 

želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem sta bila razrešena dolžnosti sodnika Sodišča združenega dela SR 

Slovenije Saša Plevel-Tešenji in Savo Sifrer. 
Sedaj prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združe- 

nega dela SR Slovenije. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog od- 

loka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili za sodnike Sodišča združenega dela SR Slovenije izvoljeni: 

Milan Fabjančič, Elizabeta Kancler-Šugman, Stane Boštjančič in dr. Bojan 
Špicar. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na 
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi de- 
legat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali 
tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interes- 
ne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim 
zborom. 

Zeli kdo od delegatov zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

dokončne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in z Družbenopoli- 
tičnim zborom, o čemer bo predsednica zbora obvestila predsednika ostalih 
dveh zborov. 

18 
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Predsednica Silva Jereb: Vračamo se na 14. točko dnevnega 
reda. Prosim tovariša Marjana Simiča, poročevalca skupine delegatov, da 
poroča o zaključkih skupine. 

Marjan Simič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Medtem se je sestala medzborovska skupina delegatov in obravnavala razpravo 
v tem zboru. 

Ugotovili smo, da je bila med tem časom razprava v obeh zborih že za- 
ključena in da je bilo v obeh zborih sprejeto besedilo predloga stališč in mnenj, 
ki ga je predlagala medzborovska skupina. 

Mnenja smo, da je bila razprava tovariša Skoka smiselno zajeta v 2. od- 
stavku 1. točke. Da bi pa vendar delegacija imela ustrezno pooblastilo v raz- 
pravi v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, predlagamo, da se zadnji 
odstavek na strani 3 predloga stališč in mnenj dopolni s tem, da delegacija v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v postopku usklajevanja upo- 
števa tudi pripombe, dane v razpravi na seji Zbora občin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi še kdo besedo? (Nihče.) Če 
nima nihče več pripomb k predlogu, ki ga je podal tovariš Simič, prosim, da 
glasujete za predlog stališč in mnenj z dodatkom, kot ga je predlagal tovariš 
Simič. 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 stališč in mnenj, ki ga je 
predlagala medzborovska skupina delegatov. 

Obveščena sem, da bo na delegatsko vprašanje delegata iz občine Sevnica 
Izvršni svet odgovoril na prihodnji seji. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem se zahvaljujem za ude- 
ležbo in razpravo na seji in zaključujem 21. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 14.30.) 



22. seja 

(19. julija 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 22. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 
Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 

preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in potem sestavi poro- 
čilo za zbor. 

Po abecednem redu občin predlagam v Komisijo naslednje delegate: to- 
varišico Vero Vojska, delegatko iz Domžal za predsednico in tovariša Marjana 
Epška, delegata iz Dravograda in tovariša Toneta Ježa, delegata iz Gornje 
Radgone za člana. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 
Ce nihče, potem prosim, da z dvigom rok potrdite tak sestav Komisije. 

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

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 22. sejo zbora občin izvoljeni: tovarišica 
Vera Vojska iz Domžal za predsednico in tovariša Marjan Epšek iz Dravo- 
grada in Tone Jež iz Gornje Radgone za člana. 

Verifikacijsko komisijo prosim, da se takoj sestane in da pregleda po- 
oblastila delegatov ter pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da 
ostanete na svojih mestih, ker bo Komisija hitro opravila svoje delo. 

Tale vmesni čas običajno izrabimo za posamične informacije. Najprej pro- 
sim delegate, ki imate morda pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da 
jih oddaste sekretarju zbora. Takoj jih bomo posredovali Izvršnemu svetu ozi- 
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roma drugim naslovnikom z željo, da dajo po možnosti odgovor že na tej, 
sicer pa na naslednji seji. 

Poleg tega prosim tiste, ki imate namen razpravljati, pa se še niste pri- 
javili za razpravo, da to opravite v tem času. 

Če je morda kdo od delegatov danes prvič na seji, bi ga rada opozorila, da 
od dnevnega reda dalje glasujemo z elektronsko glasovalno napravo. 

Nekaj gradiva ste dobili na klop. Med drugim tudi predlog Izvršnega sve- 
ta, da naj umaknemo z dnevnega reda osnutek zakona o kulturnih skup- 
nostih. Glede na napore, ki ste jih gotovo vložili v pripravo za to sejo, vas 
prosim, da se odločite in razprave na to temo, ki jih imate s seboj, oddate 
sekretarju zbora, da bi jih lahko posredovali delovni skupini, ki bo dogradila 
zakon in predložila v jeseni osnutek. Verjetno bi bilo tudi z vašega stališča 
to prav. 

Komisija je že tudi opravila svoje delo in prosim predsednico, da poda 
zboru poročilo. 

Vera Vojska: Poročilo o predlogu pooblastil za 22. sejo Zbora občin, 
ki je bila sklicana za 19. julija 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnje- 
ga zasedanja delegati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Lju- 
bljana-Siška, Novo mesto, Maribor in Radovljica. 

Od teh je odsotnost opravičil delegat občine Maribor. 
Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 

ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem veri- 
ficira pooblastila delegatov za današnjo sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ce nihče, potem bomo glasovali. Glasovali bomo o poročilu v celoti, ker ni 
nobeno pooblastilo sporno. Kdor je torej za to poročilo, naj prosim glasuje! (58 
delegatov glasuje za.) Je kd'Q proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 22. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko 
polno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
predstavniki Republiške konference Socialistične zveze Slovenije in Skupnosti 
slovenskih občin. Seje zbora se udeležujejo tudi predstavniki Izvršnega sveta 
k posameznim točkam dnevnega reda, člani naše delegacije v Zveznem zboru, 
tovarišica Tatjana Hrovatinova pa za Skupnost slovenskih občin. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči naslednji poročevalci delovnih 
teles našega zbora in Skupščine: tovariš1 Zvonimir Volfand, podpredsednik 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovarišica Mira Frolov, čla- 
nica Odbora za finance, tovariš Tomaž Vuga, predsednik Odbora za urbanizem. 
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stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, dr. Lojze Ude, predsed- 
nik Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Franjo Turk, predsednik Komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve in tovariš Ivan Einfalt, član 
Komisije za pravosodje. Vse, ki se udeležujete današnje seje zbora, lepo po- 
zdravlj am! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 22. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 19. 6. in 3. 7. 1979 je bil dnevni red današnje seje razširjen 
še z naslednjimi točkami: 

— z osnutkom zakona o zdravstvenem varstvu, 
— z osnutkom zakona o kulturnih skupnostih, 
— z osnutkom zakona o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih 

pokrajin za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini 
Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in pokrajin v dobi do leta 1980. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je s posebnim dopisom predlagal, da z 
dnevnega reda odložimo osnutek zakona o kulturnih skupnostih. Razlogi za od- 
ložitev so navedeni v tem dopisu, ki ste ga prejeli danes na klop. Zato tega 
osnutka zakona danes ne bomo obravnavali. 

Danes zaseda tudi Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, kateremu 
moramo čimprej sporočiti stališče našega zbora do osnutka zakona o prevzema- 
nju obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje anuitet za kredite, 
dane SAP Kosovu iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 
1980. Zato zboru predlagam, da osnutek zakona obravnavamo kot 2. točko dnev- 
nega reda. Se s tem strinjate? (Delegati se strinjajo.) 

Se eno obvestilo bi vam rada posredovala, preden preidemo na določitev 
dnevnega reda. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nam je predložil tudi pred- 
log odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in fi- 
nanciranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani, s 
predlogom dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o iz- 
gradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar. 

Prejeli smo tudi stališče Predsedstva Republiške konference SZDL Slove- 
nije o aktualnih vprašanjih gradnje in financiranja tega kulturnega doma, v 
katerem predlaga vsem podpisnikom družbenega dogovora, naj čimprej sprej- 
mejo ustrezne sklepe in tako omogočijo normalen potek gradnje tega tako po- 
membnega objekta in njegovo čimprejšnjo usposobitev, skladno z nameni, za- 
radi katerih je ob 100. obletnici Cankarjevega rojstva republiški odbor za pro- 
slavo, ki ga je takrat vodil pokojni tovariš Edvard Kardelj, dal pobudo za nje- 
govo zgraditev, o kateri je seveda razpravljala v prejšnjem mandatu in sprejela 
sklep tudi naša skupščina. Kljub temu, da je več razlogov, da bi bilo koristno 
sprejeti predlagani odlok še v tem mesecu, da bi tako gradnja kulturnega doma 
lahko nemoteno potekala na podlagi novih terminskih planov in nove predra- 
čunske vrednosti celotne investicije, in kljub temu, da je predlog odloka in nje- 
govo sprejemanje po hitrem postopku podprl tudi že Odbor za finance Zbora 
združenega dela, so dodatna posvetovanja s predstavniki Predsedstva Republi- 
ške konference Socialistične zveze in pa Izvršnega sveta Skupščine pokazala, da 
gre za objekt, ki je splošnega pomena za vso našo republiko in bi bilo zato 
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prav, da se s problematiko gradnje v celoti seznani vsa samoupravna, še posebej 
delegatska baza in delegatske skupščine in da se šele na tej osnovi opredeli 
odnos do predlaganega odloka. Glede na to tega odloka nismo uvrstili na dnevni 
red današnje seje, pač pa ga bomo uvrstili na septembrsko sejo. Vse informacije 
pa boste dobili za razpravo v občinah v skupščinskem Poročevalcu. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 22. seje Zbora občin, 
2. osnutek zakona o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih po- 

krajin za vračanje anuitet za kredite, dane SAP Kosovu iz sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin v obdobju do leta 1980. 

3. osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije, 

4. predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju, 
5. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, 
6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o tem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, 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 današnje seje določen tak, kot sem ga danes 
predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas obve- 
ščam, da bomo skupaj z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega 
zbora na skupnem zasedanju poslušali uvodno obrazložitev k 3. in 4. točki 
dnevnega reda, to je k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu Socialistične republike Slovenije, ki jo bo podal tovariš Jože 
Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem, in k predlogu za izdajo zakona o urba- 
nističnem planiranju, ki jo bo podala tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica 
Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem. 

Skupno zasedanje vseh treh zborov, ki bo v veliki dvorani, bo po dogovoru 
med predsedniki zborov vodil tovariš Emil Tomažič, predsednik Zbora združe- 
nega dela. Po skupnem zasedanju takoj nadaljujemo z delom v naši dvorani. 

Sedaj vas pa lepo prosim, da gremo v veliko dvorano, kjer bomo opravili 
skupno zasedanje. Hvala! 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo našega zbora. Obveščam 
vas, da je medtem prišel še delegat iz Novega mesta. Tako so odsotni na današ- 
nji seji 3 delegati. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje anuitet 
za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz sredstev Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in pokrajin v obdobju do leta 1980, ki ga je Skupščini predložil v so- 
glasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
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Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Andrej Briški, pomoč- 
nik direktorja Zavoda SR Slovenije za planiranje. 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste predlog Zveznega izvršnega sveta 
za dopolnitev osnutka zakona in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca 
Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo! Pismenih prijav za razpravo 
ni. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Ce nihče, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 

osnutku zakona o prevzemanju obveznosti republik in avtonomnih pokrajin za 
vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju do leta 1980. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije po opravlje- 
nem usklajevalnem postopku soglasje k predlogu zakona o prevzemanju ob- 
veznosti republik in avtonomnih pokrajin za vračanje anuitet za kredite, dane 
Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju do leta 1980. 

Želi kdo o tem sklepu razpravljati? <Ne.) Ce nihče, prosim, da glasujete! 
Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Skupščini ga je predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika določil 
tovariša Tomaža Banovca, namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Osnutek zakona je bil objavljen v prilogi II Poročevalca. Prejeli ste tudi 

pripombe Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 
Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 

razvoj, Odbor za finance, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. 

Želijo morda poročevalci odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Na podlagi predlogov pristojnih odborov za družbenoekonomske odnose in 

razvoj vseh treh zborov je bila imenovana skupina delegatov, ki je pripravila 
predlog stališč in sklepov, ki naj jih sprejmejo vsi trije zbori. 

Predlog stališč in sklepov ste prejeli s poročilom Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj z dne 11. 7. in je sestavni del tega poročila. Obveščam 
vas tudi, da je skupina delegatov danes prisotna na vseh treh sejah, da bo 
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spremljala razpravo in bo po potrebi predlagala spremembe oziroma dopolnitve 
predloga stališč in sklepov. Predlog teh stališč in sklepov povzema vse naj- 
pomembnejše pripombe in predloge naših delovnih teles. Do njih se je v enem 
delu tudi že opredelil tovariš Zakonjšek v svoji uvodni besedi. 

Na osnovi vsega gradiva pričenjam razpravo. Zaenkrat je prijavljenih 13 
razpravljalcev. Besedo ima tovariš Andrej Babič, delegat iz občine Kranj. Pro- 
sim, tovariš Babič! 

Andrej Babič: Tovariši delegati! Osnutek zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije so 
obravnavali zbori Skupščine občine Kranj na skupnem zasedanju dne 11. julija 
1979 kot konferenca delegacij. Zbori Skupščine občine Kranj so po razpravi 
sprejeli naslednja stališča in pripombe: 

Postopek planiranja je zelo zapleten. Zato je potrebno ob pripravi končnega 
besedila predloga poenostaviti posamezne določbe zakona, kar bo pripomoglo 
k večji preglednosti celotne snovi. Kjer je le mogoče naj se tudi poenostavi sam 
postopek planiranja. Zbori Skupščine občine Kranj menijo, da bo osnutek za- 
kona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične re- 
publike Slovenije, razprava o njem in pravočasen sprejem zakona, pripomogel 
k hitrejšemu uveljavljanju sistema družbenega planiranja že v času priprav 
družbenih planov in planov samoupravnih organizacij in skupnosti za nasled- 
nje srednjeročno obdobje. 

Zbori Skupščine občine imajo k osnutku zakona naslednje pripombe: 
V 14. členu bi zakon moral določneje opredeliti odgovornost delavcev te- 

meljne organizacije, če le-ti ne izpolnjujejo obveznosti, sprejetih v dogovorih 
o temeljih plana. 

V osnutku zakona je še vedno prisotna tendenca po izločanju prostorskega 
planiranja iz procesa družbenega planiranja (17. člen). Zbori skupščine občine 
menijo, da ni razlogov, zaradi katerih bi v družbenopolitičnih skupnostih spre- 
jemali dolgoročne prostorske plane. Vsebina, ki jo 17. člen določa za dolgo- 
ročni prostorski plan v drugem in tretjem odstavku, mora biti sestavni del 
dolgoročnih planov družbenopolitičnih skupnosti. Le tako bo v razvoju zago- 
tovljeno enakovredno upoštevanje prostorske komponente. 

Glede na to je potrebno tudi v vseh členih, kjer je posebej poudarjen pro- 
storski vidik, to izločiti, na primer v 28. členu. 

V 20. in 70. členu niso ustrezno opredeljeni temelji planov temeljne orga- 
nizacije. Temelji plana temeljne organizacije bi morali vsebovati smernice in 
vsaj že usklađene elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovo- 
rov o temeljih plana. Ce pa dosledno upoštevamo 29. člen, ki definira temelje 
plana, potem tudi smernice niso več predmet temeljev planov. 

Smernice za plan družbenopolitične skupnosti so v 20. členu postavljene 
med temeljne planske akte. Glede na to v nadaljevanju ni nikjer dovolj na- 
tančno opredeljena njihova vsebina. V 28. členu so celo natančneje opredeljene 
sestavine, ocene, možnosti družbenega razvoja, ki so le strokovno-analitična 
osnova. Dogovori o temeljih družbenih planov in sami družbeni plani slonijo 
na samoupravnih sporazumih o temeljih planov, v katerih morajo že biti pre- 
vzete obveznosti v skladu z usmeritvami v smernicah za plan družbenopoli- 
tične skupnosti. Zato smernice za plan družbenopolitične skupnosti ne morejo 
biti le jasne v svojih usmeritvah, ampak morajo tudi nakazati ukrepe, ki jih 
je na posameznih področjih družbenega razvoja potrebno sprejeti, da v sklada 
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z njimi nosilci planiranja v procesu sporazumevanja in dogovarjanja sprej- 
memo obveznosti. 

39. člen ni potreben. 
V 42. členu bi se točka 2 morala pravilno glasiti: »Sprejemanje smernic 

družbenopolitičnih skupnosti ter sprejemanje smernic temeljnih organizacij 
združenega dela in krajevnih skupnosti za pripravo plana in elementov za sa- 
moupravne sporazume in dogovore o temeljih planov«. 

Planski akti in postopki njihovega sprejemanja za krajevno skupnost v 
osnutku zakona niso dobro opredeljeni. Ce je krajevna skupnost temeljna sa- 
moupravna skupnost in družbenoekonomski odnos, potem bi moralo planiranje 
v krajevni skupnosti potekati tako, kot poteka v temeljni organizaciji združe- 
nega dela. 

Sedaj je v osnutku zakona opredeljeno, da v krajevni skupnosti sprejema- 
mo smernice za pripravo plana in elemente za samoupravne sporazume in do- 
govore o temeljih planov in potem z referendumom samoupravni sporazum o 
temeljih plana krajevne skupnosti. 

Krajevna skupnost pa tako kot temeljna organizacija združenega dela v 
procesu planiranja sprejema tudi obveznosti, pravice in odgovornosti v različ- 
nih oblikah sporazumevanja in dogovarjanja in bi bilo torej pravilno, da sprej- 
me z referendumom obveznosti o takem aktu, kot je to določeno za temeljno 
organizacijo. 

Ce pa upoštevamo sedanjo stopnjo samoupravne organiziranosti krajevne 
skupnosti, pa menimo, da bi bilo dobro, da v krajevni skupnosti poenostavimo 
te postopke. 

V členih 43, 71 in 81 se zbori Skupščine občine zavzemajo za variantne 
predloge. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Babič! Besedo ima 
tovarišica Vera Vojska, delegatka iz Domžal! 

Vera Vojska: Na osnovi stališč vseh zborov Skupščine občine Dom- 
žale predlaga skupina delegatov naslednje pripombe oziroma predloge k osnut- 
ku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične 
republike Slovenije: 

V 13. členu naj se dopolni tretji odstavek s tem, da se določijo sankcije 
tudi zoper ostale odgovorne delavce, ki so dolžni dajati ustrezne podatke na 
zahtevo delavcev. 

Predlagamo, da se 28. člen sistemsko uredi, tako da bodo najprej v celoti 
obravnavane smernice in nato elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov. 

V 66. členu je v prvem odstavku izpuščen del stavka in je zato stavek smi- 
selno nerazumljiv. Zato predlagamo, da se odstavek dopolni z ustreznim bese- 
dilom. 

Pri 71. členu predlagamo, da se sprejme variantni predlog. 
157. člen sicer govori o enotni metodologiji in minimalnih kazalcih, vendar 

menimo, po sedanji praksi, da ravno zaradi neenotne metodologije glede mate- 
rialnih bilanc in iz tega izhajajočih finančnih disproporcev težko dosegamo 
osnovne cilje celovitega in sočasnega planiranja. Zato predlagamo, da se še po- 
sebna pozornost posveti metodologiji planiranja. 

Predlagamo, da se 159. člen črta, ker se isto ponovi v 178. členu. 
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Predlagamo tudi, da naj se v 157. in 178. členu točno določi, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Zavod za družbeno planiranje SR Slovenije pred- 
pišeta obvezno metodologijo in da se metodologija izda bodisi skupaj z za- 
konom ali v treh mesecih po sprejetju zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Tatjana Stirn ima besedo! Go- 
vorila bo v imenu občin Vrhnika in Logatec! 

Tatjana Stirn: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovani dele- 
gati! Skupini delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občin Vrhnika 
in Logatec posredujeta na osnovi pripomb iz javne razprave naslednje pri- 
pombe k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije: 

V osnutku zakona so opredeljene sprejemljive rešitve glede sistema druž- 
benega planiranja, zato je potrebno na tej osnovi osnutek dograjevati in čim- 
prej predložiti predlog zakona o planiranju. 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitična skupnost že 
opravljajo prve faze priprav temeljev plana, od sprejetja programov izdelave in 
sprejemanja smernic, analiziranja dosedanjega uresničevanja srednjeročnega 
plana 1976—1980 do priprave razvojnih možnosti. Vsa ta dela se opravljajo po 
sprejetih skupnih dogovorih, zato je potrebno tudi to upoštevati ob izdelavi 
predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in jasno opredeliti vsebino 
smernic, elementov, temeljev plana, planov in samoupravnih sporazumov ter 
dogovorov o temeljih plana na posameznih nivojih, kakor tudi njihovo med- 
sebojno povezanost. Iz posameznih členov osnutka ni mogoče ugotoviti jasnih 
razmejitev med temi planskimi dokumenti. 

Zakon naj bo sistemiziran v taki meri, da bo omogočil boljšo preglednost 
nad posameznimi poglavji, in tako uravnotežen, da bodo posamezni nosilci 
planiranja imeli določeno na svojem področju vse, kar spada v obseg njiho- 
vega dela pri planiranju; za vsak plan ali dokument je namreč potrebno dolo- 
čiti minimalne kazalce. 

Osnutek je premalo pregleden in morajo planerji, delavci, ki strokovno 
pripravljajo planske osnove, vedno imeti pred očmi celotno besedilo zakona 
in še potem imajo težave glede razumevanja določb zakona, ker se isti pojmi 
različno imenujejo. 

Menimo, da je premalo dorečeno planiranje v delovnih skupnostih in v 
družbenih dejavnostih, zlasti pa pravice in odgovornosti pri planiranju de- 
lovnih skupnosti v delovnih organizacijah. Planski akti, ki se sprejemajo letno, 
so premalo natančno opredeljeni. Ti planski akti morajo biti v organizacijah 
združenega dela, na nivoju temeljnih organizacij, delovnih organizacij, sestav- 
ljenih organizacij in delovne skupnosti skupnih služb bolj konkretno oprede- 
ljeni glede tega, katere minimalne kazalce morajo vsebovati in kakšne so ob- 
veznosti za določanje letnega izvajanja srednjeročnega plana. Družbenopoli- 
tične skupnosti morajo medsebojno sodelovati pri usklajevanju svojih dolgo- 
ročnih in srednjeročnih interesov in to vseh tistih, pri katerih so medsebojno 
neločljivo povezani. 

Osnutek o tem medobčinskem planiranju govori le nekaj o postopku, vse- 
bine pa ne razčlenjuje niti v minimalnem obsegu, zato je potrebno to poglavje 
temeljito dopolniti. 
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Načelo kontinuiranega planiranja je pomembno za tekoče prilagajanje, do- 
polnjevanje in spreminjanje srednjeročnega plana. Tako prilagajanje planskih 
dokumentov pa vedno povzroča verigo sprememb v vseh planih celotne druž- 
benopolitične skupnosti, od občine do republike, kar je poleg vsega dela tudi 
velikanski strošek. Zato je nujno opredeliti, kdaj so izpolnjeni pogoji, da se 
iako spreminjanje planov lahko začne in v kakšnem obsegu se lahko izvede. 

Osnutek zakona ne predstavlja tudi potrebne metodologije, ki bi morala 
obstajati, da bi lahko zaradi kratkih rokov uskladili natančno opredeljene po- 
samezne faze planiranja in z vnaprej opredeljenimi minimalnimi elementi in 
kazalci omogočili primerljivost planov in njihovo sumiranje. Menimo, da je 
metodologija potrebna in da z njo že močno kasnimo. 

Konkretne pripombe: 
1. V 33. členu je opredeljen plan samoupravne organizacije oziroma skup- 

nosti skoraj v enakem obsegu kot v 73. členu. 
Menimo, da bi v 33. členu samo generično opredelili, kaj je plan samo- 

upravnih organizacij in da bi v III. poglavju natančneje, kot je to storjeno, 
opredelili vsebino posameznih planov. 

2. Dogovor o temeljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti je 
vsebinsko opredeljen v 32. in 38. členu. Ta dva člena je potrebno združiti ozi- 
roma povezati. 

3. Razporejanje dohodka v 3. točki 73. člena je površna opredelitev določil 
zakona o združenem delu o razporejanju dohodka in čistega dohodka ter o de- 
litvi sredstev za osebne dohodke. To je treba uskladiti z zakonom o združe- 
nem delu. 

4. V poglavju o krajevnih skupnostih ni jasno opredeljeno, kdo je udele- 
ženec samoupravnega sporazuma o temeljih plana krajevne skupnosti. Iz dru- 
gega odstavka 109. člena izhaja, da samo tiste organizacije združenega dela, ki 
so v območju te krajevne skupnosti, iz drugega odstavka 111. člena pa se lahko 
sklepa, da vse temeljne organizacije, ki zaposlujejo delavce iz te krajevne skup- 
nosti, sodelujejo pri sklepanju samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
krajevne skupnosti. Če je treba tako razumeti udeležbo temeljnih organizacij 
pri planiranju, se postavlja vprašanje, kako to praktično doseči. Krajani ne- 
katerih krajevnih skupnosti delajo v tudi do 100 temeljnih organizacijah, ni- 
majo pa niti večine zaposlenih v nekaj temeljnih organizacijah. Kako torej 
usklajevati medsebojne interese med temeljnimi organizacijami in krajevno 
skupnostjo? 

5. V 71. in 81. členu predlagamo sprejetje variant. 
6. 113. člen pravi, da delovni ljudje in občani krajevne skupnosti z referen- 

dumom sprejemajo samoupravne sporazume o temeljih plana. Ker gre v teh 
samoupravnih sporazumih za dogovor delavcev in občanov o razporejanju dela 
dohodka, namenjenega za potrebe krajevne skupnosti, morajo o tem odločati 
tudi delavci tiste temeljne organizacije, ki so krajani krajevne skupnosti. Torej 
odločajo o tem tudi temeljne organizacije. To pa pomeni, da je potrebno v vseh 
temeljnih organizacijah sprejemati samoupravne sporazume o temeljih plana 
vsake krajevne skupnosti, iz katere so zaposleni delavci. Tak postopek pa 
je gotovo zelo kompliciran, če ne celo neizvedljiv. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Dragica Larnsak, 
delegatka iz Lendave, prosim! 
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Dragica Larnsak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Na skupni seji delegacij za Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije z gospodarskega področja, Lendava in Murska Sobota, in skupin dele- 
gatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije dne 17. 7. so bila k osnutku re- 
publiškega zakona o družbenem planiranju sprejeta naslednja stališča in 
predlogi: 

1. Predlagamo, da bi zamenjali vrstni red naštevanja temeljnih planskih 
dokumentov v 20. členu predloženega osnutka zakona, in sicer kot sledijo po 
logični dinamiki aktivnosti pri pripravi planskih dokumentov. Tako bi morali 
na prvo mesto postaviti smernice za plan družbenopolitične skupnosti in orga- 
nizacije združenega dela in elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih planov. 

2. Kazalo bi podpreti variantni predlog oziroma dodatek k 43. členu, s tem, 
da bi podobno formulacijo uporabili tudi v 56. členu, kjer je govora o sprejetju 
občinskega odloka o pripravi plana. 

3. V 71. in 81. členu bi se kazalo opredeliti za varianto, saj že osnovni 
tekst vključuje v razprave za usklajevanje občinsko skupščino in družbenega 
pravobranilca. 

4. Določbe 96. člena, zlasti glede opredelitve samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, niso dovolj 
konkretne. Zlasti bi kazalo podobno kot v 123. členu opredeliti, katere so te 
samoupravne interesne skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Anton Bavdek, delegat iz 
Cerknice, ima besedo! 

Anton Bavdek: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz 
Cerknice je obravnavala gradivo, ki je bilo dano v razpravo, in oblikovala na- 
slednje pripombe: 

Prva pripomba je enaka pripombi delegata iz Kranja. Gre za problem spre- 
jemanja temeljnih dokumentov v krajevni skupnosti. Predlagamo, da bi se ti 
dokumenti sprejemali v skupščini krajevne skupnosti po statutu. 

Druga taka pripomba je, da krajevne skupnosti, zlasti na podeželju, nimajo 
dovolj strokovnega kadra in ne strokovnih služb, zato nastane vprašanje, kdo 
naj sestavlja te plane in kdo naj pripravlja planske dokumente. 

Zato predlagamo, da naj bi zakon predvidel že vnaprej, kdo naj pomaga 
pri sestavi teh planskih dokumentov, kdo naj sodeluje, kdo mora obvezno so- 
delovati. Predvsem gre za sočasnost planiranja. 

Naslednja pripomba je, da bi morala biti v zakonu o družbenem planira- 
nju bolj opredeljena vloga Gospodarske zbornice, in sicer predvsem glede vla- 
ganj v različne panoge in glede postopka usklajevanja pri posameznih investi- 
cijah. 

Zakon bo moral tudi podrobno opredeliti nosilca sistema zbiranja posamez- 
nih informacij, potrebnh pri planiranju, še zlasti pa skrb za to, da informacije 
prihajajo stalno in pravočasno. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Alojz Hvala, delegat iz ob- 
čine Ljubljana-Bežigrad, ima besedo! 
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Alojz Hvala : Tovariši delegati, tovarišica predsednica! Glede na to, 
da smo pri obravnavi, ki ji je skupina posvetila veliko časa, prišli do zaključ- 
ka, da se naše pripombe povečini ujemajo s pripombami, ki jih je dal Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije, bom kratek. 

Pri obravnavi tega osnutka, predvsem pa poročil, nas je presenetilo, da je 
k temu osnutku tako veliko pripomb. Ko smo vse to pregledali oziroma o tem 
razpravljali, smo se pravzaprav zelo težko opredelili za osnutek, ker so nas 
predvsem pripombe Republiškega sveta najbolj presenetile. Glede na to smo 
sprejeli naslednje stališče: 

Skupina delegatov v celoti podpira zbrane pripombe in stališča, še posebno 
pripombe Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, iz katerih izhajajo 
ugotovitve, ki narekujejo in utemeljujejo potrebo po dopolnitvi nekaterih čle- 
nov osnutka zakona. ^ 

Delegati so tudi mnenja, da bi se morala večina pripomb zbrati že ob ob- 
ravnavi predloga za izdajo zakona, saj pripombe k osnutku kažejo, da niso bila 
dovolj izražena stališča delegatske baze, ki bi se morala v čim večjem številu 
vključiti v nadaljnje razprave. 

Kot sem že v začetku rekel, naše pripombe so praktično identične s pri- 
pombami, ki jih ima Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in zato posa- 
meznih ne bom navajal. 

Predsednica Silva Jereb; Hvala lepa, tovariš Hvala! Tovariš Andrej 
Pečnik, delegat iz Kočevja, ima besedo! 

Andrej Pečnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Socialistične republike Slovenije iz ob- 
čine Kočevje je temeljito razpravljala o osnutku zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije ter na svoji 
seji dne 13. 7. ugotovila, da je predlagatelj osnutka, Izvršni svet Socialistične 
republike Slovenije, opravil zahtevno nalogo. Dokaj dobro je zajel celotno ma- 
terijo družbenega planiranja. Skoda pa je, da ni predložil hkrati enotne meto- 
dologije za izvajanje tega zakona. S tem bi namreč izvajalci v bazi in ostali 
lažje dojeli vsebino tega zakona, ki je temelj odnosov v celotni družbeni repro- 
dukciji. 

Zavedamo se, da ta zakon usmerja celotni materialni in družbeni razvoj 
naše samoupravne socialistične skupnosti. Ze ustava Socialistične republike 
Slovenije v prvem poglavju v točki 8, kjer se govori o družbenem planiranju, 
prinaša dovolj jasna določila o značaju in vsebini družbenega planiranja in 
pokaže med ostalim, da je družbeno planiranje osnova za materialni in druž- 
beni razvoj vse naše družbe. 

Delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije tudi ugotavlja, da je os- 
nutek tega zakona premalo konkreten in usmerjevalen ter da ni dovolj jasno 
podana tehnologija postopkov planiranja oziroma posameznih faz družbenega 
planiranja. Tako skupaj z nekaterimi odbori našega zbora ugotavljamo, da iz 
osnutka tega zakona ni dovolj jasno razvidno in razčiščeno, ali naj bi zečeli z 
določanjem temeljev plana ali z dogovarjanjem o smernicah plana v organiza- 
cijah združenega dela. Ravno tako ni točno določen vrstni red postopkov v 
krajevnih skupnostih. 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Kočevja je v 
precejšnji meri sestavljena iz delegatov iz proizvodne sfere. Zato se je zadrža- 
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la tudi pri določilih 18. člena osnutka zakona, kjer se govori o sodelovanju Go- 
spodarske zbornice pri družbenem planiranju. Skupina delegatov je bila mne- 
nja, da so ta določila premalo zavezujoča. Ugotovila je tudi, da mora Gospodar- 
ska zbornica pri sestavi družbenih planov jasno nakazati in opozarjati organi- 
zacije združenega dela na dvojnost ali trojnost kapacitet za posamezne proiz- 
vode v naši ožji ali širši družbeni skupnosti. Gospodarska zbornica naj pri 
družbenem planiranju bolj določeno izraža mnenje o oskrbljenosti tržišča s po- 
trebnimi surovinami, predvsem pa o pogojih, možnostih in težavah, ki nasto- 
pajo pri nabavi surovin iz inozemstva. 

Nadalje je delegacija ugotovila, da je v osnutku zakona premalo govora o 
znanju delavcev, ki opravljajo naloge planiranja na vseh nivojih, in to od kra- 
jevne skupnosti do organizacij združenega dela, občine in republike. Delega- 
cija ugotavlja, da bo potrebno tako kvalitetne kadre, ki jih zahteva zakon o 
družbenem planiranju, šele vzgojiti, in kadre, ki že opravljajo dela planiranja 
danes, dodatno izobraževati. Te ugotovitve veljajo predvsem za krajevne skup- 
nosti, samoupravne interesne skupnosti, za precejšen del organizacij združene- 
ga dela in tudi za občino. V razpravi smo morali žal ugotoviti, da je potrebna 
na področju izobraževanja in šolanja kadrov za opravljanje del in nalog pri 
planiranju še obilo storiti. 

Naša skupina delegatov je tudi mnenja, da je treba v 1[17. členu tega zako- 
na točno opredeliti, da se stališča in smernice za plan krajevne skupnosti spre- 
jemajo na zboru delovnih ljudi in občanov v posamezni krajevni skupnosti. 
Tako se sedaj že odvija delo na našem področju. 

V prvem odstavku 141. člena naj se v deveti vrsti za besedo »leto« dodajo 
besede »in ob periodičnih obračunih za tekoče leto«. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Marjan Ašič, delegat 
iz Celja, ima besedo! 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 

SR Slovenije smo po naši oceni temeljito obdelali, saj smo v okviru občinske 
skupščine in družbenopolitičnih organizacij, kljub temu, da smo imeli tudi 
druge probleme, v tem času organizirali več razprav in dali veliko sugestij in 
pripomb. 

Danes vseh ne bom ponavljal, ker smo kasneje ugotovili, da je bila vrsta 
naših pripomb oziroma sugestij že obdelanih v organih našega zbora in tudi 
v današnji razpravi. 

Na tem mestu želim posebej povedati, da se je ravno ob tem zakonu, ko 
smo ga obravnavali, pokazalo spet to, da težko delujemo ob takem sistemu pre- 
jemanja materialov in raznih stališč, namreč že potem, ko pride osnovni mate- 
rial. Praktično je nemogoče, da to usklajujemo, da zavzemamo stališča, ker 
dobivamo stvari šele zadnji dan ali pa celo po seji delegacije in podobno. Tu 
je pa bilo precej vsebinskih in drugih pripomb. Predlagamo, da ob planiranju 
dela našega zbora in naše skupščine v prihodnjem obdobju poskušamo delati 
tako, da bi čim več materialov dobili naenkrat, ne pa da prihajajo posamezno. 
Saj to se dogaja že ves čas, ampak v tem primeru smo to posebej občutili im 
imeli zaradi tega težave. Ponavljati smo namreč morali sejo delegacije. 
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Kot sem rekel, vsega ne bom ponavljal. Nekaj pa bi morda le povedal, po- 
sebej tam, kjer se nam zdi, da bi morali dati posebno podporo posameznim 
predlogom, sugestijam in rešitvam. Nekaj pa imamo tudi vprašanj. 

Tako se nam postavlja vprašanje k 4. členu, kjer osnutek zakona našteva, 
kdo ima pravico in dolžnost sprejemati plane. Čeprav nam ni čisto jasno, ali 
imamo prav, vendarle postavljamo vprašanje, ker je bilo v več javnih razpra- 
vah to poudarjeno, kaj je z društvi. Vemo, da so društva integralni del front- 
no organizirane Socialistične zveze, da sodelujejo v njenem okviru in prejema- 
jo sredstva prek interesne skupnosti in podobno. Tu gre konkretno za športna, 
turistična, kulturno-umetniška društva in podobna. 

Menimo, da bi jih bilo treba navesti in jim naložiti obveznost, da tudi 
planirajo tam, kjer pač opravljajo določeno dejavnost in drugega subjekta pla- 
niranja ni v neki delovni organizaciji. Posamezne samoupravne interesne skup- 
nosti sicer planirajo, ampak vseeno se ponekod vsa dejavnost odvija prek 
društev. 

Menimo, da vloga gospodarske zbornice v družbenem planiranju ni dovolj 
opredeljena in da je to, kar bi naj po tem osnutku delala Gospodarska zborni- 
ca, premalo. To bi bilo treba bolj obdelati. Po našem mnenju bi bilo treba Zbor- 
nico v sistemu družbenega planiranja glede dolžnosti in tudi pravic okrepiti. 

Osmo alineo 30. člena je po našem mnenju potrebno vsebinsko dopolniti 
tako, da bi zavezali temeljne organizacije združenega dela, da s svojimi plani 
določajo tudi sredstva za izobraževanje in za standard svojih delavcev. 

Ob tem predlagamo, da se nekateri termini v zakonu poenotijo. Tako me- 
nimo, ker se tu to prvič pojavlja, da bi verjetno bilo potrebno sprejeti recimo 
v določenih primerih termin kadri, ne pa da se ponekod uporabljajo delavci, 
drugič kadri in podobno. 

Menimo, da bi bilo treba v 21. in 22. členu bolj konkretizirati in opredeliti 
vlogo letnih planov. 

Pri 71. členu podpiramo nekatere odbore, ki pravijo, da naj se združita 
osnovni besedili in besedili v variantah v enotno določbo. 

Ob 69. členu se nam postavlja vprašanje nadaljnjega postopka sprejema- 
nja samoupravnega sporazuma o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti v primeru, če skupščina družbenopolitične skupnosti ne soglaša s 
pripombami izvršnega sveta. Tako je navedeno. Najbrž je treba v zakonu zapi- 
sati, kakšna je pot za razreševanje takšnih nesoglasij. 

V zakonu je treba nekaj reči o tem, kako se planira v krajevnih skupno- 
stih, ki v svojem območju nimajo sedeža temeljne organizacije združenega dela 
oziroma so občani iz te krajevne skupnosti zaposleni v posameznih tozdih iz- 
ven krajevne skupnosti. V praksi imamo neke izkušnje, vendar nikoli nismo 
prav zadeli. Enkrat to- ni bilo v redu, drugič drugo, in menimo, da je sedaj čas, 
da se te stvari uredijo, da potem ne bo več sporov. Ponekod gre celo tako daleč, 
da se sedaj le pojavljajo težnje, da se krajevne skupnosti preoblikujejo po sede- 
žih tozdov in ne samo glede na naša politična izhodišča. Mislim, da je treba 
tudi s tem zakonom vplivati, da se to uredi tako, kot je najbolj prav. 

V 135. členu menimo, da je treba poudariti, da je občinska skupščina dolž- 
na sodelovati z drugimi občinami v regiji ter uresničevati in usklajevati skup- 
ne interese in politiko planiranja. Vemo, da je to v praksi dostikrat velik pro- 
blem, posebno pri stvareh, ki niso občinskega, temveč širšega pomena. Gre za 
vodno gospodarstvo, za komunalno in drugo infrastrukturo in podobno. Tu 
hkrati predlagam pripombo k naslednjemu zakonu. Menimo, da bi bilo treba v 
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določenih primerih z zakonom zavezati družbenopolitične skupnosti, da skupno 
planirajo. 

Končno menimo, da bi bilo treba proučiti še določbo 172. člena, v tem 
smislu, kako bo mogoče organizirati v vsaki družbenopolitični skupnosti, v 
vsaki občini, upravni organ za planiranje. Tu bi bilo potrebno točneje opre- 
deliti vlogo posameznih občinskih in republiških institucij za planiranje kot 
pripravljalcev strokovnih gradiv, osnov za planske dokumente. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ašič! Kritiko, si ste jo 
naslovili na naš račun in na račun naših odborov, seveda sprejemamo. Ves čas 
se zavedamo težav, ki jih imate v skupinah, ne samo zaradi pogostih sej, tudi 
zaradi načina, kako prihaja gradivo. O vsem tem smo se pogovarjali obširne- 
je, kot se spomnite, na naših regijskih posvetih. O tem bomo še govorili sep- 
tembra, ko bomo sprejemali oceno, pripravljeno na tej osnovi. Želimo, da bi 
vsi čimbolj ustvarjalno sodelovali. Lahko mi verjamete, da si ves čas prizade- 
vamo, da bi vam pri vašem delu čimbolj pomagali. Tako bi zelo težko valili 
krivdo na kogarkoli. To tovariš Ašič tudi sam dobro ve, ker je tudi sam član 
enega naših odborov. Morda nam bo uspelo, da bi se v jeseni podrobneje pogo- 
vorih tudi o delu naših odborov, da bi odbori delali čim boljše in da bi vam 
bilo seveda čimbolj pomagano. 

Tovariš Alojz Kušar, delegat iz mesta Ljubljana, prosim! 

Alojz Kušar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija mesta Ljubljana daje nekaj predlogov k temu osnutku zakona: 
Delegacija mesta Ljubljana ugotavlja, da je osnutek zakona o sistemu druž- 

benega planiranja preveč splošen. 
V zakonu bi bilo potrebno načelo sočasnosti in kontinuiranosti pri pripravi 

planskih dokumentov, torej v 12. členu, nekoliko bolj doreči, še zlasti bi bilo 
potrebno v večji meri precizirati usklajevalni postopek organizacij združenega 
dela z občinami, republiko, pa tudi federacijo. 

V 14. členu je potrebno konkretneje opredeliti naloge tozdov v zvezi s 
sprejemanjem ukrepov za odpravo vzrokov za neizpopolnjevanje obveznosti iz 
samoupravnih in planskih dokumentov ter konkretizirati, v katerih primerih 
in kdaj so dolžni odgovorni v organizaciji ukrepati. 

Glede dolgoročnega planiranja in obveznosti nosilcev planiranja predla- 
gamo, da bi k že1 opredeljenim nosilcem dolgoročnega planiranja v 16. členu 
dodali tudi organizacije združenega dela iz prednostnih panog oziroma nosilce 
razvoja. 

Tako kot je v 19. členu opredeljena naloga SZDL in sindikatov kot koordi- 
natorjev družbenopolitične aktivnosti, bi bilo potrebno opredeliti še vlogo Go- 
spodarske zbornice kot strokovnega usklajevalca pri pripravi planskih do- 
kumentov. 

Medtem ko smernice dajejo informacijo o usmeritvah v procesu planiranja, 
je planiranje potreb stvar samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, 
operacionalizacija ciljev v sistem nalog pa stvar samega plana. Te povezave bi 
bilo smiselno v zakonu bolj doreči ter glede na tako zaporedje priprave plan- 
skih dokumentov v 20. členu zakona postaviti na prvo mesto smernice z ele- 
menti in šele nato temelje plana temeljne organizacije. 

Pri predstavitvi planskih dokumentov v drugem poglavju bi kazalo opre- 
deliti tudi vlogo samoupravnih sporazumov o temeljih skupnega plana in sa- 
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moupravnih sporazumov o usklajevanju planov in kot temeljni dokument v 
20. členu opredeliti tudi skupni plan, ki se pojavlja v 126. členu zakona. 

Tudi določila v zvezi z letnim aktom (21. člen) kot izvedbenim aktom sred- 
njeročnega plana bi morala biti v zakonu bolj razčlenjena. Med drugim bi mo- 
rali opredeliti tudi pravice temeljne organizacije združenega dela, da zahteva 
spremembe, če misli, da letni plan ni v skladu s srednjeročnim. 

Glede na to, da organizacija združenega dela predlaga osnutek letnega akta 
za naslednje leto delavcem v sprejetje pred zaključkom tekočega leta (124. člen), 
bi bilo temu ustrezno potrebno v 22. členu opredeliti tudi sprejetje resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana v prihodnjem letu že konec tekoče- 
ga leta, ne pa v mesecu marcu naslednjega leta. 

V zakonu bi bilo potrebno nekoliko jasneje opredeliti vlogo smernic za iz- 
delavo planskih dokumentov (28. člen), kajti smernice so predvsem opredelitev 
prednostnih skupnih potreb in interesov. V nadaljnjem razvoju bi bilo potreb- 
no podati nekoliko več usmeritev glede njihove vsebine. 

Čeprav je srednjeročno planiranje osnovno planiranje in se dolgoročni 
plani uresničujejo v postopku sprejemanja in uresničevanja planov, pa mora 
dolgoročno planiranje tudi v zakonu dobiti večji poudarek (23. člen). Jasno naj 
bi bila opredeljena področja, za katera se dolgoročno planira, kar velja še zla- 
sti za usmeritve glede izkoriščanja naravnih pogojev in danosti za demografski 
razvoj, razvoj znanosti in tehnologije, vključevanje v mednarodno delitev dela, 
energetiko, promet itd. 

V 45. členu, kjer je govora o nalogah družbenopolitičnih skupnosti, Gospo- 
darske zbornice in sindikatov pri pripravi planskih dokumentov, je potrebno 
opredeliti odgovornost in naloge vsake posamezne skupnosti oziroma organi- 
zacije. 

V zakonu ni dovolj natančno določeno, ali vse temeljne, delovne in druge 
organizacije in skupnosti združenega dela, ki delujejo na področju občine, ne- 
posredno sodelujejo pri sklepanju družbenega dogovora o temeljnih planih. 

V zakonu bi morali opredeliti: kako subjekti združenega dela sodelujejo 
v družbenem dogovoru občine (130. člen), kako sodelujejo tiste temeljne organi- 
zacije, ki se združijo v sestavljeno organizacijo združenega dela ali drugo aso- 
ciacijo združenega dela s sedežem izven občine, ali sodeluje delovna organiza- 
cija ali širša organizacija združenega dela neposredno, kako sodelujejo, če ima- 
jo svoj sedež v občini, pa tudi manjše organizacije združenega dela v območju 
občine, ki niso povezane v širše asociacije združenega dela. 

V osnutku zakona je sicer opredeljeno tudi medobčinsko sodelovanje v po- 
stopku planiranja (136. in 135. člen), vendar so elementi takega sodelovanja 
premalo obdelani. "V družbenopolitični skupnosti so prisotne določene specifike 
pri pripravi planskih dokumentov. Tako plan mesta ni le vsota planov občin 
kot tudi ne planov delovnih organizacij. Ni seštevek planov temeljnih organi- 
zacij združenega dela, kar naj bi bilo v zakonu jasno opredeljeno. Tako bi bilo 
potrebno v zakonu poudariti, da se z družbenim dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana mesta oziroma regije usklajujejo le tisti elementi planov organiza- 
cij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih skupnosti 
ter drugih skupnosti, ki se nanašajo na skupne interese in se uresničujejo v 
okviru mesta kot celote. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi izdelavi prostorskih planov za 
območje medobčinskega sodelovanja. 

19 
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V teh okvirih je mogoče uspešneje reševati nekatera vprašanja družbene- 
ga razvoja, kar pa zahteva višjo stopnjo usklajenosti med nosilci planiranja. 

V osnutku zakona je potrebno bolj poudariti in opredeliti obveznost nosil- 
cev družbenega informacijskega sistema, da usklajujejo svoje metodološke 
rešitve in delovanje za potrebe planiranja (148. člen). Zagotoviti je treba, da 
bodo podatki, ki se zbirajo, dostopni vsem v reprodukciji povezanim samoup- 
ravnim subjektom ter organom družbenopolitičnih skupnosti za potrebe plani- 
ranja. Poleg tega je potrebno preprečiti podvojitve zbiranja in objavljanja po- 
datkov ter točno definirati potrebe po podatkih. 

Točneje bi bilo potrebno opredeliti vlogo minimalnih kazalcev (164. in 165. 
člen) v odnosu do raznih statističnih evidenc, hkrati pa jasneje določiti, kaj bo- 
do te obsegale, enako pri minimumu kazalcev, saj je mnogo podatkov iz sta- 
tističnih raziskav. 

Ker je pri strokovni pripravi planov znanost (170. in 171. člen) eden bistve- 
nih pogojev za realnost in uspešnost planiranja, naj bi bila njena vloga v zako- 
nu bolj opredeljena. Gre za vsakodnevno, kontinuirano povezavo znanosti in 
prakse, ne pa za potrebo po večjih raziskovalnih projektih ob pripravah plan- 
skih dokumentov. Ob tem pa je potrebno opredeliti tudi vključevanje inventiv- 
no-inovacijskih procesov v plane združenega dela, kakor tudi družbene plane 
srednjeročnega in dolgoročnega razvoja družbenopolitične skupnosti. V zakonu 
je torej potrebno dati večji poudarek znanosti ob sodelovanju tehničnih inova- 
cij. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Cvetko Gatnik, delegat 
iz Nove Gorice, ima besedo! 

Cvetko Gatnik : Tovarišica predsednica, tovariši delegati! V naši de- 
legaciji smo v glavnem usmerjali razpravo na dve vprašanji, in sicer na vpra- 
šanje planov bank in vprašanje spremljanja in uresničevanja planov. Oprede- 
litev v 86. členu osnutka, da se plani bank usklajujejo s plani družbenopolitič- 
nih skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana banke 
in dogovora o temeljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti, je pre- 
več načelna. Prvič je vprašljiva izvedba tega določila, glede na plan interne 
banke (87. člen), in drugič, temeljne banke praviloma pokrivajo območja več 
občin. Postavlja se vprašanje medsebojnega usklajevanja procesov priprave 
plana temeljne banke. Naslednje vprašanje je, kako naj poteka usklajevanje. 
Pri tem naj bi usklajevanje pomenilo usmerjanje prostih sredstev za uresniče- 
vanje razvojnih planov in programov tekoče aktivnosti združenega dela, o če- 
mer govori 88. člen. 

Če je mišljeno, da se usklajujejo konkretni razvojni programi, in to s skle- 
panjem družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o osnovah planov, 
potem je to v nasprotju z načelom kontinuiranega planiranja. Poleg tega je 
vprašanje, na podlagi kakšnih podatkov se opravlja usklajevanje. Ali so to 
investicijski programi ali predprogrami ali improvizirani papirji? Postavlja se 
torej vprašanje objektivne podlage usklajevanja. Še večjo pomanjkljivost pred- 
stavlja dejstvo, da Se razvojni programi ne usklajujejo v pravih okvirih, saj 
se usklajujejo v okvirih regije (temeljne banke) ali republike (združene banke). 
To pa so za večino razvojnih programov premajhni okviri. Nakazane dileme 
govorijo za to, da je to področje planiranja potrebno konkretneje opredeliti v 
zakonu. Dejstvo je, da rešitve, katerih osnutek zakona konkretno ne definira, 
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pomenijo, da se s planiranjem v bankah ne bodo usmerjala finančna sredstva. 
To pa pomeni, da se ne bodo spremenili odnosi pri razpolaganju s sredstvi v 
bankah. Rešitve, ki jih ponuja osnutek, pomenijo, da bo o sredstvih v bankah 
odločeno od primera do primera in ne s planom. V tem primeru ima odločilno 
vlogo, v kakšni fazi je predlog, odločujoča pa je tudi vloga delovne skupnosti 
banke oziroma družbenopolitične skupnosti. 

Spremljanje uresničevanja planov je tesno povezano s stabilnim družbeno- 
ekonomskim sistemom in z informacijskim sistemom. Mislimo, da je prva zah- 
teva logična in jasna. Glede druge bi navedli, da je ob sistemu, ki je sestavljen 
iz neprimerljivih podatkov, celotno planiranje vprašljivo. Gre na primer za 
spremembe kontnih planov, obračunskega sistema, obrazcev itd. 

V zvezi s tem se postavlja vprašanje odgovornosti oziroma ugotavljanja 
odgovornosti za sprejete planske obveznosti ter s tem v zvezi smiselne stopnje 
konkretnosti planov. Čimbolj so plani konkretni, tembolj so podvrženi vplivom 
sprememb in tem bolj se postavlja vprašanje njihove realnosti in težje se določi 
odgovornost za neizpolnjevanje planskih obveznosti. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gatnik! Pismenih pri- 
jav za razpravo ni več. Želi še kdo besedo? Tovariš Živko Pregl ima besedo! 

Zivko Pregl: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Razume se, da je k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije precej več pripomb, kot jih je bilo k 
predlogu za izdajo zakona, kajti v tej obsežni materiji, ki je vsebovana v gra- 
divu, smo poskušali podati nekatere rešitve. Pri tem smo bili vezani na re- 
šitve v zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem pla- 
nu Jugoslavije, ki je bil sprejet leta 1976. Poleg tega pa smo tudi upoštevali re- 
šitve, ki jih je prinesel zakon o združenem delu, ki je bil sprejet kasneje kot 
zakon o temeljih sistema družbenega planiranja. Vse to je do neke mere do- 
ločalo kopico predlogov, ki so podani v osnutku zakona. Seveda pa smo v gra- 
divu poizkušali upoštevati tudi vse tiste izkušnje, ki smo si jih v republiki, 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih 
nabrali pri oblikovanju tekočega srednjeročnega plana na vseh področjih in 
ravneh. 

Za predlagatelja je pravzaprav ta situacija, ko smo zbrali kopico pripomb, 
ugodna, v tem smislu, da vsa ta obsežna razprava nakazuje, kateri predlogi 
niso bili najboljši, kakšni so problemi, ki tarejo plansko prakso ob oblikovanju 
tekočih planskih dokumentov, pa že tudi ob pripravi planskih dokumentov 
za naslednje srednjeročno obdobje. To bo seveda za predlagatelje pomenilo 
veliko dela, kar pa ni nič hudega, če so usmeritve in pripombe vsebinske. To 
pa vsekakor velja za vse te, ki so bile oblikovane v odborih, v sindikatih in 
ki smo jih slišali tudi danes. 

Ni potrebe, da bi se opredeljeval do vsake od pripomb posebej, zlasti 
zato ne, ker je večina v celoti sprejemljivih. Bi se pa na kratko želel dotakniti 
treh zadev. O nekaterih je govoril že tovariš Zakonjšek v ekspozeju na skupnem 
zasedanju vseh zborov. 

V vseh razpravah se kot rdeča nit vleče problematika metodologije in ta 
je bila prisotna tudi v današnji. Ko smo opredeljevali člene v zvezi z metodo- 
logijo, smo upoštevali izhodišče, da je metodologija sestavljena iz dveh osnovnih 
delov. Eno je analitično-planski strokovni instrumentarij, ki ga ni mogoče 
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predpisovati. To je predmet planerske stroke, ki je živa, ki se vsakodnevno 
spreminja v povezavi z znanostjo in prakso in treba si je samo prizadevati, 
da bodo pri delu v čim večji meri upoštevana ta dognanja. 

Drugi del metodologije, ki je pomemben z vidika zakonskega urejanja pa 
je tisti, ki se nanaša na vsebino in postopke v zvezi s planskimi dokumenti. V 
tem smislu je potrebno opozoriti, da pravzaprav že osnutek zakona, takšen, 
kakršen je, s svojimi določbami o postopkih in o vsebini planskih dokumentov 
predstavlja pomemben del metodologije. Drugo je seveda, v kolikšni meri je 
predlagatelj uspel biti pri tem dovolj konkreten, da bi posamezne nosilce plani- 
ranja dovolj konkretno opozoril, kaj naj bo vsebina posameznih planskih do- 
kumentov, kako naj potekajo postopki. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, 
da mora sistemski zakon pustiti dovolj prostora, da sami temeljni nosilci pla- 
niranja v svojih samoupravnih aktih še opredelijo konkretnejše postopke, 
konkretnejšo vsebino, ki izvira iz specifičnih razmer, v katerih oblikujejo 
planske dokumente. Ampak kot rečeno, že namen zakona, ki je pred nami, je 
bil, da zakon pokrije del metodologije planiranja, to je tisti del, ki se nanaša na 
vsebino in postopke. 

Naslednji setavni del metodologije pa je tisti, ki se nanaša na minimum 
kazalcev razvoja. Tudi o tem je bilo govora. Obvestil naj bi vas, da bo Izvršni 
svet še v tem mesecu sprejel v skladu s 27. členom zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije odlok, v katerem 
bo opredelil dodatne minimalne obvezne kazalce razvoja, dodatne k tistim, 
ki jih je že s svojim odlokom sprejel Zvezni izvršni svet. 

Pri tem pa je potrebno opozoriti, da to niso kazalci, ki naj bi jih razni 
nosilci planiranja ali pa strokovne intitucije zbirale v obliki anket, ampak 
so to kazalci, s katerimi morajo nosilci planiranja izkazovati svoje planske 
dokumente, da bi to zagotovilo njihovo vsebinsko celovitost in odločanje o 
vseh bistvenih stvareh v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih, poleg 
tega pa so kazalci tudi pripomoček, da pri usklajevanju nosilci planiranja govo- 
rijo z istim jezikom in jim to olajšuje usklajevanje in konec koncev sporazu- 
mevanje. 

Torej v zvezi z metodologijo razprave kažejo, da bo potrebno ta del za- 
kona še razčlenjevati, še precizirati. Opozarjam pa, da bo Izvršni svet še v tem 
mesecu sprejel poseben odlok o dodatnih kazalcih glede na zvezne, ki jih je že 
sprejel Zvezni izvršni svet. 

Drugo so vprašanja o planiranju v krajevnih skupnostih. Pri delu smo si 
prizadevali za čimbolj striktno analogijo med planiranjem v temeljnih orga- 
nizacijah v krajevnih skupnostih glede na to, da gre za dva temeljna nosilca 
planiranja. Zelo verjetno je, da pri tem nismo v celoti uspeli, ker smo po eni 
strani imeli tudi malo orientacije, ki bi bila vsebovana v zveznem zakonu. 
Tam o krajevni skupnosti ni veliko govora, poleg tega pa je krajevna skupnost 
vsekakor tista samoupravna skupnost, ki je v zadnjem obdobju doživela naj- 
skokovitejši razvoj, kjer so rešitve, rekel bi najmanj trajne, najmanj usta- 
ljene in se bo potrebno v prihodnje s skupnimi močmi potruditi, da bo krajevna 
skupnost v resnici enakopravno vključena v sistem planiranja, da pa bo po dru- 
gi strani sistem planiranja v krajevni skupnosti tako zasnovan, da bo povezan z 
življenjem, da bo življenjski in da bo v resnici lahko funkcioniral, upoštevaje 
specifičnosti, ki so značilne za krajevne skupnosti. 

Želel bi reči nekaj besed o usklajevanju. Pri delu smo si prizadevali, da bi 
v zakonu prišla čimbolj do izraza družbena narava dohodka in vseh njegovih 
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gospodarskih, socialnih, prostorskih in drugih pogojev. Trudili smo se, da ta 
družbena narava dohodka ne bi dobila formalnega obeležja, temveč da bi 
proces usklajevanja v zvezi s planiranjem, na podlagi samoupravnih spora- 
zumov in dogovorov o temeljih planov, dejansko lahko sledil tistim realnim 
življenjskim tokovom, ki so značilni za reprodukcijo. Zato smo skušali spo- 
razume in dogovore opredeliti kot zelo konkretne dokumente, v katerih se part- 
nerji, ki so med seboj povezani, ki računajo, da bodo v prihodnje med seboj 
povezani, konkretno dogovorijo za medsebojne obveznosti in pravice. Mislimo, 
da ni potrebno, da bi bili samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih pla- 
nov obsežni, z uvodnimi splošnimi določbami, da smo za samoupravljanje, da 
je planiranje pomembna stvar, ampak naj bi bili samoupravni sporazumi in 
dogovori o temeljih planov povsem konkretne, lahko bi rekli, pogodbe, obli- 
gacije o vzajemnih obveznostih. 

V praksi ni tako. Analizirali smo precej teh sporazumov in ugotovili, da 
so bili dejansko to bolj traktati o splošnih problemih planiranja kot pa neke 
konkretne pogodbe. To je verjetno razumljivo. Sistem planiranja, kot je za- 
snovan, se šele uveljavlja. V prihodnje pa si bo treba prizadevati za to. 

V zvezi z usklajevanjem je potrebno poudariti tudi to, da je usklajevanje 
najtesneje povezano s kontinuiranim planiranjem, zasnovanim v zakonu. Gre 
za to, da je potrebno, da vsak nosilec planiranja vsako svojo odločitev, ki je 
razvojnega pomena in glede katere je nosilec planiranja povezan z drugimi 
partnerji v reprodukciji, usklajuje z njimi, da se z njimi sestane, da ugotovi, 
kakšne posledice na druge z njim, povezane udeležence planiranja lahko ima 
takšna odločitev in da se o teh zadevah konkretno sporazumejo v sporazumu o 
temeljih plana, v sporazumu o usklajevanju planov oziroma v sporazumu o 
skupnih temeljih planov. 

Mislim, da nekaj podobnega velja za planiranje v bankah. O tem je govoril 
zadnji tovariš. Dejstvo je, da bi moral tudi ta zakon preseči sedanjo situacijo, 
ko ugotavljamo, da situacija glede bank prispeva k splošni tendenci zapiranja 
trgov. Banke so vse preveč v rokah družbenopolitičnih skupnosti, premalo 
pa spremljajo realne tokove reprodukcije, kakršni so značilni za združeno 
delo. 

Banke naj bi se v tem smislu v planiranje vključile kot vsaka druga aso- 
ciacija združenega dela, na podlagi elementov, ki jih bodo pripravili delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela, pri čemer bodo družbena sredstva za 
reprodukcijo, ki se združujejo v bankah, morala slediti vsem tistim realnim 
dohodkovnim povezavam, ki prav gotovo niso omejene na območja temeljnih 
bank, celo ne na območja republik, saj je Jugoslavija za to premajhna. 

Tako se bodo pravzaprav banke v skladu z instrumentarijem, ki je pred- 
viden v zakonu, morale pojaviti kot izvrševalec samoupravnih sporazumov o 
temeiljih planov, kot tisti subjekt, kot tista asociacija združenega dela, s 
pomočjo katere bodo temeljne organizacije dopolnile svoje neposredne odnose 
z dodatnimi sredstvi, ki jih pač združujejo v bankah. Z drugimi besedami, 
banke, ki so danes postavljene kot temeljne, 16 jih je v Sloveniji, so pomembne 
v tem smislu, da zagotavljajo neposrednejši vpliv tozdov na njihovo politiko. 
V nobenem pogledu pa niso to teritorialna območja, ki naj bi kakorkoli pred- 
stavljala omejevanje mobilnosti družbenih sredstev za reprodukcijo. Ta sred- 
stva, ki se v bankah združujejo, bodo torej morala slediti dohodkovnim po- 
vezavam, za katere se bodo sporazumevali tozdi v okviru svojih sporazumov 
o temeljih planov v raznih asociacijah ali pa tudi mimo asociacij. 
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Pripombe, ki so bile dane, bomo skrbno proučili, jih v čim večji meri 
upoštevali, in ko bo predlog izdelan, bomo seveda za tiste, za katere bomo 
ocenili, da niso sprejemljive, ustrezno argumentirati oziroma obrazložili, zakaj 
niso bile sprejete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Pregl! Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) če nihče, zaključujem razpravo in prekinjam to točko 
dnevnega reda, da bi se lahko sestala skupina delegatov. Skupina bo ocenila 
tudi, ali je potrebno, da se predlog stališč in sklepov, ki ste ga dobili, dopolni, 
ali pa da je tak, kakršen je bil predložen, ustrezen. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o urbanističnem planiranju. 

Skupščni ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojo pred- 
stavnico določil tovarišico Mairijo Zupančič-Vičar, članico Izvršnega sveta in 
republiško sekretarko za urbanizem. 

Uvodno obrazložitev tovarišice Vičar smo že slišali. 
Predlog za izdajo zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 14. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 

komunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. 

Želijo morda poročevalci odborov in Komisije besedo? 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kljub temu, da je naš odbor predložil pismeno poročilo, bi le rad podčrtal 
nekaj misli, ko so se nam zdele v obravnavah v našem odboru najbolj bistvene. 

Prva je vsekakor ta, da nov zakon potrebujemo. Vendar mora biti ta novi 
zakon usklađen z zakonom o družbenem planiranju, predvsem pa morajo biti 
pravilno razdeljena področja, ki naj jih obravnava eden ali pa drugi zakon. 
Zato Odbor predlaga spremenjen naslov zakona, ki naj bi se glasil »zakon 
o urejanju prostora in graditvi naselij«. To je primernejše, ker samo ime že 
tudi nakazuje ločitev med zakonom o družbenem planiranju in tem zakonom, 
saj urejanje prostora dejansko pomeni praktičen poseg v prostor na podlagi 
smernic ali pa planov, ki so sprejeti predhodno. Zaradi tega menimo, da naj bi 
bil zakon o urejanju prostora, če ga lahko tako imenujem, izvedbeni zakon, ki 
izhaja iz zakona o družbenem planiranju. 

Predlagamo ob tem tudi, da naj bi bil osnutku zakona predložen že tudi 
vsaj osnutek metodologije, ker se nam zdi, da bi bila tako obravnava lahko 
popolnejša in bi dala verjetno bolj konkretne rezultate. 

V nadaljevanju smo predlagali, da naj bi zakon posebej obdelal postopke 
sprejemanja posameznih dokumentov. Jasno je, da sedanji zakon na tem pod- 
ročju ni več ustrezen za današnjo prakso. Zato mislimo, da je temu poglavju 
treba posvetiti posebno pozornost. Ob tem bi bilo treba posebej poudariti in 
obdelati vlogo krajevne skupnosti. Iz prakse vemo, da krajevna skupnost v 
sedanjih zakonih nima nikjer določene vloge, vendar se je v praksi vloga 
krajevne skupnosti pri urejanju prostora in pri sprejemanju urbanističnih do- 
kumentov že izredno uveljavila. Morali bi jo točno definirati in dati krajevni 
skupnosti pravo vlogo, pravo odgovornost in prave pravice. 
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Strinjamo se z izhodišči, ki so podana v predlogu za izdajo zakona glede 
poenostavitve lokacijskih postopkov. Menimo pa, da je treba pri nadaljnjem 
delu iti še globlje, in sicer v skladu s stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije, 
ki so bili sprejeti v lanskem letu, razrešiti tudi vprašanje soglasij. Kot veste, 
imamo danes pravi gozd soglasij in mislimo, da hi bilo treba s tem zakonom ta 
gozd bistveno razredčiti. Ponovno bi bilo treba tudi pregledati in porazdeliti 
funkcije občinskih in republiških organov pri obravnavi posameznih lokacij. 
Mislim, da je tu življenje tudi že prešlo določila, ki jih ima stari zakon. 

Mislimo, da je ob sprejemanju tako zakona o družbenem planiranju kot 
zakona o urejanju prostora izredno pomembno misliti tudi na pravilno ureditev 
in vzpostavitev služb za planiranje. Brez tega bo zakon mrtva črka in od tega 
ne bomo imeli nič. Ta skrb pa bi se morala začeti že pri šolanju kadrov. Ka- 
drov danes za planiranje praktično še ne šolamo in mislimo, da bi morali čim- 
prej priti do ustreznih rešitev. 

Morali bi poskrbeti za pravilno organizacijo upravnih organov tako na 
republiškem kot na občinskih nivojih, in sicer tako, da bi bili ti upravni or- 
gani med seboj usklajeni in da bi podobna struktura ali pa podobne oblike 
veljale za vse družbenopolitične skupnosti. 

Ob tem bi bilo treba posebej poskrbeti za zasedbo inšpekcijskih organov, 
ki so danes ravno na tem področju, se mi zdi, izredno slabo ali pa celo naj- 
slabše zasedeni. 

Končno bi bilo treba tudi skrbeti za pravilno organizacijo strokovnih 
služb, o katerih je v predlogu za izdajo zakona tudi že nekaj govora. Jasno 
pa je, da skrb za vse to zahteva tudi pravilno in ustrezno rešitev zbiranja 
sredstev za poslovanje teh služb, ker brez sredstev tudi te službe ne morejo 
delovati. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš predsednik! Pričenjam 
razpravo. Besedo ima tovariš Adam Vahčič, delegat iz občine Krško. 

Adam Vahčič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija Skupščine 
občine Krško v celoti podpira predlog za izdajo zakona o urbanističnem pla- 
niranju, pri čemer izhaja iz ugotovitve, da so v idejni zasnovi tega zakona 
vsebinsko pravilno opredeljena izhodišča za zakonsko ureditev posameznih 
vprašanj in da je zajeta aktualna problematika na tem področju. Prav tako 
delegacija v celoti podpira stališče Odbora Zbora občin za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, zlasti da se sistemska vprašanja s področja urbanističnega 
planiranja vgradijo v osnutek zakona o družbenem planiranju. Ob tej načelni 
opredelitvi do predloga za izdajo zakona pa želimo zboru posredovati še na- 
slednja predloga: 

1. Glede na to, da prostora kot pomembnega elementa družbenega pla- 
niranja ne določajo oziroma omejujejo občinske, mnogokrat pa tudi neregio- 
nalne meje, predlagamo, da se v zakonu določneje opredeli medobčinsko so- 
delovanje, vendar ne na institucionalni, regionalni osnovi. To sodelovanje pogo- 
jujejo prostorske in ekonomske danosti ter pogoji in možnosti družbenoeko- 
nomskega razvoja, da bi se tako dosegla večja skladnost pri načrtovanju pro- 
storskega razvoja. 

2. Prav gotovo izhaja ločevanje urbanističnega planiranja od projektive, 
kar je v predlogu izpostavljeno, iz dosedanjih negativnih izkušenj in kot nujna 
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potreba na tem področju. Ob polni podpori takšni opredelitvi pa moramo 
vendarle upoštevati realne možnosti za izvedbo tega načela spričo znanega ob- 
čutnega pomanjkanja tovrstnih kadrov, pa tudi vrednotenja dela v projektivi, 
ki je mnogo bolj privlačno. 

Predlagamo, da se za izvedbo tega načela v zakonu določi prehodni rok. 
Do tega časa pa je treba v zakonu določiti projektivnim organizacijam, ki se 
ukvarjajo z urbanističnim planiranjem, ustrezne pogoje za opravljanje del in 
nalog urbanističnega planiranja, da bi se zagotovila potrebna kontinuiteta dela 
na tem področju. 

V zvezi s tem pa moramo še posebej opozoriti na občutno pomanjkanja 
strokovnih kadrov za področje urbanizma, kar je predvsem posledica tega, da 
tovrstni študij na fakulteti ni uveden kot samostojna veda. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Andrej Pečnik, delegat iz Ko- 
čevja, ima besedo. Prosim! 

Andrej Pečnik: Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz občine Kočevje je dne 13. 7. obravnavala predlog za izdajo zakona o 
urbanističnem planiranju ter meni, da s predlogom za izdajo zakona ni za- 
gotovljeno, da se bo končalo nadaljnje administriranje pri izdaji lokacijskih 
in gradbenih dovoljenj. Tekst 17. točke predloga zakona o urbanističnem pla- 
niranju dovolj jasno potrjuje tako sklepanje naše delegacije. 

V drugem stavku drugega odstavka je namreč izražena misel, da v primeru, 
ko je izdelan zazidalni ali ureditveni načrt, investitorju praviloma ne bi bilo 
treba iskati številnih soglasij. Delegacija je mnenja, da zadeve zopet niso čiste, 
kar nakazuje že besedica »praviloma«. 

Delegacija razume, da so potrebni osnovni ogledi gradbenikov in inšpek- 
torjev, vendar meni, da bi moralo biti za vsako bodočo gradnjo, ko se predvi- 
deva zidava dveh ali več stanovanjskih objektov, obvezno, da upravni organ za 
gradnje in urbanizem izda lokacijsko dovoljenje in zato ni potrebna posamična 
dokumentacij a. 

Glede ostale vsebine pa delegacija meni, da bo občan prišel do polne ve- 
ljave na tem področju šele takrat, ko se mu bo na podlagi vloge za lokacijsko 
dovoljenje v roku največ do dveh mesecev izdala odločba z vsemi potrebnimi 
soglasji. Soglasje zbere strokovna služba upravnega organa posamezne občine 
najpozneje v 2 mesecih. 

V nasprotnem primeru pa se zadeve ne bodo dosti hitreje urejale. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Želi še kdo besedo? (Nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora in pri- 
pombe iz razprave delegatov na seji zbora. 
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Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.35 uri in se je nadaljevala ob 12.05.) 
I 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo delo. Prehajamo na 5. t o č k o 
dnevnega reda, to je na osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Franca Hočevarja, namestnika predsednika Repub- 
liškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Tovariš Hočevar ima 
besedo! 

Franc Hočevar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina SR Slo- 
venije je na sejah zborov dne 9. aprila 1979 sprejela predlog za izdajo zakona 
o zdravstvenem varstvu s tezami in naložila predlagatelju, naj pripravi osnutek 
zakona o zdravstvenem varstvu in ga predloži Skupščini v obravnavo. 

Predloženi osnutek zakona natančneje ureja sistem zdravstvenega varstva, 
njegovo vsebino, organizacijo in delo samoupravnih interesnih zdravstvenih 
skupnosti, družbeno-ekonomske odnose med udeleženci svobodne menjave dela 
na področju zdravstvenega varstva, načela za urejanje drugih razmerij med 
uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva, zagotavljanje pravic za zdrav- 
stveno varstvo in načela za samoupravno organiziranje zdravstvenih organi- 
zacij ter ureja druga vprašanja na področju zdravstvenega varstva. 

Pripombe, ki so bile dane v razpravi o predlogu za izdajo zakona o zdrav- 
stvenem varstvu s tezami, so bile v veliki večini upoštevane in vgrajene v 
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. 

Pri oblikovanju osnutka zakona je bilo v pomoč tudi dejstvo, da je bil 
medtem sprejet zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, zaradi česar 
je bilo mogoče osnutek zakona razbremeniti vrste v tezah že prisotnih določb 
v svobodni menjavi dela. 

Glede na to, da se osnutek zakona v znatni meri razlikuje od tez za zakon, 
dovolite, da opozorim na nekatere najpomembnejše rešitve v osnutku zakona. 

V temeljnih določbah je jasneje opredeljena vsebina zdravstvenega varstva. 
Osnutek zakona predvideva, da se obseg zdravstvenega varstva določa z za- 
konom, z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične skupnosti in s samo- 
upravnimi sporazumi med uporabniki in izvajalci. Pravico do zdravstvenih 
storitev si uporabniki zagotavljajo s svobodno menjavo dela z izvajalci, ki jo 
uresničujejo v neposrednih odnosih in v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Natančneje je določena tudi intervencijska funkcija organov družbeno- 
političnih skupnosti. Predvidena je tudi razvrstitev zdravstvenih storitev v 
sedem področij zdravstvene dejavnosti. V vsaki zdravstveni dejavnosti se iz- 
vršujejo zdravstvene storitve pod specifičnimi pogoji stroke, usposobljenosti 
dela, razporeditve zdravstvenih organizacij ter standardov in normativov. 

Osnutek zakona predvideva tudi tesno tehnološko, strokovno in dohodkov- 
no povezanost zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene storitve v 
posameznih zdravstvenih dejavnostih. 
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Zaradi tiskovne napake v 39. členu osnutka zakona v skupščinskem Po- 
ročevalcu je novi, z zakonom določen obseg nepopolno prikazan. Osnutek za- 
kona o zdravstvenem varstvu namreč predvideva razširitev dosedanjega ob- 
veznega obsega zdravstvenega varstva. Z zakonom zagotovljeni obseg pravic 
naj bi v bodoče poleg dosedanjih zajemal tudi popolno zdravstveno varstvo 
kmetov, ki uživajo pravico do pokojnine ali preživnine, nego na domu in ambu- 
lantno zdravljenje občanov, starih nad 70 let, zdravstveno varstvo varovancev 
socialnih zavodov ter medicinske ukrepe za preprečevanje, zdravljenje in me- 
dicinsko rehabilitacijo obolelih za multiplo sklerozo in visokim krvnim pri- 
tiskom. 

Osnutek predvideva obvezno organiziranje uporabnikov in izvajalcev v 
občinskih zdravstvenih skupnostih. Zaradi uresničevanja širših potreb in inte- 
resov je v osnutku zakona o zdravstvenem varstvu predvidena možnost zdru- 
ževanja občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčinske zdravstvene skup- 
nosti, v katerih bi se uporabniki in izvajalci sporazumevali predvsem glede 
zadovoljevanja potreb in interesov na področju ambulantno-specialistične in 
bolnišnične zdravstvene dejavnosti. 

Zaradi zadovoljevanja skupnih interesov in potreb vseh delavcev, delovnih 
ljudi in občanov v območju Socialistične republike Slovenije se za uresniče- 
vanje funkcije četrtega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije ob- 
činske skupnosti obvezno združujejo v Zdravstveno skupnost Slovenije. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu predvideva standardiziranje 
zdravstvenih storitev na osnovi kadrovskih, delovnih, strokovnih, tehničnih, 
materialnih, higienskih, varnostnih in drugih normativov v skladu z ureditvijo, 
ki jo določa zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, in z obveznim 
upoštevanjem veljavne medicinske stroke in doktrine. 

V osnutku zakona so določeni tudi viri sredstev za izpolnjevanje obvez- 
nosti v svobodni menjavi dela, medtem ko je določanje osnov in meril za zdru- 
ževanje sredstev prepuščeno samoupravnim sporazumom. Določeni so temeljni 
tehnološki in dohodkovni kriteriji za samoupravno organiziranost izvajalcev. 
Zaradi poenotenega poimenovanja so opredeljene vsebina in organizacijske ob- 
like zdravstvenih dejavnosti, jasneje pa je opredeljena tudi funkcija klinik, 
inštitutov, kliničnih bolnišnic ter Kliničnega centra. 

Nazive in poklice v zdravstvu naj bi uredil poseben predpis, ki ga bo 
sprejel republiški upravni organ, pristojen za zdravstvene zadeve. Glede spe- 
cializacije zdravstvenih delavcev z visoko izobrazbo bi opozoril, da si pri teh 
oblikah strokovnega izobraževanja prizadevamo za usklajevanje z intencijami 
osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju. Predvideno je tudi strokovno 
nadzorstvo, in sicer instrukcijsko nadzorstvo, ki ga izvajajo klinike in inštituti 
v skladu z določenim programom, ter upravno-strokovno nadzorstvo, ki ga 
izvaja upravni organ za zdravstveno varstvo občine oziroma republike. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu med drugim določa tudi načela za 
določanje delovnega in poslovnega časa zdravstvenih organizacij ter ureja 
dežurstvo in stalno pripravljenost kot poseben in izjemen pogoj dela delavcev 
v zdravstveni dejavnosti. 

V dosedanjih razpravah se je že izoblikovalo več Vprašanj, na katera bo 
potrebno ustrezno odgovoriti v nadaljnjem postopku sprejemanja zakona. Prav 
gotovo bo tudi današnja razprava na zboru prispevala k razjasnitvi nekate- 
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rih odprtih vprašanj, sprejete pripombe, zaključki in sklepi pa bodo dali 
usmeritev pri nadaljnjem oblikovanju zakona o zdravstvenem varstvu. Hvala 
lepa. 

Predsednica Si dva Jereb: Hvala lepa, tovariš Hočevar! 
Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 15. 
Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor 

za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili tudi pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci odborov in Komisije besedo? (Ne!) 
Danes ste na klop prejeli tudi predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel Zbor 

ob zaključku razprave. Predlog sklepa je bil pripravljen na osnovi dosedanje 
razprave v delovnih telesih. Poudarja predvsem potrebo po tem, da se prouči 
primernost vseh predlaganih virov, domicilni princip pripadnosti prispevkov, 
možnost intervencije družbenopolitične skupnosti ne le za obvezni obseg zdrav- 
stvenega varstva, temveč tudi za obseg, dogovorjen v samoupravnih sporazumih 
in dogovorih o temeljih plana. Prav tako< je v predlogu sklepa določeno, da 
bi bilo treba natančneje opredeliti, v kakšnih postopkih in pri katerih organih 
lahko delovni ljudje uveljavljajo svoje pravice na področju zdravstvenega 
varstva. Razume se, da je to le nekaj poudarkov iz celotne razprave in da je 
predlagatelj dolžan upoštevati tudi vsa druga stališča, predloge in pripombe 
delovnih teles in seveda tudi razpravo na seji zbora. 

Začenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Dragica Larnsak, delegatka iz 
občine Lendava. Prosim! 

Dragica Larnsak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov za Zbor občin SR Slovenije je na 22. seji ob- 
ravnavala osnutek zakona o zdravstvenem varstvu ter je imela k posameznim 
določbam naslednje pripombe in predloge: 

K 7. členu: Iz prvega odstavka tega člena izhaija, da imajo delavci, drugi 
delovni ljudje in občani v SR Sloveniji pravico do obsega zdravstvenega var- 
stva, ki ga zagotavlja zakon. Po določbah tretjega odstavka tega člena pa si 
delavci in drugi delovni ljudje zagotavljajo tudi druge pravice do zdravstve- 
nega varstva, ki niso zajete v zagotovljenem obsegu. Gre za pravice iz tako 
imenovanega dodatnega programa. Ker občani tu niso zajeti, nimajo pravice do 
zdravstvenega varstva iz naslova dodatnega programa tisti občani, ki v zdrav- 
stveni skupnosti ne zagotavljajo sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobod- 
ni menjavi dela oziroma ne združujejo sredstev za zdravstveno varstvo. Iz 
prakse je znano, da so ti občani običajno brez sredstev, kot na primer Romi, 
študentje brez zaposlitve in tako dalje. Zato se postavlja vprašanje, kdo bo 
za te občane plačeval obveznosti za opravljene zdravstvene storitve iz tako 
imenovanega dodatnega programa. Predlagamo, da se to vprašanje uredi z za- 
konom. 

K 11. členu: Določba o intervenciji družbenopolitične skupnosti je vse- 
kakor presplošna ter ne omogoča hitrega in učinkovitega ukrepanja. Zato bi 
jo bilo potrebno konkretizirati. 

K 18. členu: S tem členom se dopušča uvedba participacije, kar pa ni v 
redu. Le-ta bo namreč povzročila še večje odstopanje pri uveljavljanju zdrav- 
stvenega varstva v razvitih in manj razvitih ter obmejnih območjih. Pri tem 
tudi ni jasno, katera sredstva so mišljena z izrazom >xiz svojih sredstev«. 
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K 24. členu: V drugem odstavku tega člena je potrebno konkretneje opre- 
deliti enoto občinske zdravstvene skupnosti, prav tako pa tudi vlogo temeljne 
zdravstvene skupnosti. V dosedanji opredelitvi namreč ni dovolj jasna raz- 
lika med enoto občinske zdravstvene skupnosti in temeljno zdravstveno skup- 
nostjo. Pri tem menimo, da enota kot del zdravstvene skupnosti ne more biti 
pravna oseba. 

K 39. členu: Izhajajoč iz analize možnosti razvoja v SR Sloveniji predlaga- 
mo, da se ta člen dopolni v tem smislu, da bodo v večji meri zajete ekonomske 
pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja za kmete, predvsem pa uvedba 
invalidskega zavarovanja za kmečko prebivalstvo ter polno zdravstveno varst- 
vo ostarelega prebivalstva nad 65 let. 

K 85. členu: V tem členu bi bilo prav opredeliti načine opravljanja uprav- 
nega nadzora. 

K 90. členu. Ustavno pravico o svobodni izbiri zdravnika in zdravstvene 
organizacije je treba v zakonu podrobneje opredeliti, zlasti z vidika, kaj obsega 
omenjena pravica. Pri tem opozarjamo, da bo treba besedilo tega člena smiselno 
tako oblikovati, da bo onemogočeno neracionalno trošenje sredstev za zdrav- 
stveno varstvo. V nasprotnem primeru bodo imele mnoge občinske zdravstvene 
skupnosti, zlasti v manj razvitih območjih, težave zaradi previsokih stroškov 
za zdravstveno varstvo. 

K 114. členu: Podpiramo variantni predlog, obenem pa predlagamo spre- 
membo tretjega odstavka variantnega člena, s katero bi pravico do specializa- 
cije lahko uveljavil le zdravndk-delavec, ki ima strokovni izpit in lastnost de- 
lavca v združenem delu ter je delal najmanj štiri leta. Varianta predvideva dve 
leti dela na področju osnovne zdravstvene dejavnosti. Pri tem kaže še bolj do- 
ločno opredeliti, da je specializacija možna le v okviru in v skladu s sprejetim 
planom in programom oziroma potrebami. Dejstvo je, da v manj razvitih in ob- 
mejnih območjih močno primanjkuje zdravnikov. S predlagano opredelitvijo 
bi ta problem lahko nekoliko ublažili. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Larnsak je v svoji 
razpravi strnila tudi pripombe ostalih pomurskih občin. 

Besedo ima tovariš Marjan Ašič, delegat iz Celja. Prosim! 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu po našem mnenju prinaša vrsto 

sprememb glede na dosedanji sistem, tako glede povezovanja porabnikov in 
izvajalcev, vpliva družbenopolitičnih skupnosti, pravne varnosti ter zaščite 
pravice upravičencev, kot tudi glede vpliva organizacij združenega dela ma- 
terialne proizvodnje. Vsebuje tudi nekatere sistemske spremembe, ki bodo po- 
vzročile po mnenju naše delegacije večje administrativne stroške združenemu 
delu in tudi izvajalcem zdravstvenih storitev. Prav tako je v osnutku zakona 
besedilo nekaterih določb še nerazumljivo in je zato potrebno, po našem mne- 
nju, v javni razpravi nekatera vprašanja še razvrstiti in natančneje opredeliti. 

K posameznim členom imamo naslednje pripombe: 
V 17. členu osnutka zakona je določeno, da bi delavci v združenem delu 

združevali sredstva tudi za nekatere druge kategorije. Tako na primer tudi za 
upokojence, kar pomeni, da pokojninska skupnost ne bi združevala več sred- 
stev za zdravstveno varstvo upokojencev. Opozorili bi, da bodo pri tem nastale 
težave, zlasti v tistih občinskih skupščinah, kjer je v strukturi upravičencev 
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večje število upokojencev, kakor tudi v tistih, sredinah, kjer je ustvarjeni bruto 
osebni dohodek na enega upravičenca nižji od regijskega oziroma republiškega 
povprečja. Pri tem se postavlja tudi vprašanje, kako zagotoviti sredstva za 
zdravstveno varstvo upokojencev iz ostalih republik, ki imajo stalno prebiva- 
lišče v določenem območju in je doslej zanje plačevala prispevek njihova po- 
kojninska skupnost. Menimo, da ni dovolj, da se te zadeve urejajo samo s sa- 
moupravnimi sporazumi, temveč je potrebno tudi v zakonu načelno opredeliti, 
da za tovrstne uporabnike in ostale podobne primere plačujejo prispevke tudi 
drugi zavezanci. Prav tako naj se v tem členu določi, kateri zavezanci naj bi 
plačevali navedeni prispevek. 

Menimo, da 38. člen osnutka zakona ni dovolj jasen oziroma da vsebuje 
elemente domicilnega in sedežnega zavarovalnega principa, ker vključuje tudi 
upravičence iz drugih republik, to je delavce, ki so zaposleni v območju naše 
republike in imajo stalno prebivališče v drugih republikah oziroma so le za- 
časno zaposleni pri nas. 

V Celju smo že večkrat poudarili, da je mešani sistem nesprejemljiv. Mi- 
slim, da je tako opredeljeno tudi v predlogu stališč. Ponovno se zavzemamo 
za dosledno izpeljavo domicilnega principa v območju SFRJ in ne samo v ob- 
močju republike, ker bo na ta način lahko dosledneje izvajan program zdrav- 
stvenega varstva po domicilnem principu. Poudarjamo, da bo predvideni me- 
šani sistem povzročil še večje probleme in administrativne stroške združenemu 
delu pri združevanju sredstev. Tako bo združeno delo nakazovalo del sredstev 
po prispevni stopnji za zdravstveno varstvo občini, kjer delavec prebiva, za 
delavce iz ostalih republik, ki so začasno prijavljeni v občini, pa bo združeno 
delo nakazovalo sredstva po prispevni stopnji tisti občini, kjer so ti delavci 
zaposleni. Pri tem ne izpostavljamo probleme obračunavanja in nakazovanja 
prispevkov za pokrivanje nadomestil, saj bo ta sredstva v celoti nakazovala 
občina, kjer je delavec zaposlen, temveč ponovno poudarjamo, da bo takšen 
sistem povečal administracijo in stroške. Zato zagovarjamo dosledno izpeljavo 
enega ali drugega sistema, ne pa mešanega. 

114. člen, ki je bil na današnji seji že omenjan, ureja specializacijo in 
strokovno izpopolnjevanje izvajalcev zdravstvenih storitev. To se je doslej iz- 
vajalo dokaj nenačrtno in so bili primeri , da nekatere zdravstvene temeljne 
organizacije, zaradi prevelikega in nenačrtnega odhoda zdravstvenih delavcev 
na razne specializacije in strokovna izpopolnjevanja, niso mogle izpolnjevati do- 
govorjenega programa. Zato predlagamo, da naj bi se ta člen preoblikoval 
tako, da bi imeli uporabniki večji vpliv pri odločanju o tem, kateri delavci 
se lahko specializirajo in kdaj. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tone Ko- 
govšek, delegat iz Grosupljega. Prosim! 

Tone Kogovšek: Tovarišice in tovariši delegati! V celoti podpiram 
dosedanje razpravljalce. Zato ni potrebno, da bi razpravljal, ker bi samo po- 
navljal. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Milan Božinovski, delegat 
z Raven na Koroškem. Prosim! 
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Milan Božinovski: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Pri- 
pombe k osnutku zakona, ki 'jih je naša delegacija sprejela na 22. seji dne 
16. 7. 1979, so oblikovane v sodelovanju z koroškim zdravstvenim domom in 
izhajajo iz dejstva, da je koroški zdravstveni dom zdravstvena delovna orga- 
nizacija, ki zajema celotno koroško regijo in izvaja splošno zdravstveno nego 
za vse krajane koroške regije. 

Pripombe k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu so naslednje: 
V načelu menimo, da je v prvih štirih poglavjih preveč členov, ki vsebin- 

sko ponavljajo določila drugih zakonov oziroma sporazumov. Zato bi ta po- 
glavja lahko skrajšali. 

V 5. členu je potrebno določiti, da bi morale delovne organizacije pred- 
vsem zagotoviti pogoje, da pride do profesionalnih obolenj in poškodb v čim 
manjšem obsegu. 

V 26. členu bi bilo potrebno določiti, da mora biti medobčinsko združeva- 
nje obvezno, v zakonu pa bi morali določiti pogoje, obseg in obveznost so- 
lidarnosti. 

V 39. členu bi bilo treba opredeliti, da je delavcem zagotovljena tudi 
nujna medicinska pomoč. 

V 40. členu naj se določi, da občani nimajo pravice do zdravstvenega var- 
stva, če si poškodbo povzročijo sami ali če ne upoštevajo navodil zdravnika. 

Opredelitev v 47. členu ni najustreznejša, saj dela tudi v osnovni zdrav- 
stveni dejavnosti mnogo specialistov. Zato je treba ambulantno specialistično 
dejavnost omeniti tudi pri osnovni dejavnosti. 

V 61. členu je potrebno podrobneje opredeliti zdravstvene postaje v kra- 
jevni skupnosti in njihovo dejavnost. Določiti je potrebno, da njihova dejav- 
nost vsebuje tudi varstvo tistih delavcev, ki v svojih delovnih organizacijah 
nimajo obratnih ambulant. 

V 89. členu naj se črta drugi odstavek. 
V 90. členu naj se določi, da mora biti svobodna izbira zdravnika smiselna, 

pri čemer je treba upoštevati zahtevnost diagnostike in racionalizacijo stro- 
škov, časa in izkoriščenosti zdravstvenega kadra. 

V 94. členu naj se določi, da je v primeru nezaupanja oziroma dvoma bol- 
nika v lečečega zdravnika le-ta dolžan nuditi takšnemu pacientu le nujno me- 
dicinsko pomoč. 

V 97. členu je po mnenju delegacije in tudi delavcev v koroškem zdrav- 
stvenem domu potrebno bolj podrobno in določneje opredeliti nujno medicin- 
sko pomoč. 

Opredelitev v 104. členu še vedno ne rešuje problemov na podeželju, ker 
ne prinaša nič novega. Tako so zdravstvene delovne organizacije na podeželju 
še vedno prepuščene same sebi in zato pri reševanju problematike zdravstve- 
nega varstva kršijo celo zakon o delovnih razmerjih. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! 
Besedo ima dr. Hermin Vidoz, delegat iz občine Radlje ob Dravi. 

Dr. Hermin Vidoz: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Veseli me, da je v razpravo že predložen nov zakon o zdravstvenem 
varstvu, saj je veljavni zakon že v marsičem zastarel, prav tako pa so ne- 
ustrezne tudi nekatere določbe samoupravnih sporazumov, ki so ta zakon do- 
polnjevali. 
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Ne bi ponavljal stvari, ki so jih povedali že tovariši pred menoj in ki so 
bile že podane z gradivom, ki smo ga dobili po naših razpravah med delavci, 
torej na nižjih ravneh, kot je občinska. Povedal bi, kot tovariš z Raven, da v 
zakonu ni govora o varstvu delavca na delovnem mestu, to je o odnosu do po- 
klicnih obolenj, ki jih delavec dobi na delovnem mestu. Ta zakon sicer zago- 
tavlja varstvo, ki nastane kot posledica profesionalnega obolenja, ampak de- 
lavec mora plačati sam, čeprav vse življenje plačuje prispevke iz svojega žepa, 
delovna organizacija pa je ali pa ni dolžna plačevati. Le če delavec toži, dobi 
odškodnino iz delovnega razmerja. 

Prav tako so zelo problematične poškodbe na delu, ker vemo, da se pred- 
pisi o varnosti pri delu več ali manj ne spoštujejo. Tako sem npr. videl, da so 
delavci pri montaži dveh žerjavov, približno 35 m visokih, delali nezaščiteni, 
brez čelad in neprivezani. Ne vem, kdo bi plačal stroške, ki bi nastali, ne vem, 
kdo bi vrnil življenje tistemu, ki bi ga pri tem izgubil. 

Kaže, da je v osnutku zakona najbolj sporen 17. člen, saj se po mnenju de- 
legacije v tem členu nikjer ne omenja socialna varnost kmetov. Mogoče bi se 
ta dala rešiti pri kmetih kooperantih tudi na drug način, ampak mislim, da se 
socialna varnost kmečkega prebivalstva ne more rešiti samo z zakonsko zago- 
tovljenimi zdravstvenimi pravicami, ki so pravzaprav minimalne. 

Obveščeni smo, da je v 39. členu pomotoma izpuščeno zdravstveno varstvo 
borcev NOV. Kljub temu pa mislim, da je potrebno dodati še dvoje, in sicer, da 
ima pravico do zdravstvenega varstva delavec, ki je zbolel za poklicno bolez- 
nijo ali je bil poškodovan med delovnim časom, in pa občan, ki mu je ogro- 
ženo življenje oziroma ko mu je potrebno nuditi nujno življenjsko pomoč. 

Nadalje menimo, da ambulantno specialistično zdravljenje sodi k osnovni 
zdravstveni službi in ne k bolnišnični, saj imamo v osnovni zdravstveni službi 
čedalje več specialistov različnih profilov. Prav tako bi organiziranje ambu- 
lantno specialističnega zdravljenja na nivoju zdravstvenega doma pomenilo 
približevanje te službe občanu. 

Nekaj pripomb imamo tudi k področju samouprave. Mogoče gre tudi za 
tiskovne napake v besedilu osnutka zakona, ampak v tem poglavju so pome- 
šane določbe zakona o združenem delu in pa zakona o zdravstvenem varstvu. 
Menim namreč, da so nekatere pravice le pravice zdravstvenih delavcev, kot 
na primer sprejemanje finančnega načrta, določanje programa dela ipd., neka- 
tere pa so splošnega pomena. Le o slednjih bi morali enakopravno odločati 
zdravstveni delavci in uporabniki. Tako se na primer program zdravstvenega 
varstva, ki ga izvajajo zdravstvene organizacije, oblikuje na podlagi potreb 
izvajalcev. 

Predlagamo, da se v 90. členu črta drugi odstavek. Prvi odstavek namreč 
govori o možnosti posameznika, da se pritoži oziroma da zahteva strokovno 
preizkušnjo zdravstvene organizacije. Ker v zakonu ni opredeljeno, kaj je 
nujna medicinska pomoč, bo prišlo do mnogih nesporazumov in do velikih 
stroškov pri posameznih zdravstvenih skupnostih, predvsem pa pri revnejših 
občinskih zdravstvenih skupnostih, saj se bo vsaka taka pritožba poskušala 
reševati strokovno, kar pa ni enostavno. 

Menim, tako kot govornik pred menoj, da dežurstvo na podeželju ni re- 
šeno. Ponekod rešujejo sistem dežurstva, ponekod pa imajo tudi sistem stalne 
pripravljenosti. Zato mislim, da mora ta zakon dokončno opredeliti, kaj je de- 
žurstvo, kaj je stalna pripravljenost ipd. 



304 Zbor občin 

Miislim, da je določilo 121. člena nepotrebno in da je bilo verjetno pre- 
pisano iz doslej veljavnega zakona. 

Določilo pete točke 115. člena, po katerem se delovna organizacija kaznuje 
z denarno kaznijo do dva milijona, če ne vloži predpisane prijave ali jo vloži 
po preteku predpisanega roka ali če vloži prijavo z nepravilnimi podatki, ni 
razumljivo. 

V drugi alinei 120. člena je določeno, da se z denarno kaznijo 5000 dinar- 
jev kaznuje za prekršek zdravstvena organizacija, če preneha delati, kadar 
preneha na podlagi posebnih predpisov. To je nerazumljivo. Nasploh so v ka- 
zenskem delu določbe, ki v tekstovnem delu niso opisane, in to je predvsem 
motilo našo delegacijo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prepričana sem, da boste ne- 
kaj odgovorov dobili. 

Besedo ima tovarišica Nada Bule, članica Predsedstva Republiškega sveta 
Zveze sindikatov. 

Nada Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Zve- 
za sindikatov Slovenije pripisuje celovitemu urejanju sistema zdravstvenega 
varstva in prilagajanju tega področja spremembam družbenoekonomskih od- 
nosov in družbenopolitičnega sistema velik pomen. Zaradi pomena, ki ga ima 
zlasti še v organizacijah združenega dela oziroma v materialni proizvodnji 
ohranjanje zdravja, preprečevanje prezgodnje invalidnosti in upadanja delov- 
nih sposobnosti, pravočasno oziroma predčasno odkrivanje poklicnih in drugih 
obolenj, smo tudi na zadnjem kongresu zagotavljanju varnih, zdravih in 
humanih delovnih pogojev in zagotavljanju dostopnega učinkovitega in tudi 
kvalitetnega zdravstvenega varstva, posvetili posebno pozornost. Zato smo tudi 
predlog za izdajo zakona s tezami in osnutek pozorno obravnavali, in sicer na 
seji Sveta za zdravstveno varstvo in socialno politiko Republiškega sveta Zveze 
sindikatov, pa tudi na seji Republiškega odbora delavcev zdravstvenega in so- 
cialnega varstva. 

To pomeni, da smo v nekem smislu animirali tako uporabnike kot izva- 
jalce, saj so prihajali predstavniki Republiškega odbora in Sveta z mnenji iz 
okolja, v katerem delujejo. 

Pripombe in spreminjevalni predlogi k predlogu za izdajo, ki smo jih po- 
sredovali predlagatelju, so bili tudi v veliki meri upoštevani v osnutku za- 
kona. Ko sta Svet za zdravstveno varstvo in socialno politiko in Republiški od- 
bor obravnavala osnutek, sta ugotavljala, da je le-ta dobro pripravljen, da 
dokaj ustrezno konkretizira določila zakona o združenem delu in tudi zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave, kakor tudi doslej izoblikovane rešitve 
v osnutku zakona o družbenem planiranju. 

Vendar sta oba menila, da bi bilo prav organizirati razpravo tudi v orga- 
nizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, v kateri bi se lahko še širši 
krog uporabnikov in izvajalcev izrekel o predlaganih rešitvah, ki so v nekate- 
rih določbah osnutka vendarle ostale še premalo točno ali premalo jasno opre- 
deljene oziroma usmerjevalne. 

To ugotovitev bi podprla z nekaterimi konkretnimi pripombami k posa- 
meznim členom, že izrečenih pripomb pa ne bom ponavljala. 

13. člen določa, da so izvajalci zdravstvenih storitev delavci v zdravstvenih 
organizacijah. Mi menimo, da to ne morejo biti izključno delavci v zdravstve- 
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nih organizacijah, saj so tu tudi delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve v 
drugih organizacijah, kot so denimo vzgojno-varstvene organizacije, socialni 
zavodi, društva in podobno. Zato bi bilo potrebno pojem izvajalca precizneje 
opredeliti. 

O 17. členu je beseda že tekla. Dosedanjo razpravo bi dopolnila samo s tem, 
da je določila v celoti treba presoditi z vidika določb zakona o združenem delu 
in zakona o svobodni menjavi dela. 

Člen 18 dopušča različna tolmačenja in bi zato k prejšnjim ugotovitvam 
dodala, da bi bilo potrebno določiti vir sredstev za prispevek uporabnikov, ker 
sicer ni jasno, iz katerih sredstev bodo plačevali prispevke. 

V 20. členu je besedilo prvega odstavka težko razumljivo. Jasneje je treba 
opredeliti, da to pomeni dodatni program zdravstvenega varstva, ki ni bil do- 
govorjen in sprejet s samoupravnimi sporazumi o svobodni menjavi dela po ali 
v samoupravni interesni skupnosti ali tako, kot je določeno s pogodbo z zdrav- 
stveno delovno organizacijo. 

Drugi odstavek bi moral biti po mnenju Sveta oziroma Republiškega od- 
bora samostojen člen glede na pomen problematike, ki jo obravnava. Zadnji 
stavek tega odstavka je nerazumljiv, saj ni mogoče govoriti o potrebi po po- 
trebi, tako kot je dobesedno napisano, ampak je treba potrebo definirati kot 
storitve in povedati, za kakšne storitve gre. 

24. člen je bil tudi že obravnavan in se v celoti strinjamo z ugotovitvami 
predhodnikov, da ga je potrebno jasneje opredeliti. Opozorila bi pa na dvoj- 
nost, ko se pri enoti govori o ustanovitvi, pri temeljni skupnosti pa o orga- 
niziranju. Ne vem, zakaj je potrebno uporabiti dva izraza za eno in isto. In še 
nekaj. Medtem ko se pri enoti govori o ustanavljanju s strani delavcev in na 
drugi strani izvajalcev, se v zvezi s temeljno skupnostjo govori o organiziranju 
s strani uporabnikov in izvajalcev. Ni jasno, zakaj delavci v prvem primeru, 
v drugem primeru pa uporabniki. Mislim, da sta to le dve stvari. 

V 26. členu je v drugem odstavku predvideno, da se v medobčinski zdrav- 
stveni skupnosti usklajujejo interesi po dogovorjenih storitvah v občinskih 
zdravstvenih skupnostih, ki pa so skoraj identične s tistimi, ki se izvajajo v 
občinskih zdravstvenih skupnostih. Gre namreč za tole: Drugi odstavek govori 
izključno o sporazumnem izvrševanju storitev in ne o usklajevanju interesov 
oziroma potreb pri izvajanju storitev. 

V 32. členu bi bilo treba opredeliti oblikovanje delovnih skupnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti, in to na vseh ravneh. 

V 38. členu bi kazalo proučiti izvedbo domicilnega principa. Čeprav iz- 
gleda kot ponavljanje, menim, da je za to vrsta razlogov povsem praktične 
narave in sta Svet in Republiški odbor podprla predlog za uvedbo domicilnega 
principa. 

Tudi o 39. členu je tekla beseda. Pri naštevanju raznih skupin obolenj, kot 
je bilo uvodoma rečeno, ni izpadla samo skupina socialnih zavodov, ampak tudi 
pravice, ki izhajajo iz varstva materinstva in svobodnega odločanja o rojstvu 
otrok. Ne vem, ali je to namenoma izpuščeno ali je morda urejeno kje drugje, 
vendar smo to pogrešali. 

50. člen je treba v celoti proučiti z vidika skladnosti z zakonom o združe- 
nem delu. Dikcija drugega odstavka namreč govori o prihodku, ki se ustvarja 
na ravni delovne organizacije, vsi pa vemo, da ga ugotavlja oziroma prido- 
biva le temeljna organizacija. Torej gre za združevanje temeljnih organizacij 
v delovno organizacijo in za njihov prihodek. V zadnjem odstavku so oprede- 
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ljene možnosti in pogoji za ustanavljanje sozda, vendar pri tem ni upoštevan 
po našem mnenju eden od bistvenih vidikov uresničevanja skupnih interesov, 
to je skupno planiranje. 

Drugi odstavek 70. člena, ki je dovolj pomemben, je nerazumljiv in do- 
pušča različne razlage. 

V 105. členu je v drugem odstavku predvideno, da je potrebno mesečno 
opravljati analize in preverjati upravičenost in potrebo po delu. Postavlja 
se vprašanje, kakšen smoter ima mesečno ugotavljanje, če ni čvrsto oprede- 
ljeno, čemu naj to ugotavljanje služi in če ob tem ni obveznosti, da se ob 
tem ugotavljanju sprejemajo tudi dolgoročnejše organizacijske in kadrovske 
rešitve, ki bi odpravile potrebo po takem delu. 

Tudi mi smo podprli v 114 členu variantni predlog, pri čemer smo menili 
še to, da je program specializacije, o katerem predlagatelj govori v sedmem od- 
stavku, potrebno tudi uskladiti z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Ob koncu bi poudarila, da je glede na predvideni rok razprave o osnutku 
zakona vprašljivo, ali sta meseca julij in avgust najbolj primerna za razpravo 
o tako pomembnem zakonu. Vemo, da je zdravje in zdravstveno varstvo za 
slehernega delavca in občana ena izmed najpomembnejših potreb oziroma da je 
kvalitetno in dostopno zdravstveno varstvo za marsikoga zelo pomembno, saj 
se spominjamo razprav, ki so bile v zvezi s sprejemanjem sporazumov o enot- 
nem in dopolnilnem programu. Zato predlagam, da bi razmislili, ali ne bi raz- 
pravo o osnutku zakona podaljšali na račun skrajšanja amandmajske razprave, 
torej na račun skrajšanja roka za razpravo o predlogu. Povsem razumemo že- 
ljo, pa tudi potrebo, da se zakon čimprej sprejme in da se začne tudi čimprej 
uresničevati, saj obstajajo za to tudi dovolj tehtni argumenti. V tem primeru 
pa bi se bilo potrebno dogovoriti vsaj za to, da se vsebinske pripombe, ki zah- 
tevajo še dodatno strokovno ali politično verifikacijo s soočanjem mnenj, vgra- 
dijo v zakon, tako v amandmajski razpravi takšnih dilem ne bi odpirali po- 
novno. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Enkrat smo se že opravičili 
zaradi tiskovnih napak in tudi tovariš Hočevar je o tem govoril. Tovarišici Bul- 
čevi bom posredovala originalni osnutek. Njen zadnji predlog, da bi vsaj 
odprli možnost za dialog, preden bi predložili predlog zakona, bi najbrž lahko 
sprejeli, ker smo talk način obravnave — pri kmetijskih zakonih, če se dobro 
spomnim — v svetih Republiške konference Socialistične zveze že uveljavili. 

Besedo ima Vladimir Mejač, delegat iz občine Vrhnika, ki bo govoril tudi 
za občino Logatec. Prosim! 

Vladimir Mejač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin iz občin Vrhnika in Logatec in zbori 
Skupščine občine Vrhnika so na svoji seji dne 18. 7. 1979 sprejeli naslednje 
konkretne pripombe k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu: 

K 17. členu: Za uresničevanje z zakonom določenega obveznega obsega 
zdravstvenega varstva in z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva je potrebno sredstva 
zagotoviti tudi iz osebnega dohodka delavcev, in sicer v prvi alinei prvega 
odstavka. 

Kot k predlogu za izdajo zakona dajemo tudi k osnutku zakona ponovno 
predlog, da se uveljavi domicilno načelo pripadnosti prispevkov in s tem od- 
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pravijo neštete težave pri planiranju in pri izpeljavi solidarnosti v zdravstvu 
med občinami. Ce to zaradi zveznega kolizijskega zakona trenutno ni mogoče, 
je treba vztrajati, da se ustrezno spremeni omenjeni zvezni zakon. 

K 27. členu: Pri sporazumevanju o svobodni menjavi dela ne morejo v 
zboru izvajalcev enakopravno sodelovati delegati vseh zdravstvenih organi- 
zacij, s katerimi se sklepa sporazum. Teh delovnih organizacij je namreč ve- 
liko število, še zlasti je veliko število temeljnih organizacij združenega dela. 
Vse te delovne organizacije oziroma temeljne organizacije so locirane po vsej 
Sloveniji in celo po vsej Jugoslaviji. Zaradi tega je nemogoče zagotoviti ude- 
ležbo in je močno vprašljiva sklepčnost, poleg tega pa bi bil zbor izvajalcev 
v teh primerih preobsežen. Tudi stroški za takšno udeležbo na zborih izvajal- 
cev bi bili izredno veliki. 

K 29. členu: K tretjemu odstavku tega člena dajemo enako pripombo kot 
k 27. členu. 

K 114. členu: Opredeljujemo se za variantni predlog, zlasti v tistem delu, 
ki se nanaša na organ, pristojen za odobravanje specializacije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! 
Besedo ima tovariš Slavko Javorič, delegat iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Prosim! 

Slavko Javorič: Tovarišioa predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine 
Šmarje pri Jelšah se pridružuje pripombam in stališčem Republiške zdrav- 
stvene skupnosti k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu. Še poseben po- 
udarek pa pripisujemo uvedbi domicilnega principa in pa predlogu, da se raz- 
meji, kaj je dejavnost klinike in kaj je dejavnost regionalne bolnišnice. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo ni 
več. Zeli še kdo besedo? Tovariš Fazarinc, prosim! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Zal ne morem dati pojasnil in odgovorov na vsa vprašanja in pri- 
pombe, ki ste jih dali danes v razpravi, ker nisem bil ves čas na seji. Poudaril 
bi le, da bomo kot predlagatelj vse pripombe, ki so bile dane na seji in niso 
zajete v pripombah skupščinskih teles, odborov in komisij, med katerimi pa je 
veliko pripomb, ki so bile danes mogoče nekoliko drugače izražene, zelo na- 
tančno proučili. Poskušali bomo, tako kot smo po razpravi o tezah za zakon o 
zdravstvenem varstvu, tudi pri oblikovanju predloga zakona vse tiste pri- 
pombe, ki so v skladu z ustavo, z zakonom o združenem delu, z zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in s splošnimi političnimi usmeritva- 
mi, podanimi v pomembnih družbenopolitičnih dokumentih zadnjega časa glede 
zdravstva, upoštevati in jih vgraditi v besedilo predloga zakona. 

Mislim, da bo tudi v naslednji fazi, torej pri pripravi predloga zakona, še 
veliko priložnosti in časa za to, da se nekatere mogoče še vprašljive zadeve, 
problemi in vprašanja podrobno tudi politično razčistijo in razčiščeni vgradijo 
v predlog zakona. 

Glede na to se v polemiko s posameznimi izrečenimi pripombami ne bom 
spuščal. Mislim, da je stališče, ki sem ga povedal v imenu predlagatelja, 
takšno, da lahko vse, ki so danes razpravljali, zadovolji. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti kakšno 
vprašanje oziroma razpravljati k tej točki dnevnega reda? (Ne.) Zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva predvsem na- 

slednje: V predlogu zakona je treba opredeliti ustrezno rešitev, ki bo omogo- 
čila na področju zdravstvenega varstva uzakonitev domicilnega principa pri- 
padnosti prispevkov v smislu 111. člena ustave SR Slovenije. Taka rešitev bi 
olajšala planiranje na področju zdravstva in omogočila učinkovitejše uresniče- 
vanje sistema solidarnosti. V zvezi z opredelitvijo domicilnega principa v pred- 
logu zakona o zdravstvenem varstvu je potrebno proučiti, ali je potrebno 
predlagati kakšne spremembe oziroma dopolnitve zveznega zakona o uporabi 
predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi za- 
koni na področju davkov, prispevkov in taks. 

Do predloga zakona je potrebno proučiti primernost predlaganih virov 
za posamezne dele programov zdravstvenega varstva. Zbor soglaša z določbo 
17. člena osnutka zakona, da se iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela zagotavljajo sredstva za obvezni obseg zdravstvenega varstva, proučiti 
pa je potrebno, ali je osebni dohodek ustrezen vir za financiranje preostalih 
zdravstvenih dejavnosti. 

V skladu z ustreznimi določbami zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela naj predlog zakona predvidi možnost intervencije družbenopolitične 
skupnosti ne le za obvezni obseg zdravstvenega varstva, temveč tudi za tisti 
del programa zdravstvenega varstva, ki je zagotovljen na podlagi samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana in vključen v dogovor o temeljih plana druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

V predlogu zakona je treba natančneje opredeliti, v kakšnih postopkih in 
pred katerimi organi lahko delovni ljudje in občani uveljavljajo svoje pra- 
vice na področju zdravstvenega varstva. Zagotoviti je potrebno uveljavljanje 
pravic in s tem možnost pritožbe znotraj zdravstvene skupnosti, pri opredelje- 
vanju varstva pravic in postopkov pred samoupravnimi sodišči pa se je po- 
trebno izogniti doslej ugotovljenim slabostim na tem področju. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči pripombe, mnenja 
in stališča, izražena v delovnih telesih Skupščine in Zbora ter v razpravi na 
seji Zbora, in do njih zavzame stališče. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, prehajamo na glaso- 
vanje o tem sklepu. Kdo je za tak sklep? (59 delegatov glasuje za!) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Predlagam zboru, da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda. 
Skupina delegatov je opravila svoje delo. Prosim poročevalca skupine to- 

variša Zvonimir j a Volfanda, podpredsednika Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, da poroča zboru. Prosim! 

Zvonimir Volfand: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Medzborovska skupina delegatov je ocenila, da je razprava v Zboru 
združenega dela, v Družbenopolitičnem zboru in v našem zboru v načelu po- 
trdila predlagana stališča in sklepe. Pri tem pa je, glede na vsebinsko bogato 
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razpravo menila, da je potrebno besedilo stališč in sklepov na nekaterih mestih 
konkretneje opredeliti oziroma vsebinsko dopolniti. 

Zato skupina predlaga naslednje dopolnitve in predloge: 
V 1. točki naj se v drugem odstavku v prvi vrsti za besedo »osnutek« doda 

besedilo, ki se glasi: »premalo sistematičen in pregleden, da nedosledno raz- 
členjuje ustrezne sistemske rešitve ter da je«. 

V 2. točki naj se v prvem odstavku namesto pike vstavi vejica in doda 
besedilo, ki se glasi: »pa tudi stališča, mnenja in predloge družbenopolitičnih 
organizacij, zlasti sindikatov in drugih družbenih dejavnikov«. 

Za drugim odstavkom iste točke naj se doda nova alinea, ki se glasi: »do- 
hodek kot osnovo in vsebino planiranja je treba jasneje in konkretneje opre- 
deliti. Vsebina planiranja dohodka naj bo jasneje opredeljena pri vseh sub- 
jektih planiranja s posebnim poudarkom na temeljni organizaciji združenega 
dela. Plani družbenopolitičnih skupnosti, zlasti republike, naj vsebujejo druž- 
benoekonomske usmeritve za razporejanje dohodka glede na družbeno dogo- 
vorjeno razvojno usmeritev.« 

Na drugi strani naj se v drugi alinei na koncu doda besedilo, ki. se glasi: 
»določneje je treba opredeliti tudi vlogo temeljnih organizacij združenega dela 
pri oblikovanju planov samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih skup- 
nosti ter postopek in vsebino planiranja v teh skupnostih.« 

Na tretji strani naj se za tretjo točko doda nova 4. točka, ki se glasi: »Vse- 
bina in obseg dosedanjih predlogov iz razprave o osnutku zakona terjajo veliko 
odgovornost predlagatelja pri pripravi predloga zakona. Zbor zavezuje pred- 
lagatelja, da pred formalno določitvijo besedila predloga zakona omogoči v 
Skupščini SR Slovenije predhodno razpravo.« 

Doda naj se nova točka 5, ki se glasi: 
»Glede na novosti, ki jih uvajamo z zakonom in še niso upoštevane v 

družbeni aktivnosti za pripravo družbenih planov za obdobje 1981—1985, naj 
se predlagatelj čimprej jasno opredeli, po kakšnih skupno opredeljenih po- 
stopkih in fazah bomo pripravljali družbene plane za naslednje srednjeročno 
obdobje.« 

Menim, da so navedeni predlogi v skladu z današnjo razpravo v našem 
zboru. Druge konkretne pripombe iz današnje razprave pa so že vsebovane v 
predlogu stališč, ki ste ga prejeli. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste, da skupina pred- 
laga dopolnitve k predlogu stališč in sklepov in da so te dopolnitve v skladu 
z današnjo razpravo. 

Dajem na glasovanje predlog stališč in sklepov s spremembami oziroma 
dopolnitvami skupine delegatov. Zeli kdo razpravljati o teh dopolnitvah? {Ne.) 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in sklepov s spre- 
membami oziroma dopolnitvami skupine delegatov. 

Zato predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 

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

Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča in sklepe 
Zbora k osnutku zakona, s spremembami in dopolnitvami skupine delegatov, 
ki so sestavni del tega sklepa, ter pripombe, predloge in mnenja, dana v po- 
ročilih delovnih teles Skupščine in zbora ter pripombe delegatov iz razprave 
na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Ne.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat 
v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki 
vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi dele- 
gat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali 
tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne 
skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim 
zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli pismeni delegatski vprašanji sku- 
pine delegatov iz občine Sevnica, ki jih je skupina zastavila na 21. seji zbora 
dne 11. julija 1979, in delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Ravne 
na Koroškem z dne 18. 7. 1979, ki ste ga prejeli danes na klop. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Sevnica v zvezi z postavitvijo 
dimnika Termoelektrarne Trbovlje II bo odgovoril tovariš Srečko Brus, pred- 
stavnik Republiškega komiteja za varstvo okolja. Besedo ima tovariš Srečko 
Brus! 

Srečko Brus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je na včerajšnji seji obravnaval odgovor na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov iz občine Sevnica. 

Skupina delegatov iz občine Sevnica vprašuje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, kako namerava zagotoviti spoštovanje osnovnih norm za varstvo 
okolja in odločb pristojnih inšpekcijskih organov, kajti ob gradnji 360 m vi- 
sokega dimnika Termoelektrarne Trbovlje II so republiški organi zagotovili, 
da bodo spremljali onesnaženost ozračja in po potrebi ukrepali, vsega tega pa 
ni. Republiški sanitarni inšpektorat je občino obvestil, da od Meteorološkega 
zavoda ni prejel zahtevanega poročila, Termoelektrarna Trbovlje II pa zaradi 
neizpolnjenih pogojev tudi ni dobila soglasja k uporabnemu dovoljenju. 

Republiški komite za varstvo okolja je zahteval pojasnilo od Meteorolo- 
škega zavoda. Ta pripravlja obširno poročilo na osnovi opazovanj, ki jih je 
moral opravljati ob nepopolni opremljenosti za takšno nalogo. O tem lahko 
povemo, da je v Skupščini SR Slovenije v postopku sprememba zakona o var- 
stvu zraka, s katero bo omogočeno pridobivanje sredstev za opremo Meteoro- 
loškega zavoda oziroma službe za varstvo zraka v okviru tega zavoda. Sele 
čez leto ali dve bo mogoče zanesljiveje spremljati razmere v našem ozračju. 

Onesnaženost zraka s S02 so v Zasavju merili z registriranimi inštrumenti 
na štirih krajih, in sicer na Praprotnem, na Savni peči, na Kovku in na Do- 
bovcu, občasno pa še drugod. Povsod so sedaj ugotovili znatno manj S02 v 
ozračju, zgostitve pa so blažje in krajše. Novi dimnik izpušča dim in pline 
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večinoma nad plastjo inverzije, zaradi razpršitve v širše območje pa je onesna- 
ženost povsod manjša. Toda v Trbovljah Termoelektrarna I in druga zasavska 
industrija še vedno preveč onesnažuje zrak. Avgusta 1977, ko Termoelektrar- 
na Trbovlje II ni obratovala, so na Praprotnem ugotovili polurno zgostitev 7,7 
mg S02 na m3, kar je preveč in kar je povzročila stara elektrarna in druga in- 
dustrija. 

Meteorološki zavod nima podatkov o onesnaženosti ozračja nad Sevnico 
pred zgraditvijo trboveljskega visokega dimnika in zato ne more prikazati 
spremembe. Sodi pa, da se zaradi visokega dimnika niso mogle poslabšati 
razmere. 

Republiški komite za varstvo okolja ugotavlja, da z novim dimnikom one- 
snaženje ozračja ni odpravljeno, temveč da se je le spremenilo. V najbolj one- 
snaženem območju, to je v zasavskih revirjih, so se razmere izboljšale, ves 
dim in plini pa se razpršijo na znatno širše območje. Samo Termoelektrarna 
Trbovlje II odda pri polnem obratovanju v ozračje dnevno 150 ton žvepla. 

Zato je resnično sanacijo ozračja nad Zasavjem mogoče pričakovati, ko 
bodo zgradili še Termoelektrarno III in postavili tudi ustrezne čistilne naprave 
in obrat za pridobivanje žvepla oziroma žveplovih spojin. Tedaj bodo ukinili 
staro termoelektrarno I. 

Potrebno pa bo sanirati tudi drugo industrijo in številna manjša kurišča. 
K temu lahko pripomore ureditev Termoelektrarne III kot toplarne. O tem je 
bilo govora tudi na regijskih posvetovanjih o prostorskem planiranju in o do- 
govarjanju za nove srednjeročne plane, ki so bila spomladi. Tako pričakujemo, 
da bodo vsi odgovorni dejavniki zagotovili, da pride do ustreznih dogovorov, 
projektov in planov. 

Pri tem želim opozoriti na vlogo in naloge samoupravnih interesnih skup- 
nosti za varstvo zraka. Meteorološki zavod Slovenije in republiški organi bodo 
zagotovili potrebna opazovanja kakovosti ozračja in s tem razkrivali kritične 
razmere. Sanacijske programe pa morajo pripraviti tiste organizacije združe- 
nega dela, ki onesnažujejo ozračje, za posamezna območja pa ustrezne Samo- 
upravne interesne skupnosti za varstvo zraka. Nedopustno je tudi, da posa- 
mezne organizacije zanemarjajo svoje odgovornosti, ki so določene z zakoni, 
in celo obratujejo brez ustreznih dovoljenj oziroma na način, ki ni dovoljen. 
Takšne razmere imajo svoje škodljive posledice, ki se kažejo na zdravju ljudi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravil poročilo o problemih 
onesnaženosti zraka in se zavzema za odgovornejši odnos vseh družbenih de- 
javnikov pri preprečevanju škodljivega onesnaževanja zraka. Odgovornim re- 
publiškim upravnim organom, Meteorološkemu zavodu Slovenije in inšpekcij- 
skim organom pa je naložil, naj proučijo te razmere in učinkovitost svojih 
ukrepov ter ga ob naslednjem poročanju o tem obvestijo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Horjak, vprašujem, ali 
boste sedaj povedali, če ste zadovoljni z odgovorom na vprašanje, ali na na- 
slednji seji? (Na naslednji seji.) Pismeni odgovor boste prejeli. 

Na delegatsko vprašanje iz občine Sevnica bo odgovoril tovariš Ivo Ma- 
renk, republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim, tovariš 
Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Janko Rebernik, vodja skupine delegatov za delegiranje delegatov v 
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Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Sevnica je zastavil naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

»V občini Sevnica smo v lanskem letu pristopili k ustanavljanju samo- 
upravne interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva. Kot glavni vir finan- 
ciranja te interesne skupnosti je bil s samoupravnim sporazumom določen pri- 
spevek organizacij združenega dela, izračunan na odstotek glede na izplačano 
maso osebnih dohodkov. K samoupravnemu sporazumu pa ni pristopila po- 
trebna večina organizacij združenega dela, predvsem iz razloga, ker prispevka 
ni mogoče plačevati iz dohodka, temveč le iz čistega dohodka. Glede na širši 
družbeni pomen financiranja hitrejšega razvoja kmetijske proizvodnje in še 
zlasti glede na težave v letošnjem letu menimo, da bi morali zagotoviti mož- 
nost, da se pospeševanje kmetijstva lahko financira iz dohodka organizacij 
združenega dela. 

Sprašujemo Izvršni svet, ali je možno sprejeti ustrezne ukrepe, da bi pri- 
spevek za pospeševanje kmetijstva dobil status zakonske oziroma pogodbene 
obveznosti in da bi se lahko plačeval iz dohodka tozdov, spričo družbenega 
pomena, ki ga ima pridelovanje hrane oziroma razvoj kmetijstva.« 

Na zastavljeno vprašanje odgovarjamo takole: 
Ob koncu leta 1978 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o interven- 

cijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki med drugim ureja tudi način financi- 
ranja pospeševanja kmetijstva v občinah. Zakon je bil sprejet po obravnavi 
v Skupščini SR Slovenije, o predlogu za izdajo zakona pa je sredi lanskega 
leta potekala široka javna razprava. 

Kot vir sredstev za intervencije v kmetijstvu oziroma za pospeševanje 
kmetijstva opredeljuje zakon prispevke iz čistega dohodka organizacij zdru- 
ženega dela, osebnih dohodkov, sklada skupne porabe in sredstev rezerv ozi- 
roma proračunska sredstva in druge vire. Zakon torej ne omogoča zagotav- 
ljanja sredstev za intervencije v kmetijstvu iz dohodka organizacij združe- 
nega dela. V slednji obliki financiranja — na osnovi prispevka iz dohodka — 
je bil pripravljen predlog za izdajo zakona, vendar je bil v razpravi v telesih 
Skupščine Socialistične republike Slovenije zavrnjen z utemeljitvijo, da do- 
hodka organizacij združenega dela ni mogoče dodatno obremenjevati z novimi 
obveznostmi. 

Poleg tega velja opozoriti na določilo 47. člena zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka, po katerem temeljna organizacija 
lahko med letom opravlja izplačila iz dohodka le za namene, ki so določeni v 
omenjenem členu. Po tem členu se namreč iz dohodka lahko poravnajo le z za- 
konom določene obveznosti, prevzete s samoupravnimi sporazumi ali pogodbo. 

Da bi bile zastavljene naloge pri pospeševanju kmetijstva za leto 1979, 
kljub navedenim težavam v občinah, v čim večji meri izvedene, pa je treba pri- 
spevke organizacij združenega dela, ki so s sporazumi za letošnje leto bili 
predvideni v obliki prispevkov iz tekočega dohodka, zagotoviti iz že ustvarje- 
nega dohodka, in sicer iz sklada skupne porabe, oblikovanega z zaključnim ra- 
čunom za letošnje leto. Ta sredstva pa se lahko med letom nakazujejo v obliki 
akontacij. V prihodnje pa bo treba sporazume prilagoditi določilom sprejetega 
zakona in v tej smeri bo treba v okviru občin zastaviti posebno aktivnost, ka- 
tere cilj naj bi bil, da porabniki hrane prispevajo svoj delež sredstev za pro- 
izvodnjo hrane in da se na ta način ustanovijo skladi, ki jih določa omenjeni 
zakon. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Marenk! Tovarišica 
Horjak, tudi ta odgovor boste dobili pismeno. Ali boste na naslednji seji po- 
vedali, če ste zadovoljni z odgovorom? (Da.) 

Danes ste na klop prejeli tudi delegatsko vprašanje skupine delegatov 
iz občine Ravne na Koroškem. Čeprav je bilo delegatsko vprašanje zastav- 
ljeno šele včeraj, imamo danes že odgovor, ki ga bo dal tovariš Franc Hočevar, 
namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno- 
varstvo. Prosim, tovariš Hočevar! 

Franc Hočevar: Na delegatsko vprašanje, ki je bilo postavljeno 
Izvršnemu svetu oziroma Republiškemu komiteju za zdravstveno in socialno 
varstvo v zvezi s cepljenjem proti steklini in zavarovanjem zdravja ljudi, 
dajemo naslednji odgovor in pojasnilo: 

O problematiki stekline je razpravljala karantenska komisija Republiš- 
kega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo dne 29. 5. 1979. O tem 
problemu je dne 20. 6. 1979 razpravljal tudi Republiški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo ter tudi Odbor za družbene dejavnosti pri Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. Komite je predlagal preventivno cepljenje ekspo- 
niranih grup prebivalstva, kot so veterinarji, gozdarji, lovski čuvaji, pre- 
paratorji in laboranti, ki pri svojem delu lahko pridejo v stik s kužnim ma- 
terialom, ki vsebuje viruse stekline. Po oceni bi bilo potrebno preventivno 
cepiti od 300 do 400 oseb v območju z verjetnostjo okužbe. 

Na teh osnovah je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
sprejel sklep, da naj zdravstvene skupnosti v okviru svojega imunizacijskega 
programa za leto 1979 zagotovijo potrebna sredstva za nabavo primerne ko- 
ličine cepiva. Na osnovi sprejetih sklepov je bilo nabavljenih 1600 doz cepiva, 
kar zadošča za sedanjo epidemiološko situacijo. Cepivo je ustrezno razpo- 
rejeno v ambulantah, ki opravljajo to cepljenje. 

Naj povem, da je to le odgovor na prvi del vprašanja, ki se nanaša na 
zdravje ljudi. Odgovor pa se ne nanaša na drugi del vprašanja, to je na zava- 
rovanje zdravja živali pred steklino, kar je tudi posebej problematično, saj 
so živali nosilci virusa okužbe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Božinovski, ali ste 
zadovoljni z odgovorom? 

Milan Božinovski: Gre predvsem za to, da vemo, da bo v letoš- 
njem letu prišla okužba do vrhunca. Pozneje pa se bo bolezen širila po 
Sloveniji. V obmejnem območju imamo nekaj tako imenovanih provizoričnih 
pašnih skupnosti, kjer se pase od 40 do 50 govedi. Poznamo primer, ko so 
bili stroški za obolelo kravo 1,5 milijona dinarjev. Na tem področju imamo 
precej gozdnih delavcev in si prizadevamo, da bi jih zavarovali. Samo in- 
formativno smo se pogovarjali in zvedeli, da so delavci začeli odklanjati 
odhode v gozd. 

Predsednica Silva Jereb: Gotovo je problematika bolj komplicirana, 
kot smo lahko sedaj slišali v odgovoru. Tovariš Božinovski, vi boste dobili 
pismeni odgovor, pa boste na tej osnovi morda vprašanje malo bolj razširili in 
bi lahko bil potem odgovor konkretnejši. Kaj mislite, tovariš Hočevar? 
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Franc Hočevar: Odgovorili smo le na prvi del vprašanja, ki se 
nanaša na zavarovanje življenja ljudi. Najuspešnejše sredstvo za zavarovanje 
ljudi je seveda cepivo. Tega je trenutno v Sloveniji dovolj. Kompleksno pa mi 
problematike ne moremo ocenjevati, ker gre tudi za vprašanje zavarovanja 
živali. V tem primeru se naša pomoč končuje. Če pa želimo kompleksno od- 
govoriti, je treba ugotoviti, kaj je mogoče narediti na tem področju. 

Predsednica Silva Jereb: Torej ste dobili na vprašanje samo delen 
odgovor, ki vam ga bomo pismeno posredovali. Izvršni svet bo pa za nasled- 
njo sejo, če se bo dalo, zagotovil kompleksnejši odgovor. Ali je prav? (Da.) 
Tovariš Ašič, prosim! 

Marjan Ašič: Stvar še ni žgoča v drugih občinah, vendar so ljudje 
že zaskrbljeni. Nekatere občine so oddaljene od te občine le nekaj 10 km. Zato 
mislim, da je treba k razreševanju te problematike pristopiti bolj odgovorno, 
kot to, da daje odgovor Republiški komite za zdravstvo. Tovariš sekretar za 
kmetijstvo je bil tu, pa je odšel. Mislim, da to nikamor ne vodi. Treba se je 
resneje lotiti zadev, tako glede planiranja sredstev kot tudi glede zagotovitve 
potrebnih zdravstvenih delavcev in veterinarjev, da se prepreči širjenje okuž- 
be. Ljudje so tudi v naši občini razburjeni in že sprašujejo, kako jih bomo 
zaščitili. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Ašič! To so dodatne su- 
gestije. Tovariš Pacek, ki predstavlja Izvršni svet, se je, kot sem lahko raz- 
brala iz njegovega reagiranja, takoj strinjal, da je treba kompleksno odgo- 
voriti. Zato lahko pričakujemo, da bo odgovor dan na seji 23. julija. 

Tovariš Marenk pa najbrž ni ušel, ker je prišlo vprašanje šele včeraj in 
smo ga zato dobili na klop. Upala bi si trditi, da niti ni vedel, o čem bomo 
govorili pri naslednjem delegatskem vprašanju. Rada bi ga opravičila, ker 
sem prepričana, da res ni vedel. 

Zeli še kdo od delegatov zastaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Ce nihče, potem se zahvaljujem za udeležbo in za razpravo ter zaključujem 
sejo. Hvala. 

(Seja je bila končana ob 13.25.) 



23. seja 

(23. julija 1979) 

Predsedovala Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9 uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
23. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in se- 
stavi poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: to- 
variša Toneta Miklavčiča, delegata iz Grosupljega za predsednika ter tovariša 
Franca Godca, delegata iz Hrastnika in tovarišico Albino Skapin iz Izole za 
člana. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Potem prosim, da glasujete. 
Kdor je za tako sestavljeno Komisijo, 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 23. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Tone Miklavčič za predsednika in tovariš Franc Godec ter tovarišica Albina 
Skapin za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane ter pregleda poobla- 
stila delegatov in sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da osta- 
nete na svojih mestih, ker bo ta komisija kmalu opravila svoje delo. 

Ravno tako prosim tiste delegate, ki imate morda pripravljena pismena 
delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora, da bi jih takoj posre- 
dovali Izvršnemu svetu ali drugim naslovnikom z željo, da dajo po možnosti 
odgovor že na tej seji, sicer pa na septembrski seji. Prav tako prosim tiste, ki 
se še niste prijavili k razpravi, da to storite sedaj. 
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Nekateri tovariši sprašujejo, kako je z oddajanjem pismenih poročil ali 
pripomb. Tisti, ki bolj redno hodite na seje našega zbora, se boste spominjali, 
da smo se že nekajkrat dogovorili, da pismenih poročil in pripomb ne bi odda- 
jali. Vrsta razlogov je, ki govore v prid taki odločitvi. Gre najprej za to, 
da se slišite drug drugega in lahko tako vsebinsko spremljate posamezno 
točko dnevnega reda. Pa tudi predstavniki predlagatelja na podlagi pismeno 
oddanih poročil ne morejo oblikovati svojega odnosa do vaših predlogov. Pri 
dosedanjem delu so se delegati v svojih razpravah večkrat prilagodili tistemu, 
kar je bilo že izrečeno na sami seji Zbora ali pa tistemu, kar so povedala 
delovna telesa Zbora in Skupščine. Tako je običajno delegat oblikoval svojo 
razpravo tako, da je rekel: »podpiramo poročilo Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, razen tega pa mislimo, da je prav, da iz naših 
pripomb povemo še to, kar v teh poročilih ali pa v dosedanji razpravi še ni 
bilo povedano«. Na ta način smo na neko pametno mero skrčili razprave ker 
ni bilo potrebno posebno ponavljanje. Seveda pa tudi ponavljanje včasih nič ne 
škodi, ker je to samo znak, da povsod približno enako mislimo o neki stvari in 
to je verjetno pomemben podatek tako za vas kot za predlagatelja. 

Prijav za razpravo je kar precej, zato se bomo potrudili, da bomo delali 
kar se da racionalno in hitro. 

Vidim, da je Komisija že opravila svoje delo. Prosim predsednika, da 
poda poročilo Zboru! 

Tone Miklavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. člena 
poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji Zbora in iz 
teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin iz Socialistične republike Slovenije ter delegata 
mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov iz občin: 
Brežice, Dravograd, Jesenice, Ljubljana-Šiška, Postojna in Radovljica. Od 
naštetih je odsotnost opravičil delegat iz občine Jesenice. 

Delegati iz Črnomlja, Ptuja in Šentjurja pri Celju niso oddali pooblastil, 
vendar je bilo ugotovljeno, da so jih skupine delegatov pooblastile za današ- 
njo sejo Zbora občin. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu 1. odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo, 23. sejo. ' 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o 
poročilu. Želi o poročilu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker, kot 
ste slišali, ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim 
glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 23. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 
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Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še: 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in 
Skupnost slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda ter Loterijski zavod 
Slovenije k 7. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo: tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in 
drugi predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih točkah dnevnega reda; 
tovariš Ludvik Golob, sekretar Skupnosti slovenskih občin in tovariš Ivo 
Janžekovič, predsednik Loterijskega zavoda Slovenije. 

Hkrati vas obveščam, da so na seji navzoči naslednji poročevalci delovnih 
teles našega zbora in Skupščine: tovariš Mitja Horvat, predsednik Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem; tovariš Zvonimir Volfand, pod- 
predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj; tovariš Franc 
Štrakl, član Odbora za finance; dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije in tovariš Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

Vse, ki se udeležujete današnje seje, lepo pozdravljam! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 23. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 18. 7. 1979 ste bili obveščeni, da bom predvidoma raz- 
širila dnevni red današnje seje Zbora s predlogom odloka o uporabi sredstev 
solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti Socialistične republike Slovenije do 
območij, ki jih je prizadel potres v Socialistični republiki Crni gori. To točko 
sem uvrstila na dnevni red današnje seje, ker gre za izpolnitev že prevzetih 
obveznosti Slovenije na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel nekatera območja Sociali- 
stične republike Crne gore v letu 1979. Na podlagi tega zakona dospe prva 
obveznost Slovenije že ob koncu avgusta letošnjega leta. Zato moramo seveda 
odlok sprejeti še pred skupščinskimi počitnicami. 

Glede na to, 'da naš zbor pri 3. točki dnevnega reda sprejema predlog 
smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1981—1985, analiza možnosti razvoja za obdobje od 1981—1985 pa 
je predložena le kot delovno gradivo k predlogu smernic, je 3. točka dnevnega 
reda nekoliko preoblikovana. 

Obveščam vas tudi, da ste danes prejeli na klop še predlog odloka o 
razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov in članov Iz- 
vršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o razrešitvi in 
imenovanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in 
informacijski sistem, predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike in 
predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije za ustavna vprašanja, s katerimi prav tako razširjam dnevni red da- 
našnje seje zbora. 

Dobili ste tudi osnutek zapisnika 21. seje zbora, ki ga bomo danes odo- 
brili pod 2. točko dnevnega reda. 

Tako predlagam zboru naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 23. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 21. seje Zbora občin, 
3. poročilo o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slo- 

venije v obdobju 1976—1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980, 
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4. predlog smernic za pripravo družbenega plana Socialistične repub- 
like Slovenije za obdobje 1981—1985 z analizo možnosti razvoja Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1981—-1985, 

5. analiza dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj 
razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji, 

6. predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku 
od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, 

7. predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amor- 
tizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
leti 1977 in 1978, 

8. predlog odloka o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev 
obveznosti Socialistične republike Slovenije do območij, ki jih je prizadel 
potres v Socialistični republiki Črni gori, 

9. predlog razdelitve dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za 
namene iz 4. točke 7. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije za leto 1979, 

10. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, 
11. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma pod- 

predsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter razre- 
šitvi in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno plani- 
ranje in informacijski sistem, 

12. predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine Socialistične repub- 
like Slovenije za ustavna vprašanja, 

13. volitve in imenovanja, 
14. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, 

da glasujete. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (57 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje zbora sprejet tak, kot sem 
ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora združenega dela in 
Družbenopolitičnega zbora poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 3. in 4. točki 
dnevnega reda, in sicer k poročilu o izvajanju družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije v obdobju 1976—1979 in oceni možnosti razvoja v letu 
1980 in k predlogu smernic za pripravo družbenega plana Socialistične repu- 
blike Slovenije za obdobje 1981—1985 z analizo možnosti razvoja Socialistične 
republike Slovenije v tem obdobju, ki ga bo podal tovariš dr. Anton Vratusa, 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodila tovari- 
šica Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 21. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo pripombo ali popravek k 
zapisniku 21. seje zbora? (Nihče.) Če nihče, potem dajem zapisnik na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobri zapisnik 21. seje Zbora občin. 
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Zdaj pa prosim delegate, da gremo skupaj v veliko dvorano, kjer bomo 
poslušali uvodni ekspoze. Po ekspozeju pa bomo takoj nadaljevali z delom. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.25). 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo delo. Rada bi vas obvestila, 
da se je medtem število delegatov povečalo še za delegate iz občin Brežice, 
Ljubljana-Siška in Postojna. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o iz- 
vajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976 do 
1979 in oceno možnosti razvoja v letu 1980. 

Gradivo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svoja 
predstavnika določil tovariša Živka Pregla in Zlatka Lavrenčiča, pomočnika 
direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno planiranje. 

Ekspoze Izvršnega sveta smo poslušali na skupnem zasedanju. Poročilo je 
bilo objavljeno v Poročevalcu št. 16, danes na klop pa ste prejeli tudi mne- 
nje Sveta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsed- 
stvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
k poročilu o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije v 
obdobju 1976—1980 in oceni možnosti razvoja v letu 1980. 

Poročilo sta obravnavala naša odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in za finance, ki sta zboru predložila skupno poročilo. Želita poroče- 
valca obeh odborov poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

K poročilu ste prejeli predlog ugotovitve in sklepov, ki ga je pripravila 
medzborovska skupina delegatov, ki so jo imenovali odbori za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj vseh treh zborov na podlagi dosedanjih razprav 
v delovnih telesih zborov. Skupina delegatov sodeluje pri delu današnje seje 
zbora in bo spremljala razpravo ter po njej zboru predlagala morebitne spre- 
membe oziroma dopolnitve predloga ugotovitev in sklepov, ki ga bodo danes 
sprejeli vsi trije zbori. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima 
tovariš Peter Tulipan, delegat iz občine Kranj! 

Peter Tulipan: Tovarišice in tovariši delegati! Na seji skupin de- 
legatov za delegiranje v zbore Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
ki je bila 18. 7. 1979, so delegati ob obravnavi poročila o izvajanju družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976—1979 in ocene mož- 
nosti razvoja v letu 1980 v načelu soglašali z besedilom predloženega gradiva. 
Skupine delegatov pa predlagajo, da se v omenjeno gradivo vnesejo tudi na- 
slednje pripombe oziroma dopolnitve: 

V analizi uresničevanja družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije v obdobju 1976—1979 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1980 ni 
navedeno, da je bila v preteklem obdobju letališka infrastruktura fizično zgra- 
jena tako, kot je bilo predvideno v družbenem planu Socialistične republike 
Slovenije. Vendar pa istočasno ni bil rešen tudi vir financiranja tako, kot je 
predvideval družbeni plan: v obliki združevanja sredstev gospodarstva za te 
namene; čeprav je bila ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za leta- 



320 Zbor občin 

liško dejavnost poudarjena v vsakoletni resoluciji izvajanja srednjeročnega 
plana kot pomembna naloga. 

Menimo, da bi morala biti ta informacija vnesena v analizo v Poročevalcu 
št. 16 na strani 3 v zadnjem odstavku; na strani 6 v 4. odstavku in na strani 
25 v zadnjem odstavku. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Zvonko 
Perlič iz Celja! 

Zvonko Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da podam k poročilu o izvajanju družbenega plana So- 
cialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1979 ter k oceni možnosti raz- 
voja do konca srednjeročnega obdobja nekaj misli. 

Delegati skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
družbenopolitične organizacije so me zadolžili, da na današnji seji Skupščine 
spregovorim tudi o rezultatih, ki so bili doseženi v celjski občini v minulem 
obdobju. Mislim, da takšno poročilo že določen čas ni bilo podano. 

Z družbenim planom občine Celje za obdobje 1976—1980 smo dali pou- 
darek naslednjim ciljem: izboljšanju življenjskih razmer in delovnih pogojev 
za vse ljudi, izenačevanju pogojev za vsestranski razvoj človekove osebnosti, 
nadaljnji krepitvi samoupravnih socialističnih odnosov, spremembi v struk- 
turi proizvodnje in investicij, izvajanju prednostnih nalog na področju druž- 
benih dejavnosti, bolj smotrni izrabi prostora in varovanju okolja ter drugim 
ciljem. 

V občini Celje ugotavljamo, da nam je uspelo doslej izpeljati vrsto po- 
membnih nalog, ki smo si jih zadali s srednjeročnim planom. Doseženi re- 
zultati predstavljajo solidno osnovo za intenziven in pospešen razvoj v pri- 
hodnje. Spodbudne rezultate smo dosegli pri izgradnji objektov iz referendum- 
skega programa izgradnje šol, vrtcev in zdravstvenih domov, objektov po- 
sebnega družbenega pomena in drugih objektov za širše potrebe delovnih ljudi 
in občanov. Nadalje pri stanovanjski izgradnji, kjer imamo nasploh spodbudne 
rezultate. Izreden razvoj so doživele družbene dejavnosti, ki so v preteklosti 
zelo zaostajale za gospodarskim razvojem. Dosegli smo solidne rezultate tudi na 
področju gospodarjenja. Kljub slabemu letu 1976 je v povprečju realni druž- 
beni proizvod porastel za 10,1 "/o, industrijska proizvodnja za 7,3 %, izvoz za 
8,8 % zaposlenost za 2,7 %, produktivnost dela za 7,3 %, realni osebni do- 
hodek na zaposlenega za 3,7% in investicije v osnovna sredstva za 14,4%. 

Najugodnejšo rast proizvodnje smo dosegli v letu 1978, ko je bila za 
10,2 % večja kot leta 1977. Dosežena rast je bila rezultat povečane proizvodnje 
traktorjev, nove proizvodnje kotlov in konteinerjev v EMO, merilnih naprav 
in sistemov v Libeli, keramičnih ploščic v Ljubečni pri Celju in drugih iz- 
delkov. Na še ugodnejšo rast pa so v negativni smeri vplivali znani vzroki, ki 
so navedeni v analizi uresničevanja družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije in jih tudi v celoti sprejemamo. 

S srednjeročnim planom 1976—1980 smo v Celju planirali letno milijardo 
100 milijonov dinarjev investicijskih naložb, predvsem v modernizacijo ob- 
stoječe proizvodnje in izboljšanje tehnoloških postopkov, nakup moderne opre- 
me in rekonstrukcijo, manj pa v novo gradnjo. Predvideli smo takšno strukturo 
investicijskih naložb, pri katerih naj bi investitorji prispevali 70 % lastnih sred- 
stev, 30 %pa naj bi predstavljala tuja sredstva. Kljub prizadevanjem pa tega 
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nismo uspeli realizirati. Udeležba lastnih sredstev se giblje med 30 in 40 %, ker 
združevanje dela in sredstev in dohodkovno povezovanje še ni zaživelo v taki 
meri, da bd lahko bili zadovoljni. Investitorji še vedno, kot tudi povsod drugod, 
v pretežni meri iščejo finančna sredstva v obliki bančnih kreditov. Tako v mi- 
nulih treh letih tega srednjeročnega obdobja nismo uspeli realizirati načrtova- 
nih investicijskih naložb, tako ne glede objektov kot tudi ne po vrednosti. Na- 
mesto 3 milijarde 300 milijonov dinarjev smo v letih 1976 do 1978 investirali le 
okrog 2 milijarde 200 milijonov dinarjev ali slabih 70 %. To bo prav gotovo 
imelo dolgoročne posledice za Celje in celjsko gospodarstvo, ki se že vrsto let, 
poleg uspehov, ubada z nenehnimi problemi in težavami pri oskrbi s surovina- 
mi, zlasti pa z repromaterialom iz uvoza, z občutnim pomanjkanjem obratnih 
sredstev in porastom nabavnih cen surovin in drugih stroškov poslovanja. Celje 
pa si je vendarle v pretežni meri s sredstvi svoje lastne akumulacije v minulem 
obdobju znatno okrepilo materialno osnovo in si tako zagotovilo boljše pogoje 
za delo in materialni razvoj. 

Pridobitve niso majhne, zato bom naštel nekaj najpomembnejših. Zgra- 
jeni so bili naslednji objekti: tovarna traktorjev v Železarni Štore s proiz- 
vodno zmogljivostjo 10 000 traktorjev letno, furnirnica eksotičnega lesa v LIK 
Savinja, proizvodni prostori organizacij združenega dela Elektrosignal in 
Ključavničar, hala za proizvodnjo težkih elementov v gradbenem in indu- 
strijskem podjetju Ingrad, surovinsko skladišče ter nabava razne strojne 
opreme v Pohištvu Celje, zgrajenih je bilo 1174 stanovanj v družbeni grad- 
nji in vrsta izredno pomembnih komunalnih naprav ter objektov. 

Na področju razvoja družbenih dejavnosti so bili doseženi naslednji rezul- 
tati: v vzgojno-varstvene zavode je bilo zajetih na novo 680 otrok, tako da jih 
je sedaj v vrtcih 2700 ali 41,5 odstotka vseh otrok; zgrajena je bila ena osnovna 
šola, prizidki in jedilnice; pridobljeni so bili prostori za delovanje oddelka Viso- 
ke ekonomske komercialne šole v Celju; izboljšani so pogoji dela pri bolnišnič- 
ni in izvenbolnišnični ter lekarniški dejavnosti; velik napredek je bil dosežen 
na področju kulture; na področju socialnega skrbstva se gradi nov dom upo- 
kojencev in varovancev s kapaciteto 160 postelj v Grmovju in enota doma 
upokojencev v Celju s kapaciteto' 190 postelj; iz združenih sredstev smo 
zgradili prvo fazo lepega in modernega, funkcionalnega objekta Turistično re- 
kreacijski center Golovec, prvo fazo tehničnega šolskega centra, telovadnico pri 
Ekonomskem šolskem centru in drugo. 

Nerealizirane oziroma prestavljene v leti 1979 in 1980 pa so naslednje 
naložbe: Tovarna energetskih naprav v EMO, jeklovlek in žarilnica v Železarni 
Store, modernizacija in razširitev grafične industrije, rekonstrukcija valjarne in 
proizvodnje žveplene kisline, izgradnja nekaterih gostinsko-turističnih objek- 
tov, modernizacija in razširitev hotela v Celju, izgradnja nove hale v izmeri 
15 000 m2 za hrambo in distribucijo blaga v okviru Skladiščno-transportnega 
podjetja v Celju, izgradnja nove veleblagovnice, avtomatske telefonske centrale 
v okviru PTT Celje, stavbe Uprave javne varnosti in drugo. 

Pogoji gospodarjenja v državi in tudi v naši republiki bodo vplivali tudi 
na gospodarjenje v občini Celje. Tako predvidevamo v Celju, da bo v letih 
1979 in 1980 družbeni proizvod rasel po stopnji 7 do 7,5 %, industrijska proiz- 
vodnja pa po stopnji 8 do 9 %, na kar naj bi vplivale navedene nove naložbe. 
Izvoz bo rastel po stopnji 10 do 12 %, nanj pa bo seveda odločilno vplivalo po- 
večanje proizvodnje traktorjev in titanovega belila v cinkarni. Zaposlenost bo 
rasla po stopnji največ 2,5 %, pri čemer bomo bistveno izboljšali notranjo 
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strukturo zaposlenosti. V teh okvirih bo rast produktivnosti dela 4,5 "/o ob in- 
tenzivni investicijski dejavnosti, da bi dohiteli zamujeno. Da bi zagotovili reali- 
zacijo predvidenih nalog do konca tega srednjeročnega obdobja, se zavzemamo, 
da se sprejmejo potrebni ukrepi in da naj ne bo z današnjo razpravo zaklju- 
čena obravnava odprtih vprašanj tega srednjeročnega obdobja, saj je od tega 
odvisno, kako bomo uspešni v prihodnje. 

Veliko smo v Socialistični republiki Sloveniji napravili v letih doslej. Ven- 
dar menimo, da bi lahko napravili še več, če bi ravnali še bolj odgovorno. Ne- 
katere slabosti in ugotovitve iz leta v leto ponavljamo, vlečejo se iz leta v 
leto in se še slabšajo, kar kaže na neodgovornost, slabo kontrolo nad dogovori 
in pomanjkanje samoupravnega sankcioniranja odstopanj. To so znani pro- 
blemi nenehnega naraščanja cen, rasti osebnih dohodkov brez odvisnosti od 
večjega dohodka in produktivnosti, neizvajanje zakonskih določil o združevanju 
dela in sredstev, pomanjkanje dohodkovnih odnosov in drugo. Tako se torej 
postavlja vprašanje, ali smo dovolj in pravilno analizirali vzroke za tako sta- 
nje in ocenili, ali je is sprejetimi ukrepi resnično mogoče razrešiti nastale pro- 
bleme. Vse prevečkrat je slišlati pavšalno oceno, na katero smo se že navadili, 
namreč, da je za to in to odgovorno združeno delo lin delavci v tem združenem 
delu, ki se prepočasi prilagajajo spremembam in podobno. 

Tovariš predsednik Izvršnega sveta je danes že govoril o nekaterih vpra- 
šanjih v zvezi z zunanjetrgovinskim poslovanjem, akcijami okrog učinkovitej- 
šega gospodarjenja, inflacijo lin tako dalje, zato teh stvari ne bi ponavljal, ker 
jih v bistvu v celoti podpiramo. 

Na koncu menimo, da nam je potrebna odločna družbenopolitična akcija, 
toda ne kot državno administrativna intervencija, temveč zaostritev politične 
odgovornosti vseh družbenih dejavnikov, od tistih v federaciji, republiki in 
občinah pa vse do temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skup- 
nosti, za dosledno izvajanje zakonov, predpisov in samoupravnih dogovorov. 
Izvajanje predpisov in dogovorov ni nekaj, kar deluje samodejno, temveč je 
to potrebno usmerjati s premišljeno družbeno akcijo. Na to pa smo morda pre- 
več pozabili v nekaterih okoljih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Anica Novak iz 
Ljutomera ima besedo. Prosim! 

Anica Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije, Predsedstvo 
občinske skupščine in Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer so širše razprav- 
ljali o poročilu o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
v obdobju 1976—1970 z oceno možnosti razvoja v letu 1980. Na podlagi ome- 
njene razprave je skupina delegatov za Zbor občin oblikovala ugotovitve, pred- 
loge in pripombe ter pooblastila delegata za današnjo sejo, da jih posreduje 
zboru. 

Analiza prikazuje dejanske razmere in odnose na področju gospodarskih 
in družbenih dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji, zato soglašamo z 
njenimi ugotovitvami ter predlogi za leto 1980. Skupina delegatov je hkrati 
tudi soglašala z načelnimi predlogi in pripombami Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Odbora za finance ter s predlogom ugotovitev in skle- 
pov, ki jih je oblikovala medzborovska skupina delegatov. K navedenemu pa 
ugotavljamo še naslednje: 
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Posebej poudarjamo nujnost, da se poveča odgovornost podpisnikov druž- 
benega dogovora o temeljih plana za uresničevanje sprejetih nalog. Restriktivni 
ukrepi na kreditno-monetarnem področju in pri uvozu neenakomerno prizade- 
nejo posamezne veje gospodarskega razvoja in otežujejo hitrejši razvoj manj 
razvitih območij, zato predlagamo večjo selektivnost pri izvajanju teh ukrepov. 

Predlagamo hitrejšo izpeljavo sistema usmerjenega izobraževanja na vseh 
nivojih, še posebej zato, ker dosedanje razprave v nekaterih okoljih povzročajo 
velike nejasnosti. Mlada generacija pa ob tem nima jasnega izhodišča glede 
odločanja o bodočem poklicu. 

Posebej podpiramo predlog odborov, da se izdela analiza in proučijo vzroki 
za odstopanja pri izvajanju dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije in da se hkrati povečajo napori vseh subjektov planiranja 
za maksimalno uresničitev planskih nalog do izteka tega planskega obdobja. 
Ob tem pa predlagamo, da se podrobneje proučijo negativni vplivi energetskega 
položaja, izpada dohodka v kmetijstvu in posledice potresa v Crni gori na mož- 
nost razvoja v letu 1980, kakor tudi v naslednjem obdobju, 1981—-1985. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Novak! Besedo ima 
tovariš Štefan Horvat, delegat iz občine Lendava! 

Štefan Horvat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zbori Skupščine občine Lendava in skupina delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije so na svojih sejah dne 16. in 17. 7. 1979 obravnavali 
analizo uresničevanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije v 
obdobju 1976—1980 v letu >1979, analizo možnosti razvoja Socialistične republi- 
ke Slovenije za obdobje 1981—1985 in predlog smernic za pripravo družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 ter sprejeli na- 
slednje ugotovitve, stališča in predloge: 

Na podlagi predložene analize o uresničevanju družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije za obdobje 1976—1979 zbori Skupščine občine ugo- 
tavljajo, da se sicer uresničuje predvidena gospodarska rast, vendar na nekoliko 
nižjem nivoju. Nadalje zbori ugotavljajo, da so v Sloveniji prisotni nekateri 
dokaj neugodni trendi, kot so: neugodna struktura delitve dohodka, zmanjša- 
nje deleža akumulacije, doseganje nizke produktivnosti dela, ekstenzivno za- 
poslovanje in visoka rast cen. Zbori ugotavljajo, da je sicer v globalu razvoj 
manj razvitih območij v primerjavi s slovenskim povprečjem hitrejši, vendar 
pa to ne velja za našo občino, saj je bila v obdobju 1976—4i978 dosežena v naši 
občini le minimalna višja rast družbenega proizvoda, kot je povprečje v re- 
publiki. Tako se zaradi še bolj ekstenzivnega zaposlovanja doseženi negativni 
trendi še bolj neugodno odražajo. 

Zbori ugotavljajo, da se analize v vsebinskem pogledu ponavljajo že več 
let. Potrebno bi bilo posebej analizirati zlasti najbolj neugodne tendence v 
razvoju gospodarstva. Zbori Skupščine občine opozarjajo na veliko zadolženost 
našega gospodarstva, zelo slabo akumulativnost in nizko produktivnost, ki v 
veliki meri izvira iz pretiranega razvoja ekstenzivnih dejavnosti na področju 
industrije. Take analize bi morale resneje opozoriti na te probleme. 

Glede na ugotovljeno, zbori menijo, da bi republika morala odločneje po- 
segati v odpravo negativnih trendov s sprejemanjem kratkoročnih ukrepov, ki 
bi jih potem postopno prenesli na samoupravno organizirano združeno delo. 
Menimo, da kljub relativno hitremu razvoju družbenoekonomskih odnosov v 
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združenem delu le-to še ni sposobno izključno po samoupravni poti in z zdru- 
ževanjem sredstev reševati politiko skladnega razvoja Slovenije, čeprav ravno 
tako velik prepad med razvitimi deli in manj razvitimi območji v Sloveniji 
predstavlja zaviralni moment dinamičnega razvoja Slovenije. 

V razpravi o analizi možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije s 
smernicami za pripravo družbenega plana Slovenije za obdobje 1981—1985 so 
zbori navedene dokumente načeloma v celoti podprli, k njim pa so sprejeli 
določena stališča, ki bi jih morali pri pripravi plana SR Slovenije upoštevati, 
in sicer: 

Menimo, da možnosti razvoja na področju bazne kemije niso v celoti pri- 
kazane, zlasti glede na to, da sta bila v tem srednjeročnem obdobju v Lendavi 
končana dva pomembna objekta, in sicer tovarna formalina s kapaciteto 
125 000 ton in tovarna metanola s kapaciteto 165 000 ton letne proizvodnje. 

Z izgradnjo nove rafinerije, ki jo v celoti podpiramo, se bodo možnosti 
razvoja bazne kemije še bolj povečale. Predlagatelj gradiva bi te momente 
moral upoštevati pri analiziranju možnosti razvoja in bodočih usmeritev. 

Zmanjšanje proizvodnje formaldehida od 30 000 ton na 15 000 ton predla- 
gamo zato, ker 15 000 ton formaldehida zadošča za nadaljnjo predelavo v pen- 
taeritritol. S stališča ekonomskega in splošnega družbenega interesa ne bi bilo 
upravičeno povečati kapacitete za ta proizvod, ker sedanje v Lendavi v celoti 
zadoščajo za pokrivanje proizvodnje umetnih lepil v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju. 

Analiza ugotavlja, da bo zaradi vse večje energetske odvisnosti od uvoza 
potrebno ustvarjati pogoje za pridobivanje in uporabo še drugih virov ener- 
gije, med drugim z manjšimi hidroagregati. V tem smislu bi morali, glede na 
možnosti hitre izgradnje elektrarn na Muri, bolj konkretno opredeliti tiste na- 
loge, ki bodo v zvezi s tem izpeljane že v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Kajti to je povezano s prostorskimi plani občin, ki mejijo na reko Muro. 

V analizi je nakazano, da bi z vidika finančnih možnosti morali omejiti 
predlog plana Republiške skupnosti za ceste. Ob tem ugotavljamo, da je iz pri- 
oritete izpadla hitrejša cestna povezava Pomurja na slovenski cestni križ. 

Pri kmetijstvu dajemo podporo osnovnim izhodiščem s poudarkom na pro- 
izvodnji hrane, združevanju dela in sredstev ne glede na lastnino zemlje, me- 
lioracijam, ustanavljanju komasacijskih skupnosti in podobnemu. 

V analizi je poudarjeno, naj bi poseben pomen dobilo tudi reševanje so- 
cialnih vprašanj kmečkega prebivalstva, kjer bi morali bolj intenzivno zago- 
tavljati socialno varnost ostarelih kmetov, ki bodo oddali zemljo, in sicer na 
podlagi preživnine v skladu z zakonom o preživninskem varstvu kmetov. Ugo- 
tavljamo, da je v naši občini med vsemi slovenskimi občinami največja raz- 
parceliranost in imamo veliko kmetov, ki imajo le dva hektara zemlje. Na to 
smo opozorili že predlagatelje zakona o preživninskem varstvu kmetov, in sicer 
v tem smislu, da bi znižali mejo na en hektar. Vendar predlagatelj tega ni 
upošteval. Ugotavljamo, da bo reševanje te problematike v naši občini silno 
težavno in bo zahtevalo posebno obravnavo. 

Glede kriterijev, ki naj v bodoče teritorialno opredeljujejo manj razvita 
območja, podpiramo predlog za kombinacijo obeh navedenih možnosti. Me- 
nimo, da bi v smernicah morali odločneje zahtevati, da vse občine sklenejo 
dogovor o zagotavljanju minimalnih standardov življenjskih pogojev na novo 
zaposlenih delavcev. Menimo, da bo na ta način prišla do popolne uveljavitve 
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zahteva po lociranju novih proizvodnih programov tam, kjer so še zaposlitvene 
možnosti. 

Ne moremo se v celoti strinjati z ugotovitvami v analizi, da se število 
udeležencev usmerjenega izobraževanja ne bo povečalo. Prav uvedba usmerje- 
nega izobraževanja bo pri nas pripomogla k temu, da se bo povečalo število 
osnovnošolcev, ki bodo nadaljevali šolanje v srednjih in poklicnih šolah, kar 
je treba upoštevati pri sporazumevanju o mreži šol usmerjenega izobraževanja. 

V zvezi s tem ugotavljamo, da analiza sploh ne opredeljuje uveljavljanja 
posebnih pravic pripadnikov madžarske narodnosti v osnovnem šolstvu. V 
osnovnem šolstvu je dvojezičnost dokaj dobro razvita, v srednjem šolstvu pa so 
na tem področju narejeni šele prvi koraki. Glede na to je toliko bolj pomembna 
vloga srednjih šol v dvojezičnem obmejnem območju, katerih razvoj bi bilo 
nujno potrebno podpreti v tem obdobju, če hočemo dosledno uresničevati 
ustavna določila glede uveljavljanja pravic narodnosti. Srednje šole v ob- 
mejnem območju so običajno manjše, politika zagotavljanja materialnih po- 
gojev šol v usmerjenem izobraževanju pa je seveda taka, da so deležne pomoči 
širše družbene skupnosti le večje šole, kar bo seveda pogojevalo postopno uki- 
njanje manjših šol na obmejnem dvojezičnem področju, če v zvezi s tem ne 
bodo storjeni ustrezni ukrepi. 

V analizi je poudarjeno, da se investicijska dejavnost na kulturnem pod- 
ročju ne bo nadaljevala z dosedanjim tempom. Menimo, da bo v zvezi s tem 
potrebno opredeliti, katere investicije bodo imele prednost. Pri opredeljevanju 
kriterijev za prioriteto izgradnje kulturnih domov predlagamo, da se upošteva 
uveljavljanje posebnih pravic pripadnikov narodnosti, s čimer se bo omogočila 
gradnja teh objektov tudi v dvojezičnih območjih, če iz različnih vzrokov to do 
sedaj ni bilo možno. 

Del sredstev, ki so bila namensko združena za gradnjo dijaških domov, 
niso pa bila porabljena, bi bilo potrebno usmeriti v sofinanciranje usposobitve 
dijaških domov v dvojezičnih območjih. Le na ta način bodo tudi v teh ob- 
močjih izpolnjeni pogoji za razvoj srednjega šolstva oziroma usmerjenega iz- 
obraževanja. Istočasno pa bodo v šolstvu ustvarjeni pogoji za doslednejše iz- 
popolnjevanje ustavnih določil glede uveljavljanja pravic narodnosti. 

Ugotavljamo, da je med osnutkom zakona o zdravstvenem varstvu in 
možnostmi, ki so nakazane v analizi, določeno neskladje. Tako na primer novi 
zakon o zdravstvenem varstvu ne predvideva povečanja obsega zdravstvenega 
varstva, v analizi pa se tako povečan obseg predvideva. Menimo, da bi morali 
te predloge uskladiti tako v analizi kot novem zakonu o zdravstvenem varstvu. 
Nadalje ugotavljam, da ni dana nobena opredelitev glede invalidskega zava- 
rovanja kmetov. 

Ne moremo se strinjati z ugotovitvijo, da je dograjevanje regionalnih bol- 
nišnic zaključeno. Predlagamo, da v naslednjem planskem obdobju dobi priori- 
teto izgradnja kirurškega bloka Splošne bolnišnice v Murski Soboti, ki bi moral 
biti realiziran že v tem obdobju. Ta investicija je opredeljena v enotnem raz- 
voju Pomurja, razen tega pa je bil že v letu 1976 uveden samoprispevek za so- 
financiranje izgradnje tega objekta, zato je toliko bolj utemeljen predlog za 
uvrstitev te investicije med prioritetne. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Horvat je, kot ste 
slišali, združil razpravo o obeh točkah dnevnega reda. Ker pa sta obe točki 
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vsebinsko povezani, sem prepričana, da ste se tudi vi s takšnim pristopom 
strin j ali. 

Pismenih prijav za to točko dnevnega reda ni več. Zeli še kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 

Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda, da bi se lahko sestala skupina delegatov, ki bo predlo- 
žila morebitne spremembe in dopolnitve sklepa. Skupino pa vendar prosim, 
da bi ostala v dvorani še za naslednjo točko dnevnega reda, tako da bi lahko 
opravila usklajevanje za obe točki dnevnega reda hkrati. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog smernic 
za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981—1985. 

Predlog smernic in analizo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet 
in kot svoja predstavnika določil tovariša Živka Pregla in Zlatka Lavrenčiča, 
pomočnika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Ekspoze Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skup- 
nem zasedanju. Predlog smernic z analizo je bil objavljen v Poročevalcu št. 
16. Poleg predloga smernic in analize pa ste prejeli še pripombe Izvršnega od- 
bora Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, predlog Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, mnenja Sveta 
za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, mnenja in 
predloge Koordinacijskega odbora Republiškega sveta za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko in amandmaje Izvršnega sveta. Vse navedeno gradivo 
ste dobili danes na klop. Predlog smernic in analizo sta obravnavala odbora 
Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj in za finance, ki sta zboru 
predložila skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi pred- 
ložila pismeno poročilo. Želijo poročevalci odbora in Komisije poročila še ustno 
dopolniti? (Ne želijo.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora k predlogu 
smernic, ki ga ta zbor obravnava po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije tako, da daje pristojnima zboroma o njem svoja stališča. 

Na predlog pristojnih odborov za družbenoekonomske odnose in razvoj 
vseh treh zborov je bila imenovana medzborovska skupina delegatov, ki je 
pripravila predlog sklepa. Ta je povzel v bistvu poglavitno vsebino razprav 
iz delovnih teles zborov. Sklep naj bi služil tako predlagatelju, da dopolni svo- 
je smernice — to je predlagatelj tudi že storil z amandmaji, ki ste jih danes 
prejeli, oziroma vsem trem zborom, da k smernicam predlagajo svoje dopol- 
nitve. Skupina delegatov je na današnji seji prisotna, spremljala bo razpravo 
o obeh točkah dnevnega reda in pozneje po potrebi predlagala tudi spremembe 
zaključkov. 

Danes zjutraj se je medzborovska skupina delegatov sestala. Pripravila je 
poročilo k predlogu smernic, ki ste ga pravkar dobili. Prosim tovariša Štrakla, 
da kot predstavnik skupine pojasni predloženo poročilo! 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dolžnost imam, da v imenu medzborovske skupine delegatov obrazložim pred- 
loge, ki ste jih pravkar prejeli na klop. 



■23. seja 327 

Medzborovska skupina delegatov je pripravila predlog sklepa, ki ste ga 
dobili v delegatskih materialih in ki naj bi ga pristojni zbori sprejeli ob ob- 
ravnavi predloga smernic za pripravo družbenega plana za naslednje srednje- 
ročno obdobje. Predlog sklepa je bil pripravljen z namenom, da se na podlagi 
dosedanjih razprav v delovnih telesih, glede na to, da se smernice sprejemajo 
v zadnji fazi, olajša delegatom in Izvršnemu svetu primerjava med stališči, 
sprejetimi v delovnih telesih, in med predlogi Izvršnega sveta. 

Medzborovska skupina delegatov se je sestala pred današnjim zasedanjem 
zborov in proučila predloge amandmajev, ki jih je na podlagi razprav v de- 
lovnih telesih in glede na opredelitve v predlogu sklepov predložil Izvršni svet. 
Skupina je ugotovila, da amandmaji ustrezno povzemajo vsebinske poudarke 
iz obravnav v delovnih telesih in jih zato podpira. Obenem tudi ugotavlja, da 
o predlogu sklepa, ki ga je predložila v tem predlogu, ni treba posebej raz- 
pravljati in odločati, ker so vse usmeritve ustrezno zajete v amandmajih Iz- 
vršnega sveta, ki ste jih danes prejeli na klop. 

Kljub tej podpori amandmajem Izvršnega sveta pa je skupina ugotovila: 
1. Izvršni svet ni dovolj upošteval usmeritev iz 7. točke predloga sklepa 

in zato predlaga zborom, da sprejmejo še naslednje amandmaje k predlogu 
smernic: 

V Poročevalcu št. 16. naj se na strani 69 v drugem stolpcu zgoraj doda 
nov stavek, tako da se ta odstavek začne z besedilom: 

»Pri opredeljevanju nalog na področju prometne infrastrukture bo treba 
upoštevati vpliv negativnih gibanj na mednarodnem trgu, zlasti z vidika pre- 
skrbe z energetskimi viri, in glede na to opredeliti razvoj posameznih trans- 
portnih panog.« 

Na isti, 69. strani se v prvem odstavku drugega stolpca v 13. vrsti, ki se 
konča z besedama »prometno infrastrukturo«, doda nov stavek, ki se glasi: 

»Prioritetna naloga na tem področju bo vzpostavitev učinkovitega sistema 
samoupravnega dohodkovnega povezovanja vključno z zakonsko ureditvijo 
tega področja.« 

Glede mednarodnih obveznosti SR Slovenije pa skupina delegatov meni, 
da zadošča opredelitev v amandmaju št. 9 Izvršnega sveta. 

2. Danes na klop ste prejeli tudi predlog Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije za dopolnitev besedila predloga smernic, do katerega se Izvršni svet 
še ni opredelil. Skupina podpira stališča Kulturne skupnosti Slovenije in pred- 
laga naslednji amandma: 

Na strani 69 naj se v tretjem stolpcu doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
»— hitrejši kulturni razvoj kot temeljni pogoj za oblikovanje osebnosti, so- 
cialističnih vrednot in samoupravnih odnosov ter s tem nadaljnje rasti gmot- 
nih in duhovnih osnov združenega dela; posebne pozornosti bo deležno ustvar- 
janje pogojev za človekovo kulturno delovanje ter za vse širšo in kakovost- 
nejšo dostopnost kulturno-umetniških dobrin.« S tem odstavkom je skupina 
delegatov sprejela prvi in drugi stavek amandmaja, ki ga je predlagala Skup- 
ščina Kulturne skupnosti Slovenije. Za drugi del tega amandmaja pa skupina 
ne predlaga, da se sprejme. 

3. Glede na to, da se delovna telesa niso posebej opredeljevala do analize 
razvojnih možnosti in so že bile predložene nekatere konkretne pripombe k 
posameznim opredelitvam v analizi, ki terjajo, da se nekatere usmeritve v na- 
daljnjih fazah pripravljanja družbenega plana še proučijo in uskladijo, skupina 
predlaga, da se prvi odstavek točke VII na strani 71 črta. Skupina hkrati 
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predlaga, da naj navedeno ugotovitev glede proučitve in usklajevanja zbor 
opredeli v posebnem sklepu. 

Na sestanku medzborovske skupine delegatov je navzoči predstavnik pred- 
lagatelja s predlaganimi spremembami in dopolnitvami soglašal. 

Glede na navedeno torej odpade sklepanje o predlogu sklepa medzborov- 
ske skupine, ki ste ga prejeli z gradivom. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Strakl! Ce še enkrat po- 
novim: Zbor se torej opredeljuje do smernic, ne pa do analize razvojnih mož- 
nosti. Zato tudi medzborovska skupina predlaga, da se črta prvi odstavek 7. 
točke, ki se glasi: »Pri oblikovanju teh smernic je Skupščina SR Slovenije 
upoštevala analizo možnosti razvoja Slovenije za obdobje 1,981—1985, ki lahko 
služi kot primerna strokovna podlaga in informacija nosilcem planiranja pri 
analiziranju njihovih razvojnih možnosti, pri usklajevanju skupnih interesov 
in pri oblikovanju njihovih planov.« Nekatere stvari v analizi so namreč tako 
konkretne, da bi že lahko prejudicirale rešitve, nekatere so tudi premalo ute- 
meljene in skupno mnenje je, da naj se analiza razvojnih možnosti pri nadalj- 
njem pripravljanju planskih dokumentov še preveri. In zato bo medzborovska 
skupina delegatov predlagala, jaz vam bom to vnaprej povedala zaradi laž- 
je razprave, takšen sklep: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupaj z 
odgovornimi nosilci planiranja v nadaljnjih fazah priprav družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—19'85, zlasti pa pri pripravi 
osnutka tega družbenega plana, podrobneje prouči in se opredeli do konkret- 
nih stališč, pripomb in predlogov, izraženih v razpravi na seji Zbora glede 
analize možnosti razvoja Slovenije za obdobje 1981—1985.« Pričakovati je 
namreč, da boste tudi vi v razpravi imeli konkretne predloge in pripombe. 

Sedaj pa bi na osnovi vsega gradiva in vseh uvodnih informacij pričeli 
razpravo. Besedo ima tovariš Janko Kolarič, delegat iz občine Maribor! 

Janko Kolarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Gradivo o izvajanju sedanjega družbenega plana z oceno razvojnih mož- 
nosti v letu 1980 ter z analizo možnosti razvoja v naslednjem srednjeročnem 
obdobju 1981—1985 je vzbudilo v naši občini velik interes in aktivnost pri vseh 
nosilcih planiranja, na delegatskih konferencah in v samoupravnih interesnih 
skupnostih. Skupna ocena analiz in gradiva s pripombami je bila sprejeta na 
seji vseh zborov Skupščine občine dne 17. julija ,1970. 

Splošna ocena je bila, da je način podajanja v analizah oziroma vsebina 
analiz zelo dobra in razumljiva, kar omogoča konstruktivno sodelovanje naj- 
širšega kroga zainteresiranih. Prav posebej pa ustreza preglednost in poveza- 
nost med izvajanjem tekočega družbenega plana z osnovami za oblikovanje 
novega družbenega plana, zlasti pa za oblikovanje novega srednjeročnega plana. 

Kot rezultat kritičnih obravnav na vseh nivojih so bile na zborih občinske 
skupščine oblikovane določene pripombe k celotnemu gradivu, zlasti še k delu, 
ki vsebuje analizo možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985, s smernicami za pripravo družbenega plana Socialistične re- 
publike Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Pripombe so bile posredovane predlagatelju pismeno. Zato mi dovolite, da 
se s svojim izvajanjem omejim le na najbolj pomembna vprašanja: 

Dosedanje izkušnje kažejo, da obstoječa predelovalna industrija, zlasti še 
kovinska predelovalna industrija ni bila ustrezno preskrbljena z repromate- 
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rialom. Povečana sredstva akumulacije, namenjena za razširitev surovinske 
osnove in proizvodnjo repromateriala, pa so se vlagala mimo sprejetega sred- 
njeročnega plana v predelovalno industrijo in v zadnjem času tudi v trgovino. 
Zato je potrebno, da se dopolni besedilo na straneh 45 in 46 gradiva tako, da 
bo jasno opredeljena potreba po povezovanju črne metalurgije s predelovalno 
industrijo, predvsem pa mora biti izražena usmeritev investicijske dejavnosti 
črne metalurgije v osnovno dejavnost, ne pa v predelovalno industrijo. 

Besedilo točke 4.1.2.7 na strani 47, ki obravnava primarno kmetijsko 
proizvodnjo in živilsko predelovalno industrijo, bi bilo potrebno dopolniti s 
tekstom, ki bo opredeljeval problem klavniške in mesne predelovalne indu- 
strije v republiki. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno ta problem razreševati na 
samoupravnih osnovah, tako med primarno proizvodnjo in predelavo kot tudi 
s celotnim združenim delom. 

Predlagana programska usmeritev na strani 48, točka 4.1.2.8, je nepo- 
polna. Potrebno bi bilo opredeliti pomen mednarodnih suhozemskih trans- 
portnih terminalov s prostimi carinskimi conami za slovensko gospodarstvo. 
V tem okviru pa bi bilo potrebno opredeliti tudi vlogo in mesto Skladiščno- 
transportnega trgovinskega centra Maribor ter postavitev proste carinske cone 
v Mariboru. Za slednjo so že izdelani razvojni programi in že tečejo organiza- 
cijske priprave. 

Program na strani 48 gradiva je treba v drugem stolpcu, sedma alinea, 
dopolni tako, da bo opredelitev glede nadaljnje izgradnje letališke infra- 
strukture jasna, zlasti glede nadaljevanja nerealiziranega programa iz teko- 
čega srednjeročnega obdobja. 

Na strani 53 v točki 4.3 je treba dodati besedilo: »Pri uveljavljanju ce- 
lotnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu bo po- 
trebno dosledno izpeljati sistemske rešitve za nov način zbiranja in namenja- 
nja sredstev za stanovanjsko izgradnjo ter racionalno gospodarjenje in uprav- 
ljanje s stanovanji. Računati je treba na postopno uveljavljanje ekonomske 
stanarine. Zagotoviti je potrebno kvalitetnejše planiranje stanovanjskih po- 
treb delavcev in kontinuiteto stanovanjske izgradnje.« Dalje predlagamo, da 
se v točki 4.3 nakaže potreba po sistemskem reševanju komunalne infrastruk- 
ture, ki je povezana s stanovanjsko gradnjo. 

Razvoj na področju racionalizacije pretoka blaga in nekoliko modificiran 
program skladnejšega razvoja prometa, ki sta predlagana na strani 52, točka 
4.2.2, sta bila v razpravah v naši občini ocenjena pozitivno. 

Predlagani program izgradnje cest na strani 59, ki je nekoliko dopolnjen, 
zlasti še v tistem delu, ki utemeljuje in predvideva izboljšanje prometnih po- 
gojev ter povečanje propustnosti na regionalni cesti Šentilj—Macelj, ki pred- 
stavlja vzporednico ceste bratstva in enotnosti, je v celoti utemeljen. Naša do- 
končna in odločna podpora temu predlogu temelji na argumentih in na dejan- 
skem prometnem položaju na tem cestnem odseku, ki povezuje prek Šentilja 
severno Evropo in pirinsko avtocesto. Naša podpora temelji na večletnih ana- 
lizah in razpravah, ne samo v naši občini, ampak v celotni severovzhodni 
Sloveniji in na upravičenih prizadevanjih tega dela Slovenije, da bi bila cestna 
povezava Šentilj—Macelj vključena že v dogovor o temeljih družbenega plana 
za razvoj magistralnih cest v obdobju 1976—1980. 

Odsek ceste med Mariborom in Ptujem spada med najbolj obremenjene 
cestne odseke v Socialistični republiki Sloveniji. Znan je tudi kot odsek, na 
katerem se pripeti največ prometnih nesreč. Na mejnem prehodu Šentilj vstopa 
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po podatkih iz leta 1976 53% vseh tovornih vozil, ki vstopajo v Jugoslavijo na 
področju Socialistične republike Slovenije in 80% vseh tistih tovornih vozil, 
ki vstopajo v Jugoslavijo na mejnih prehodih z Avstrijo. V letu 1976 je vsto- 
pilo na mejnem prehodu Šentilj 220 680 tovornih vozil. Velika večina tega 
prometa nadaljuje pot po Jugoslaviji prek Maribora, Ptuja, Maclja in Zagreba 
do ceste bratstva in enotnosti. Povprečni dnevni promet v enem letu znaša 
na relaciji Šentilj—Maribor približno 6000 vozil, na relaciji Maribor—Ptuj pa 
približno 11 000 vozil, kar uvršča cestni odsek Maribor—Ptuj med prometno 
najbolj obremenjene cestne odseke v Sloveniji in priča o velikem in hitro na- 
raščajočem prometu med mestoma Maribor in Ptuj. Obstoječa magistralna ce- 
sta med Mariborom in Ptujem poteka po urbaniziranem in gosto naseljenem 
področju, kar je velika ovira za odvijanje prometa, zlasti pa za varnost pre- 
bivalcev ob tej cesti. Spričo slabih cestnih elementov rekonstrukcija obstoječe 
ceste ni utemeljena. 

Pomembnost cestne povezave Šentilj—Maribor—'Ptuj—Macelj—Zagreb za 
širši jugoslovanski prostor in vloga tega cestnega odseka v tranzitnem prometu 
na relaciji Zahodna Evropa—Balkan—Bližnji vzhod oziroma Srednji vzhod po- 
trjuje nujnost vključitve tega cestnega odseka v dogovor o temeljih družbe- 
nega plana Socialistične federativne republike Jugoslavije za razvoj magistral- 
nih cest za naslednje srednjeročno obdobje. Temu predlogu bo torej dana naša 
pozornost in vsestranska podpora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kolarič! Tovariš Zoran 
Dular, delegat iz občine Krško, ima besedo! 

Zoran Dular: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V dosedanjih razpravah so delegacije ter organi in delovna telesa Skupščine 
občine Krško ugodno ocenili analizo možnosti razvoja Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1981—1985, predvsem zato, ker temelji na objektivni in 
realni oceni stanja in doseženi stopnji družbenoekonomskega razvoja. Nasploh 
predstavlja analiza s svojimi pokazatelji temeljno izhodišče za opredelitev 
smernic, v katerih so jasno opredeljeni cilji in strateške opredelitve nalog in 
globalnih usmeritev družbenega razvoja Socialistične republike Slovenije v 
naslednjem Srednjeročnem obdobju. Zato dajemo podporo obema dokumen- 
toma. Ob teh načelnih ugotovitvah in stališčih pa želimo opozoriti na nekatere 
nedorečenosti, pa tudi na neskladja med analizo in smernicami. 

Predvsem je v analizi premalo obravnavana in upoštevana energetska si- 
tuacija, za katero lahko rečemo, da je obdelana šele v začetni fazi in se bo 
vedno akutneje pojavljala in delovala kot zelo pomemben omejitveni faktor, 
gledano ne samo z vidika srednjeročnega ampak tudi dolgoročnega razvoja. 
Pri obravnavanju objektivnih pogojev in omejitev razvoja energetska situacija 
sploh ni navedena. Hkrati pa analiza v drugem poglavju med pogoji, ki lahko 
spodbudno delujejo na nadaljnji razvoj, poudarja večjo samooskrbo z električ- 
no energijo. Ta opredelitev je še posebej in zelo določno opredeljena v smerni- 
cah, ki izrecno navajajo, da bo potrebno voditi politiko naslanjanja na domače 
vire, med katerimi bodo imeli prednost ekonomsko upravičeni in ekološko 
najbolj sporni hidroenergetski viri ter sovlaganje v energetske zmogljivosti v 
drugih republikah in pokrajinah. Zal tej strateški opredelitvi razvoja elektro 
energije analiza v obravnavanju možnosti razvoja gospodarske infrastrukture 
ni sledila. Se več, kljub temu, da so vse dosedanje razprave nesporno ugotovile 
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prednosti in nujno potrebo po izgradnji hidroenergetskega sistema na Savi, je 
v tem delu analize navedeno le, da naj bi zgradili eno ali dve elektrarni na 
Savi. Menimo, da bi se morali odgovorni nosilci razvoja energetike v SR Slo- 
veniji veliko bolj zavzeti za hitrejšo izgradnjo hidrocentral, zlasti na Savi, 
ter tako zagotoviti izrabo naravnih in ekološko neoporečnih in cenenih energet- 
skih virov v naslednjem obdobju. 

Prav tako podpiramo v smernicah opredeljeno razvojno opredelitev v so- 
vlaganja v energetske zmogljivosti v drugih republikah ter v cenejšo trans- 
formacijo energije. V prikazu nekaterih pomembnejših razvojnih problemov 
v prostoru zasledimo, da se planirani razvoj plinifikacije v SR Sloveniji kon- 
čuje skoraj na meji Posavske regije, kar vendar ne zagotavlja trdnejše per- 
spektive njenega razvoja, še zlasti, če upoštevamo Posavje kot pomembno in- 
dustrijsko cono republiškega pomena. Enakega pomena oziroma kot primarna 
planska opredelitev pa bi morala biti izgradnja transformacije s 380 na 110 kW 
za potrebe Posavja in širšega dela Dolenjske, kar v analizi razvojnih možnosti 
ne bi smelo biti izpuščeno, če hočemo zagotoviti ustrezen razvoj tega dela 
Slovenije. 

Gotovo ni treba posebej izpostavljati pomena izgradnje slovenskega cest- 
nega križa in v okviru tega še posebej izgradnjo avtoceste Ljubljana—Zagreb. 
Neizpodbitno dejstvo je, da ta cesta že sedaj predstavlja ne samo ozko grlo 
v prometnih tokovih, temveč tudi omejitveni faktor v razvoju gospodarstva. 
Načrtovana izgradnja počasnega pasu na posameznih odsekih bi sedanje te- 
žavne razmere v prometnih tokovih reševala samo začasno. Opozarjamo na 
to, da se bomo v primeru, če se v naslednjem srednjeročnem obdobju ne bomo 
lotili izgradnje te avtoceste in s tem tudi bolj smelo vključili v realizacijo ce- 
lotnega projekta avtoceste od Karavank do Djevdjelije, lahko leta 1985 znašli 
v relativno slabši situaciji na področju prometa in z dolgoročnimi posledicami. 
Zavedamo se, da izvedba ne bo lahka in da bo zahtevala maksimalne napore, 
vendar menimo, da bi zaostajanje SR Slovenije glede prometa v odnosu na 
druge republike nujno povzročilo težke posledice. 

Povsem soglašamo, da je oblikovanje v izvoz usmerjenega gospodarstva v 
smernicah poudarjeno kot strateško opredeljena naloga in razvojna usmeri- 
tev. Zato bomo morali tudi v naših planskih dokumentih dosledno zagotavljati 
realizacijo tega cilja. 

V zvezi s tem bi radi opozorili na ne samo slovenski, temveč tudi jugoslo- 
vanski problem zadovoljevanja potreb po časopisnem papirju. Samo letos bo 
treba za celotne jugoslovanske potrebe uvoziti skoraj 30 000 ton ilustracijskega 
in roto papirja. Ta primanjkljaj pa bo po sedanjih ocenah konec leta 1985 zna- 
šal že 80 000 ton. Takšno stanje očitno postavlja potrebo po izgradnji novih pro- 
izvodnih kapacitet za časopisni papir, zato predlagamo, da se analiza v četrtem 
poglavju pod točko d) na strani 46 dopolni z naslednjim besedilom: 

»Glede na stalno rast potrošnje časopisnih papirjev v Jugoslaviji in zaradi 
zmanjševanja potreb po uvozu je treba povečati kapacitete za proizvodnjo ča- 
sopisnega papirja za 100 000 ton letno«. 

Ta predlog je utemeljen tudi z ugotovitvijo Združenja časopisnih dejav- 
nosti Jugoslavije, da je sedanja proizvodnja časopisnega papirja deficitarna in 
je zato treba poudariti prioriteto izgradnje novih kapacitet na tem področju. 

Glede na ugodne možnosti proizvodnje embalažnega papirja in glede na 
vir surovin, ki je v odpadnem papirju in v odpadnih vlaknih, ki nastajajo pri 
proizvodnji celuloze, ter glede na potrebe po tovrstnih proizvodih predlagamo, 
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da se na istem mestu analiza dopolni z novim odstavkom naslednje vsebine: 
»Vzporedno z večanjem proizvodnje za široko potrošnjo je treba povečati ka- 
pacitete za proizvodnjo embalaže za 25 000 ton z možno lokacijo v Krškem.« 

V zvezi s tem je namreč treba upoštevati dejstvo, da bo precej te emba- 
laže namenjene izvozu, vendar v posredni obliki prek proizvodov, ki jih de- 
lovne organizacije planirajo za izvoz. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Dular! Dr. Mitja Mrgo- 
le, delegat iz Ptuja, ima besedo! 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbori Skupščine občine Ptuj so na sejah dne 22. julija letos razpravljali 
o predlogu smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 ter imenovali posebno komisijo, ki je strnila 
glavne pripombe, ki so jih k predlogu smernic predlagali Izvršni svet Skup- 
ščine občine Ptuj ter delegacije na sejah zborov. 

Zbori so v načelni razpravi podprli predlog smernic, v konkretni obrav- 
navi pa so sprejeli naslednje pripombe in predloge za dopolnitve: 

Na strani 39, druga alinea točke 2.3 ni prepričljiva. Če jo povežemo z 
ugotovitvami iz analize uresničevanja družbenega plana Socialistične republi- 
ke Slovenije v obdobju 1976—1979, ugotavljamo iste številke kot v Poroče- 
valcu na strani 34, točka 6.3 kjer je ugotovljeno, da je kljub hitrejšemu od- 
piranju novih delovnih mest v manj razvitih območjih še vedno prisoten pro- 
blem nezaposlenosti. Delež nezaposlenih je znatno višji kot v povprečju re- 
publike, poleg tega pa se postavlja vprašanje zaposlovanja delavcev, ki se 
vračajo z začasnega dela v tujini. Na osnovi teh ugotovitev ne moremo trditi, 
da so dane možnosti za doseganje polne zaposlitve tudi v manj razvitih ob- 
močjih v Sloveniji, kot je to navedeno na strani 39. Realno bi bilo navesti, da 
se bomo približali cilju polne zaposlenosti tudi v manj razvitih območjih. V 
tem poglavju bo potrebno dopolniti besedilo s tem, da je potrebno računati 
tudi s pojavom vračanja delavcev iz tujine, kar bo povečalo pritisk na zapo- 
slovanje v manj razvitih območjih Slovenije. 

Na strani 42 v točki 3. 2. 3. je v prvi alinei opredeljeno, da mora biti sploš- 
na težnja zmanjšanje ali največ ohranitev doseženega deleža investicije za te 
namene v investicijah gospodarstva iz tekočega planskega obdobja. V peti 
alinei pa je opredeljeno, da bo relativno zmanjšanje investicij v energetiko v 
prihodnjem obdobju omogočilo nekoliko intenzivnejša vlaganja v razvoj pro- 
metne infrastrukture in infrastrukture zvez. Upoštevaje ugotovitve analize 
uresničevanja družbenega plana za obdobje 1976—1979, kjer je za gospodarsko 
infrastrukturo ugotovljeno, da bo do konca tega srednjeročnega obdobja možno 
realizirati le 70 do 80 % fizične izgradnje na tem področju, menimo, da in- 
tenzivnejšega razvoja na teh dveh področjih gospodarske infrastrukture samo 
z nekoliko nižjim deležem sredstev v energetiko, kot je znašal v sedanjem 
srednjeročnem obdobju, ne bo mogoče doseči. Upoštevati je namreč potrebno, 
da bo fizični obseg iz sedanjega srednjeročnega obdobja moral biti nadome- 
ščen v naslednjem srednjeročnem obdobju. Da bi bila usmeritev bolj preprič- 
ljiva, predlagamo, da se ugotovijo in navedejo še drugi viri, ki bodo realno 
zagotovili intenzivnejši razvoj prometne infrastrukture in infrastrukture zvez. 
Pri razvoju gospodarske infrastrukture je potrebno jasneje zapisati, da bo fi- 
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rnanciranje oziroma razvoj gospodarske infrastrukture slonel na samoupravnem 
sporazumevanju in dogovarjanju. 

Smotrna izraba prostora in izboljševanje človekovega okolja sta navedeni 
kot usmeritvi strateškega pomena v točki 3. 2. 6 na strani 43. V 6. alinei je 
navedeno, da je potrebno opredeliti zaščitena območja za kvalitativno in kvan- 
titativno varovanje izvirov in podtalnic ter ukrepe za njihovo bogatenje. Ob- 
močja vodnih virov so grafično prikazana na karti, iz katere je razvidno, da 
je v območju občine Ptuj predvideno kot vodni rezervat skoraj celotno Drav- 
sko polje. Območja zaščitene podtalne pitne vode na Dravskem polju so že 
določena v dosedanjih veljavnih urbanističnih dokumentih Skupščine občine 
Ptuj. Zato je potrebno pri opredelitvi zaščitenih območjih upoštevati ožje ob- 
močje Dravskega polja, ki je zajeto v navedenih urbanističnih dokumentih. 
Zaščita podtalnih vod je sicer nujna in potrebna, vendar ne na celotnem 
Dravskem polju, ker bi bil s tem bistveno oviran gospodarski razvoj na tem 
prostoru, posebno kmetijska proizvodnja hrane. 

V poglavju 4.1 področja niso enakovredno obravnavana. Tako so vsebin- 
ske opredelitve in usmeritve obravnavane za nekatera področja zelo načelno, 
za nekatera pa preveč podrobno. Takšen primer je točka 4.1.2.4 na strani 46. 
Prav tako ni dosledno navajanje sestavljenih organizacij združenega dela, or- 
ganizacij združenega dela in drugih organizacij. Zato predlagamo, da se vse- 
bina poglavja 4.1. bolj poenoti. 

,V točki 4.1.2.6 na strani 47 naj se na koncu osmega odstavka črta pika 
in doda vejica ter nadaljuje z besedilom: »predvsem v tistih območjih, kjer so 
gozdovi resnično degradirani, proizvodni potencial rasti pa je velik.« 

V točki 4.1.2.7 na strani 47, ki zajema opredelitev razvojnih možnosti 
kmetijstva in živilstva za obdobje 1981—1985, predlagamo naslednji dopolnitvi: 
V četrtem odstavku tretje alinee naj se stavek nadaljuje z besedilom: »ter pri- 
dobivanje kmetijskih površin z melioracijami«. V četrtem odstavku naj se 
doda tudi nova četrta alinea, ki naj se glasi: »— zagotoviti strokovno usposob- 
ljen kader s povečanim vpisom v kmetijske srednje šole v središčih izrazito 
kmetijskih območij.« 

Kmetijstvo in proizvodnja hrane sta namreč že dalj časa prioritetna na- 
loga v razvojnih planih. Da bi jo uspešno realizirali, potrebujemo predvsem v 
občinah, kjer je kmetijstvo pomembna gospodarska panoga, strokovne kadre. 
Zato predlagamo, da se besedilo navedene točke ustrezno dopolni. V to točko 
bi bilo potrebno tudi vključiti usmeritev v razvoj konjereje, ki je pomembna 
tako z obrambnega kot tudi z narodnogospodarskega vidika. 

Na strani 48 naj se v točki 4.1.2.7, prvi stolpec, tretji odstavek, zadnja 
dva stavka glasita: »Perutninarska proizvodnja bo naraščala v skladu z za- 
htevami domačega in tujega tržišča, izrazitejše pa bo povečanje prireje tržnih 
prašičev. Načrtovanje rasti proizvodnje perutninarstva in prašičereje bo te- 
meljilo na dogovorjeni oskrbi koruze ob skupnih vlaganjih v proizvodnjo ter 
na koruzi iz uvoza ob pokrivanju rasti z izvozom mesa in drugih proizvodov, 
kar mora zagotoviti, da bo prireja tega mesa naraščala v skladu s potrebami 
domačega in tujega trga.« 

V drugem stolpcu na strani 51 naj se v točki 4.2.1 zadnji odstavek do- 
polni z besedilom: »Tekoča goriva naj bi bila v bodoče osnovna goriva le 
toplarnam in elektrarnam ter v strnjenih stanovanjskih soseskah, kjer to za- 
hteva varstvo okolja, in v območjih, kjer obstaja možnost uporabe iste ener- 
getske surovine tako za industrijo kot za ostalo potrošnjo. V industriji pa tam, 
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kjer je potrebno doseganje visokotemperaturnih nivojev, ter v petrokemiji in 
v prometu.« 

Na strani 52 naj se v točki 4.2.2 na koncu drugega odstavka črta pika in 
stavek nadaljuje z besedilom: »in vlaganje v razvoj PTT zmogljivosti v manj 
razvitih območjih v Socialistični republiki Sloveniji, s ciljem postopnega pre- 
hoda na popolno avtomatizacijo.« 

S prvo in drugo alineo na strani 55 v točki 4.4.1, ki obravnava osnovne 
probleme zdravstva, se načelno strinjamo, vendar dvomimo, da bomo lahko 
že v tem srednjeročnem obdobju to dosledno izpeljali, ne da bi bile pri tem 
močneje prizadete posamezne organizacije združenega dela. 

Premik starostne meje navzdol za vstop v osnovno šolo, v točki 4.4.4, je 
načelno sprejemljiv, vendar pa se resno postavlja vprašanje sposobnosti in 
možnosti šest in polletnega otroka za obiskovanje šo'le v krajih, kjer je šolski 
okoliš velik in oddaljenost od šole tudi 5 do 7 km, na primer v Halozah in Slo- 
venskih goricah, ni pa možnosti za ureditev rednega prevoza. 

Na strani 59 naj se v točki 4. 7 v drugi alinei drugega stolpca doda bese- 
dilo: »in gradnja objektov za zaščito ljudi in materialnih dobrin«. Poleg tega 
v tem poglavju ni usmeritev za razvoj na področju družbene samozaščite. Zato 
bi bilo potrebno to poglavje primerno dopolniti. 

V šestem odstavku točke 6.2 na strani 65 naj se peta alinea dopolni tako, 
da se v celoti glasi: »temeljne naloge v zvezi s proizvodnjo hrane in prido- 
bivanjem zemljišč z melioracijami«. 

V drugem stolpcu iste točke pa naj se deveta alinea dopolni tako, da se 
glasi: »razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite«. 

K šestemu poglavju imamo načelno pripombo, da bi ga bilo potrebno vse- 
binsko dopolniti s posebno točko, v kateri bi bili prikazani globalni odnosi 
delitve družbenega proizvoda za vse oblike porabe. 

V predlogu smernic za pripravo družbenega plana naj se v petem poglavju, 
tretji stolpec, besedilo pete alinee glasi: »temeljne naloge in obveznosti v zvezi 
s proizvodnjo hrane in pridobivanjem kmetijskih zemljišč z melioracijami«. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prosila bi delegate, da bi bili 
zlasti konkretni in jasni takrat, ko predlagate dopolnitev k smernicam, da bi 
skupina delegatov lažje delala. Besedo ima tovariš Valentin Dvojmoč, delegat 
iz občine Sevnica! 

Valentin Dvojmoč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov je v razpravi o gradivu za sejo Zbora občin ana- 
lizo možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 
s smernicami za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
kot celoto ugodno ocenila. Poudarili pa bi samo naslednje: 

Pri poglavju 4.2 smo bili mnenja, da je potrebno dati v operativnem planu 
izgradnje elektrarn večji poudarek ugotovitvi v gradivu, da »usmerjenost v 
intenzivnejše izkoriščanje domačih primarnih energetskih virov narekuje in- 
tenziviranje programa izkoriščanja hidroenergije.« 

Iz samega pograma niso razvidni konkretni predlogi izgradnje hidro- 
elektrarn. Kljub sicer že omenjenim možnostim proizvodnje elektroenergije 
iz vodnih virov, v analizi tfe možnosti niso dovolj poudarjene. Zato dajemo 
konkretno pripombo, da naj se v naslednjem srednjeročnem obdobju pristopi 
h kompletni izgradnji verige savskih elektrarn ter izkoriščanju hidroenergije 
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tudi na ostalih rekah. Ne strinjamo se s formulacijo »pristopiti bo potrebno« 
ali »ena ali dve elektrarni na Savi«. Izhajati moramo iz konkretnih investicij- 
skih možnosti in potreb po energiji. 

Menimo, da ni potrebno posebej obrazložiti stališča, da bo energetska kriza 
imela svoje posledice še naprej, tako da bo potrebno tudi s samimi energet- 
skimi viri razpolagati gospodarno in tudi substitucijsko. Predvsem gre za na- 
domeščanje nafte s premogom ter obeh navedenih primarnih virov s hidro- 
električno energijo. Vodna energija stalno odteka, premog pa se bo še bolj 
vsestransko uporabljal kot doslej. Možno pa ga je hkrati tudi hraniti za kas- 
nejše potrebe. V primeru izgradnje verige pretočnih savskih elektrarn pa bi 
z zajezitvami kot stranski učinek imeli tudi čistejšo Savo. 

V poglavju 4.1.2.4 predlagamo, da se prvi stavek točke c) dopolni tako, 
da se v celoti glasi: »Pri nekovinah se kot smotrne kažejo naslednje usmeritve: 
nadaljnja modernizacija obratov, intenzivnejša vlaganja na področju izkori- 
ščanja nekovin, ki so naravno bogastvo nekaterih manj razvitih območij, pro- 
gramirano in bolj usklađeno delo za nadaljnji razvoj te gospodarske panoge, 
predvsem pa programiranje geoloških in drugih raziskav, pridobivanje, pre- 
delava oziroma oplemenitenje ter dohodkovno povezovanje med proizvajalci 
in porabniki.« Bistvo naše pripombe je, da obstajajo tudi možnosti pri uporabi 
novih zalog nekovin in v programiranem in uskladenem delu pri nadaljnjem 
razvoju te panoge. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Ivanka Potočnik, 
delegatka iz Kamnika, ima besedo! 

Ivanka Potočnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupini delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva sta na seji 20. 7. 1979 obravnavali gra- 
divo za današnjo sejo zborov republiške skupščine in imeli k analizi možnosti 
razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985, s smernicami 
za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—ili985, naslednje 
pripombe in predloge: 

1. Podpiramo prizadevanje Slovenije za povečanje izvoza oziroma za iz- 
boljšanje zunanjetrgovinske bilance. Takšno usmeritev ima tudi občina Kam- 
nik, saj je kamniško gospodarstvo izredno izvozno usmerjeno. V preteklem 
srednjeročnem obdobju se je v Kamniku izvoz povečal po stopnji 16 % letno in 
zato tudi za naslednje obdobje planiramo takšno rast izvoza. 

Naslednja značilnost kamniškega gospodarstva je, da ima pozitivno zuna- 
njetrgovinsko bilanco, saj za skupen uvoz porabi le 70% izvoza, kar je iz- 
reden prispevek k prizadevanjem Slovenije za doseganje ugodnejše zunanje- 
trgovinske bilance. Ker je to tudi osnovna usmeritev kamniškega gospodarstva 
v naslednjem srednjeročnem obdobju, predlagamo, da naj bodo izvedbeni akti 
smernic, ki bodo konkretizirale stimulacije izvoznikov, sprejeti pred pričetkom 
novega srednjeročnega obdobja. Prav tako bi morali doseči stabilnejši sistem 
stimulacij; veljale naj bi vsaj za eno srednjeročno obdobje. 

2. Na strani 45 Poročevalca št. 16 analiza obravnava tudi problematiko 
usnjarske predelovalne industrije, predvsem probleme glede pomanjkanja su- 
rovih kož. Podpiramo stališče, da se morajo predelovalci, konkretno usnjarska 
industrija, čimprej dogovoriti o specializaciji predelave kož in o delitvi dela. 
Za Kamnik je to pomembno še toliko bolj, ker smo sanacijo Usnjarne pripra- 
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vili predvsem na takšnem stališču Združenja tozdov usnjarske predelovalne 
industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Ugotavljamo pa, da ta naloga 
ni bila opravljena. Konkretno je bilo dogovorjeno z drugimi predelovalci, da 
se bo Usnjarna v Kamniku specializirala za predelavo svinjskih kož. S takšno 
specializacijo Usnjarna dosega enako proizvodnjo s približno 150 manj zapo- 
slenimi delavci. Ce takšne delitve dela predelovalci ne bodo upoštevali ozi- 
roma jo izvedli do kraja, ne bodo doseženi predvideni rezultati. 

3. V smernicah je sicer dan poudarek razvojnim usmeritvam posameznih 
prometnih panog, tako cestnega kot železniškega prometa, vendar menimo, da 
bi moral biti dan močnejši poudarek medsebojni usklađenosti na področju 
prometa, zlasti glede razvoja primestnega železniškega prometa in boljšega 
izkoriščanja prometnih zmogljivosti na železnici. Kot primer zelo dobrega re- 
ševanja primestnega prometa navajamo ponovno uvedbo proge Ljubljana— 
Kamnik, vendar pa pri tem ugotavljamo, da je nujna hitrejša modernizacija 
te proge in boljša usklađenost z avtobusnim prometom v tem območju. 

4. Skupini podpirata ugotovitev v Poročevalcu na strani 50, da je potrebno 
čimprej sprejeti sporazum o mreži usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 
Delegati Skupščine Socialistične republike Slovenije naj zadolže predlagatelja, 
da izdela mrežo usmerjenega izobraževanja v letu 1980. 

5. Na področju kmetijstva je potrebno čimprej zagotoviti sistemsko uskla- 
đenost med stroški in odkupnimi cenami kmetijskih pridelkov, zlasti živine in 
mleka. To bi omogočilo kmetijskim proizvajalcem trdnejšo podlago za realnejše 
planiranje v proizvodni usmeritvi. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Rajmund Korenč, de- 
legat iz Nove Gorice! 

Rajmund Korenč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbori Supščine občine Nova Gorica in skupini delegatov za delegiranje 
v Zbor občin in v Zbor združenega dela iz občine Nova Gorica so obravnavali 
analizo možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 s smernicami za pripravo družbenega plana Socialistične republike in 
zavzeli naslednja stališča: 

Soglašamo z osnovnimi stališči in usmeritvami, ker dajejo smer za dosego 
ciljev razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju, zlasti na področju pove- 
čanja produktivnosti dela, večjega vključevanja v mednarodno delitev dela, 
stabilizacijskih usmeritev in učinkovitega samoupravnega dohodkovnega pove- 
zovanja. Ob tem imamo k nekaterim poglavjem naslednje pripombe: 

Na področju prometne infrastrukture ugotavljamo ob obravnavanju cest- 
ne problematike, da niti v analizi niti v smernicah ni v zadostni meri upošte- 
vano kritično stanje cestne mreže, predvsem magistralne. 

Ugotavljamo, da je področje Goriške glede na geografski položaj najslabše 
povezano s centrom republike in da se stanje ne spreminja kljub vsem mogočim 
intervencijam. V smeri proti državni meji pri Novi Gorici potekajo pomembni 
mednarodni tokovi, saj gre čez mejni prehod Rožna dolina povprečno 270 to- 
vornih vozil dnevno, in to kljub temu, da je dostop do tega prehoda po nemo- 
goči cesti od Razdrtega skozi Vipavsko dolino. Očitno obstaja interes za to pro- 
metno smer: obmejni prehod Rožna dolina je pravzaprav edini prehod proti 
Italiji, ki je neposredno povezan na evropski sistem avtocest. Cesta iz Raz- 
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drtega skozi Vipavsko dolino pa je ostala taka, kakršna je bila zgrajena pred 
vojno za promet, ki se z današnjim nikakor ne more primerjati. 

Delegati Skupščine občine Nova Gorica so z vso resnostjo ugotavljali, da 
je omenjena cesta tako zanemarjena, da imajo občutek, kot da bi nekdo na- 
menoma hotel preprečiti promet na njej. Pri tem naj pripomnim še to, da je 
republiška skupščina že leta 1968 sprejela zakon o ureditvi cestne povezave 
Šentilj—Nova Gorica in po besedah predstavnikov Republiškega komiteja za 
promet in zveze ta zakon še velja in se tudi izvaja. V odgovor na delegatsko 
vprašanje, ki je bilo postavljeno v tej skupščini lani jeseni, je bilo rečeno, da 
se iščejo možnosti za najetje mednarodnih kreditov za izgradnjo in moderni- 
zacijo cestne povezave od Razdrtega proti Sežani in Novi Gorici, vendar do 
danes ni nobene vesti o tem, kako je s temi razgovori in dogovori. Tudi v 
smernicah za srednjeročno obdobje do leta 1985 nista ti dve smeri niti ome- 
njeni. 

Kljub kritičnemu stanju cestnega odseka proti Novi Gorici in kljub za- 
konu in mednarodnim obveznostim iz osimskih sporazumov se pojavlja v ana- 
lizi cestna povezava Šentilj—Koper, o modernizaciji najslabše magistralne 
ceste v Sloveniji pa ni zaslediti besedice. 

Ob takem stanju cestnega omrežja v Socialistični republiki Sloveniji in še 
posebej v območju Goriške, delegati občinske skupščine predlagajo in zahte- 
vajo, da Izvršni svet prouči možnost združevanja sredstev iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in druge možnosti, da bi se zagotovila dodatna sred- 
stva za kritje modernizacije cestne mreže v SR Sloveniji, za kar obstaja in- 
teres vseh delovnih ljudi in občanov. Kot primer naj navedemo, da so se v 
naši skupščini delegati odločili za povečanje prispevne stopnje iz osebnega do- 
hodka za ceste, ki se financirajo iz sredstev občinske skupnosti. 

Analiza in predlogi smernic skoraj ne omenjajo osimskih sporazumov in 
obveznosti, ki jih je naša država z njimi prevzela. V planskem dokumentu, ki 
obravnava razvoj v naslednjem srednjeročnem obdobju, morajo naloge iz teh 
sporazumov dobiti vidnejše mesto. V dosedanjem obdobju je bilo že marsikaj 
storjenega pri realizaciji teh sporazumov: intenzivna priprava na prosto cono 
pri Sežani, gradnja obmejnega bloka pri Vrtojbi, izgradnja ceste Kambreško— 
Ravne, reševanje vodnogospodarskih vprašanj, intenzivna priprava za gradnjo 
ceste iz Nove Gorice do Brd, začetek gradnje mejnega prehoda na Erjavčevi 
cesti itd. 

Analiza gre mimo vsega tega. V teh sporazumih je naštetih več konkretnih 
objektov, ki bi morali najti mesto v planu Socialistične republike Slovenije, v 
katerem naj bi bilo izvajanje osimskih sporazumov obravnavano obsežneje in 
posebej. 

V tem okviru bi posebej omenil tudi pomen maloobmejnega prometa, ki je 
v gradivu ravno tako le mimogrede omenjen. V nekaj preteklih letih je z malo- 
obmejnim prometom na meji z Italijo pritekalo na celotnem območju proti 
Italiji okoli 70 milijard lir letno, kar je takrat predstavljalo približno 10% 
celotne devizne realizacije Socialistične republike Slovenije. Tega priliva prak- 
tično ni več oziroma se odvija promet v nasprotni smeri, tako da danes skoraj 
ni proizvoda ali trgovskega artikla, ki bi bil pri nas zanimiv za kupce iz Ita- 
lije. Vrste vozil, ki čakajo na prestop meje z Italijo, so dovolj velik dokaz, da 
je danes skoraj vse, v zadnjem času celo bencin, cenejše prek meje. 

V vsem tem času pa na naši strani ni bilo resne akcije, da bi promet po- 
novno preusmerili tudi na jugoslovansko stran oziroma v izvoz iz Jugoslavije, 
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kljub temu, da smo z občinskega nivoja večkrat opozarjali na to problematiko 
ustrezne republiške organe in tudi republiško skupščino. Menimo, da so po- 
trebne sistemske rešitve, podobne kot so na primer v Italiji, kjer odštevajo del 
prometnega davka, če gre artikel v izvoz, da bi naš trg postal zopet zanimiv za 
italijanske kupce. Sedanji kritični položaj naše zunanjetrgovinske in plačilne 
bilance nas sili k takojšnjim ukrepom. 

Skupščini tudi predlagamo, da naj Izvršni svet do enega od jesenskih za- 
sedanj pripravi podrobno analizo o odlivu milijardnih dinarskih sredstev prek 
meje, o pomenu tega odliva za našo plačilno bilanco ter o ukrepih za spre- 
membo takega stanja. 

Zadnje vprašanje, o katerem je v gradivu premalo govora, je nadaljnji raz- 
voj obmejnih hribovitih območij. Tudi v območju naše občine smo priča po- 
stopnemu izseljevanju obmejnih vasi, kljub temu, da je naša družbenopolitična 
skupnost vložila veliko sredstev v izgradnjo cest, vodovodov, električnega 
omrežja, telefonskega omrežja in tudi manjših industrijskih obratov v teh 
krajih. 

Sklepamo, da vse to ni dovolj, da bi zadržali prebivalstvo v obmejnih hri- 
bovitih območjih, zato bo potrebno poiskati tudi načine, kako primerno sti- 
mulirati kmetijsko proizvodnjo, da bo postala zanimiva za prebivalce v teh 
območjih. To je posebej pomembno za ta območja zato, ker to ne pomeni le iz- 
rabo obdelovalnih površin in večjo proizvodnjo kvalitetne hrane, temveč je 
naseljenost teh krajev pomembna tudi iz obrambno-političnih vidikov. 

Zato delegacija predlaga, da naj to vprašanje obravnavajo ustrezni organi 
Izvršnega sveta in pripravijo tudi o nadaljnjem razvoju obmejnih in hribovskih 
območij gradivo za razpravo na eni od prihodnjih sej zborov republiške skup- 
ščine. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Milan 
Prime, delegat iz Ilirske Bistrice! 

Milan Prime: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predsedstvo naše skupščine, Predsedstvo občinske konference Socialistične 
zveze in skupina delegatov so obravnavali smernice in analizo možnosti raz- 
voja in jim dajejo vso podporo. Pri tem pa imamo nekaj konkretnih predlogov 
za dopolnitev tekstov. 

V karti, kjer so prikazani pomembnejši razvojni problemi v prostoru, bi 
morali označiti tudi območje Snežnika kot območje varstva narave. Snežnik 
je namreč že več kot 15 let botanični rezervat. Ce je na tej karti že vse nari- 
sano, bi bilo prav, da bi bila vrisana tudi smučišča na področju Snežnika, in 
sicer zato, ker daje Skupščina občine razvoju turizma poseben pomen v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju. Menimo, da je to nujno še posebej zato, ker 
obstaja za to območje študija možnosti razvoja do leta 2000 in ker je vključena 
v koncept Severni Jadran. 

Predlagamo, da bi tudi območje občine Ilirska Bistrica vključili v območje 
varstva voda, zaradi tega, ker se iz teh vodnih virov oskrbujejo vsi Brkini, del 
občine Sežana in občina Opatija. Predlagamo, da bi bile v to karto vrisane že 
obstoječe in načrtovane akumulacije, ki se izvajajo zaradi sanacije reke Reke. 
To pa je tudi v zvezi z osimskimi sporazumi. Nadalje predlagamo, da bi od- 
stavek, kjer je govora o razvoju furanske kemije, kemije organskih kislin in 
encimov formulirali tako, da se furanska kemija razvija v industrijski coni Sev- 
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niče, kemija organskih kislin in encimov pa v industrijski coni Ilirske Bistrice. 
Prvič zaradi tega, ker te že obstajajo, drugič, ker so programi razvoja tako 
uravnani in tretjič — kar bi moralo biti po našem mnenju prvič — zato, da ne 
bi v bodočnosti prihajalo do podvojitev. 'Nadalje predlagamo, da bi v odstavku, 
kjer je govora o izvajanju nalog pri izpopolnjevanju izolacijskih materialov, 
izpustili formulacijo »na mineralnih osnovah«, ker se proizvodnja izolacijskih 
materialov razvija tudi na drugih osnovah, ki dajejo še boljše rezultate glede 
toplotnih, hidro in zvočnih izolacij ter drugih lastnosti. 

V točki 4.1.2.6 je navedeno, da se morajo za uresničitev razvojnega pro- 
grama na področju gozdarstva poleg gozdnogospodarskih organizacij in inte- 
resne skupnosti za gozdarstvo vključevati v dogovarjanje za združevanje sred- 
stev še posebej proizvajalci in porabniki lesa. Menimo, da sta razvoj gozdar- 
stva in obstoj gozdov širšega družbenega pomena, predvsem z vidika varstva 
okolja in čuvanja gozdov, kar pomeni, da se moramo v program vključevati ne 
samo citirani ampak tudi ostali. 

V točki 4.2.3 bi bilo potrebno po našem mnenju v tisti alinei, ki govori o 
uveljavljanju mednarodnih pogodb v zvezi z osimskimi sporazumi in regula- 
cijskimi režimi, navesti tudi reko Reko kot problem, ki je bil že prej vnesen v 
ustrezne dokumente, tukaj pa ni naveden. Nadalje, v poglavju o možnostih raz- 
voja družbene dejavnosti — o tem je govoril že v prejšnji točki delegat iz 
Pomurja, če se ne motim — je rečeno, da je bilo praktično zaključeno dogra- 
jevanje regionalnih bolnišnic. Mi menimo, da ni tako, saj gre v našem primeru 
za koprsko bolnišnico, ki bo drugo leto odprta, to pa je komaj prvi del prve 
faze. Zato lahko pričakujemo, da bomo tudi v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju nadaljevali z izgradnjo vsaj z enakim tempom in tudi z enako obre- 
menitvijo združenega dela. 

Nadalje menimo, da je vprašanjem skladnejšega razvoja treba tudi v na- 
slednjem planskem obdobju dati velik poudarek zato, ker doslej tega nismo 
realizirali v celoti in moramo s takim tempom nadaljevati, če naj bi uresničili 
tisto, kar je bilo zastavljeno z nalogami že za prvo obdobje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Prime! Roman Florjančič, 
delegat iz Kopra ima besedo! 

Roman Florjančič: Tovariši delegati in delegatke, tovarišica pred- 
sednica! Skupščina občine Koper je na skupni seji vseh zborov obravnavala 
celotno gradivo o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije, 
kakor tudi možnosti razvoja v letu 1980 in seveda tudi celotno analizo in smer- 
nice za obdobje 1981—1985. To gradivo je bilo obravnavano tudi v Izvršnem 
svetu Skupščine občine Koper, kakor tudi v skupini delegatov. Na seji je bila 
dana podpora predloženemu gradivu, še posebno zato, ker usmerja nadaljnji 
razvoj s krepitvijo samoupravnih odnosov v družbi in s krepitvijo materialne 
osnove združenega dela, kar je pogoj za uspešnejši in stabilnejši družbeno- 
ekonomski razvoj. Predlog smernic za pripravo plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1981—«1985 v celoti podpiramo. Konkretne dopolnitve pa 
imamo k analizi možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981—1985, in sicer naslednje: 

V ..-'c alcu 16 na strani 53 naj se točki 4.2.3 dopolni 4. alinea tako, da 
se glasi: »čiščenje in varstvo kvalitete voda in morja«. 10. alinea naj se dopolni 
z besedilom »pri čiščenju vodotokov in morja«, v predzadnjem stavku iste ali- 
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nee pa naj se za »Cinkarna, titanov dioksid« doda besedilo »in morja v Ko- 
prskem zalivu«. 

Na strani 59 naj se v točki 4.6.2 doda peta alinea: »sanacija morja v 
Koprskem zalivu«. 

Menimo, da so ti ukrepi potrebni in da se lahko izenačijo s predlaganimi 
naštetimi ukrepi za zaščito sladkovodnih voda. 

Na straneh 52 in 53 točka 4.2.2 obravnava načela, ki naj bi bila pred- 
nostna v srednjeročnem planu. Omenjeni so tudi nekateri odseki slovenskega 
cestnega križa, ki je močno obremenjen, pomemben pa je tudi zato, da bi 
se Luka Koper lahko zadostno povezala z bodočo prosto carinsko cono v Se- 
žani. V Italiji se to že rešuje, in sicer se daje velik poudarek povezavi tržaške 
luke s svobodno carinsko cono. Poleg tega je obala že ob manjši elementarni 
nesreči lahko skoraj odrezana od republiškega središča, kar smo že doživeli 
v tem letu in je nekaj mesecev potekal promet v črnokalskem klancu eno- 
smerno. Kakšne posledice bi imela prekinitev ali že enosmerni promet za raz- 
voj gospodarstva in zlasti turizma na obali in za del hrvaške Istre mislim, da 
ni potrebno posebej poudarjati. 

Predlagamo, da se te sugestije upoštevajo v nadaljnji obravnavi planskih 
dokumentov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Florjančič! Ciril Garafol, 
delegat iz občine Vrhnika, prosim! 

Ciril Garafol: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov občine Vrhnika in občine Logatec sta obravnavali ana- 
lizo možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 
s smernicami za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije in 
predlog smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slove- 
nije za obdobje 1981—1985 in podpirata osnovna izhodišča in usmeritve, opre- 
deljene v analizi možnosti razvoja v SR Sloveniji za obdobje 1981—1985 in \ 
predlogu smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985, zlasti tiste naloge, ki so usmerjene v povečanje produktivnosti dela, 
krepitev mednarodne menjave, predvsem rasti izvoza in krepitev stabilizacije 
gospodarstva. Pri obravnavi 4. poglavja analize razvojnih vprašanj so v točki 
4.1, »Problemi in smeri prestrukturiranja«, nakazane smeri sprejemljive tudi 
za predelovalno industrijo, pri čemer pa je potrebno prestrukturiranje pospe- 
ševati, tako da se omogočajo ugodnejši finančni in materialni pogoji, kajti or- 
ganizacije združenega dela, ki naj se prestrukturirajo, same ne razpolagajo 
niti z zadostnimi sredstvi, še manj pa s kadri, ki so sposobni tako prestruktu- 
riranje izpeljati. 

Ker je prestrukturiranje nekaterih gospodarskih panog nujno, če hočemo 
dosegati v srednjeročnem obdobju predvidene rezultate, potem je nujno to 
omogočiti in v smernicah tudi predvideti ustrezno politiko in ukrepe. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Opozorila bi vas, da bomo 
čez nekaj časa verjetno morali prekiniti sejo, ker jo bomo težko speljali do 
konca brez odmora. Vprašujem vas, ali ima kdo od razpravljalcev, ki so še 
prijavljeni, konkretne predloge za dopolnitev smernic, da bi njegovo razpravo 
poslušali še pred prekinitvijo in bi med odmorom skupina delegatov lahko 
delno že proučila razpravo. Ali ima torej kateri od razpravljalcev predloge za 
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konkretno dopolnitev smernic? Prosim, tovariš Janez Zaplotnik, delegat Skup- 
ščine mesta Ljubljana! 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov je imela k analizi in k smernicam nekatere 
pripombe in sugestije. Gre za področje prometne infrastrukture, pri čemer je 
Ljubljana izredno zainteresirana, da se prednostno uredi vprašanje prometne 
glave in industrijskega tira Ljubljana—Dolsko—Laze. 

Pri usmeritvah socialnega razvoja in na to navezujoče se izgradnje sta- 
novanj so posebno važna demografska gibanja. Prav v teh usmeritvah pa se 
republiški in mestni dokumenti še razhajajo in bi jih bilo treba nujno uskla- 
diti. Tako računamo, da bo v Ljubljani v naslednjem srednjeročnem obdobju 
zmanjšano priseljevanje in da bo prebivalstvo naraščalo povprečno po stopnji 
2 odstotka letno, medtem ko je v republiškem dokumentu ljubljansko ob- 
močje opredeljeno kot območje velike priselitvene intenzivnosti. To se nanaša 
na dosedanjo analizo, ki pa kaže tudi na bodoče možnosti. V Ljubljani namreč 
računamo, da bomo na osnovi bolj umirjenega priseljevanja sposobni učin- 
koviteje zagotavljati boljšo kvaliteto za življenje in delo ljudi. To je vsekakor 
naloga, ki jo v bodočem obdobju moramo uresničiti. Ker intenzivnost prise- 
ljevanja med drugim vpliva tudi na intenzivnost izgradnje stanovanj, bi bilo 
potrebno tudi glede na to poenotiti usmeritve v mestu in republiki. Še zlasti 
so veliki problemi pri urejanju sosesk, ki so v Ljubljani še kako problematične, 
in glede na to opredelitev »dopustiti možnosti, da urejajo sosesko občani in 
priseljenci kasneje sami s samoupravnimi sporazumi in drugače« za Ljubljano 
verjetno ne bi bila sprejemljiva, verjetno pa tudi ne za druga območja. 

Prav tako bi bilo potrebno jasneje opredeliti območja, na katerih je možno 
lociranje takih investicij, ki zahtevajo večje odpiranje delovnih mest, ker 
opredelitev, »da bodo locirane predvsem v območjih, kjer so še možnosti za- 
poslovanja«, ni dovolj dorečena, saj možnost zaposlovanja obstaja tudi v Ljub- 
ljani. Vendar pa to ni v skladu s politiko priseljevanja in produktivnejšega 
zaposlovanja, zato je tako usmeritev potrebno jasneje in konkretneje opredeliti, 
pri tem pa upoštevati politiko razvitih in manj razvitih območij. Zaradi pre- 
seljevanja prebivalcev in nanj navezujočega se razvoja družbenega standarda 
bi bilo v zvezi z razvojem osnovnošolskih zmogljivosti nujno ponovno proučiti 
trditev, da teh gradenj nosilci ne bi financirali prek samoprispevkov, ter od- 
govorno analizirati možnosti izgradnje teh objektov prek samoupravnega si- 
stema združevanja sredstev. 

V smernicah za pripravo družbenega plana SR Slovenije je predpostavka, 
da se lahko opredeljeni cilji uresničijo s predvideno povprečno letno stopnjo 
rasti družbenega proizvoda okoli 5 odstotkov. Prav takno stopnjo rasti druž- 
benega proizvoda predvideva v naslednjem obdobju tudi Ljubljana, ki že 
ob znanih obveznostih ter z obstoječim gospodarskim potencialom nikakor ne 
more dopustiti nižje stopnje rasti družbenega proizvoda od predvidene, če 
želimo uresničiti postavljene cilje. 

V smernicah bi morali poudariti tudi razvoj političnega sistema, in to 
zelo konkretno. Tu gre predvsem za realizacijo sklepov naših družbenopoli- 
tičnih forumov, ki zadevajo uvajanje kolektivnega vodenja in odgovornosti. 
Manjka tudi usmeritev na področju malega gospodarstva, saj zaostajanje na 
tem področju že ogroža normalen razvoj gospodarskih in negospodarskih de- 
javnosti oziroma ogroža normalno izvajanje uslug. Vračanje zdomcev in 



342 Zbor občin 

vlaganje njihovih sredstev v to dejavnost bi lahko bistveno vplivalo na raz- 
voj teh dejavnosti. 

Na strani 69, kjer se obravnava regionalni razvoj, manjka poudarek 
skladnejšemu razvoju mest oziroma večjih industrijskih središč. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Zaplotnik! V glavnem 
so pripombe zadevale določila v analizi. Morda bi se s skupino delegatov 
konkretneje pogovorili, kaj bi bilo tisto, kar bi se morebiti vneslo v dopol- 
nitev smernic. Kar pa zadeva enoletni mandat, ste lahko videli, da imamo 
danes na dnevnem redu tudi ustanovitev Komisije za ustavna vprašanja, ki 
naj bi proučila iniciative Predsedstva oziroma Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Jugoslavije. Torej bo ta aktivnost verjetno tekla drugače kot 
prek smernic. 

Besedo ima tovariš Zvonko Perlič, delegat iz občine Celje. Prosim! 

Zvonko Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da na začetku prispevka k tej točki podam nekaj na- 
čelnih pripomb. Delegacija meni, da so smernice bodočega razvoja naše re- 
publike izredno pomemben dokument, torej izhodišče za akcijski pristop h 
konkretnemu načrtovanju posamezne organizacije združenega dela, dejavnosti 
in področij v naslednjem obdobju. Z objavo smernic v Poročevalcu št. 16. z 
dne 26. junija, ne dober mesec predtem, smo sicer sprožili razpravo o tej 
izredno pomembni temi, vendar ocenjujemo, da je bilo na razpolago znatno 
premalo časa za temeljito obravnavo gradiva in da tega dejstva ne bi ka- 
zalo podcenjevati. 

V analizi možnosti razvoja so dokaj nedosledno obravnavana posamezna 
področja in dejavnosti. Nekatere izredno konkretno, druge pa zelo splošno in 
načelno. V tem smislu bi se kazalo odločiti za eno ali drugo. Naj na rob temu 
še povemo, da kot vam je znano, delegati v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ niso sprejeli predloga smernic razvoja za obdobje 1981—1985 in 
so zahtevali, da jih v republikah in pokrajinah še pretehtamo ter konkre- 
tiziramo. 

Kljub doseženim rezultatom in tudi tistim, ki jih načrtujemo do konca 
leta 1980, ostaja kot na dlani, da še vedno zaostajamo pri razvoju nekaterih 
temeljnih področij, ki so osnova za razvoj celotnega gospodarstva. Zato 
menimo, da reševanje strateških problemov na področju prehrane, tak je 
namreč vrstni red, energije, prometa in oskrbe s surovinami ostaja priori- 
tetna naloga v naslednjem srednjeročnem obdobju in da zahteva odločitev o 
koncentraciji sredstev za prednostni razvoj teh dejavnosti tudi v prihodnje. 
Iz tega torej izhaja, da bodo morala biti navedena področja obravnavana v 
investicijski politiki prioritetno. 

Združevanje dela in sredstev na principih dohodkovne soodvisnosti in 
krepitve dohodkovnih odnosov je namreč temeljna naloga in usmeritev v 
prihodnjem obdobju. Takšna je naša ocena, zato je nujno to razvojno usmeri- 
tev in nalogo zapisati na začetek, torej v sam vrh prihodnjega plana. V tem 
smislu naj imajo vsi tisti programi na področju gospodarske aktivnosti, za 
katere bo prihajalo do spontanega združevanja sredstev oziroma za katere 
bomo spodbujali združevanje sredstev, absolutno prednost. 

Zdaj pa mi dovolite, da podam k analizi pa tudi k smernicam nekaj 
konkretnih predlogov za dopolnitev. 
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Menimo, da je potrebno posvetiti posebno pozornost uvajanju sodobnih 
zaokroženih tehnologij in za takšno njihovo usposobitev, da jih bo možno 
tudi izvažati, ali po domače, da moramo izvažati več pameti. 

Zdravstvo je potrebno postaviti v aktiven položaj kot sestavino celot- 
nih družbenoekonomskih odnosov in ga ocenjevati z vidika prispevka, ki ga 
daje k učinkovitejšemu gospodarjenju. V tem smislu predlagamo, da se to 
jasneje opredeli v smernicah. 

Pospeševanje proizvodnje naprav za ohranjanje okolja, varstvo voda in 
zraka naj ima prednost. Mislim, da je treba tudi v smernicah še bolj konkretno 
opredeliti vprašanja varovanja okolja, varstva voda in zraka za človeka. 

Odpravljati je potrebno preveliko uvajanje raznovrstnosti z veliko in 
znatno preveliko konkurenco na področju trgovine, od česar nima nihče ko- 
risti, niti družba, najmanj še potrošniki. Tudi sicer velja pripomba, da vloga 
in mesto trgovine zaradi nedorečenosti slovenske trgovine v jugoslovanskem 
gospodarstvu pada in da je tudi sicer v analizi kot tudi v smernicah pre- 
skromno obravnavano področje trgovine. 

Predlagamo, kar v analizi ni posebej navedeno, opredelitev proizvodnje 
10 000 traktorjev letno. Po analizah, ki veljajo za obdobje do leta 1980, so 
potrebe po traktorjih v Sloveniji okrog 18 do 20 tisoč letno. V Celju imamo 
proizvodnjo v tovarni traktorjev v okviru Železarne Štore, ki danes dela s 
kapaciteto okrog 5 do 6 tisoč traktorjev letno. Menimo, da je treba to proiz- 
vodnjo tudi v prihodnjem obdobju podpirati. 

Izredno podpiramo tudi vse predloge in dajemo tudi sami določene su- 
gestije za področje prometa in zvez, kar menimo, da je področje prometa 
eno najbolj bistvenih področij v prihodnjem srednjeročnem obdobju. V tem 
smislu predlagamo, da naj se še dopolnijo smernice, tako kot je bilo danes 
že predloženo: pospešiti je potrebno razvoj integralnega transporta s pou- 
darkom na boljši organiziranosti celovitega pretoka blaga in zmanjšati stroške 
blagovne distribucije; razširiti skladiščno-transportne terminale z združeva- 
njem sredstev na dohodkovnih osnovah v prometnih vozliščih in večjih go- 
spodarskih središčih; zagotavljati transport blaga od vrat do vrat s povezo- 
vanjem pretovornih storitev in z izgradnjo mreže industrijskih tirov; bolj 
gospodarno uporabljati obstoječe skupne zmogljivosti in boljše organizirati 
nosilce pretovornih storitev v okviru blagovno distribucijskih centrov v pove- 
zavi z drugimi področji v SR Sloveniji in izven SR Slovenije ter v tem okviru 
tudi razvoj skladiščno-transportnega in blagovno-distribucijskega ceritra v Ce- 
lju ter kontejnerskega terminala, z ustrezno integracijo in integralnim informa- 
cijskim sistemom v blagovnih tokovih zmanjšati izredno visoke stroške admini- 
stracije v pretoku blaga, ki se nanašajo na ta globalni pretok; z uvajanjem so- 
dobnih sistemov pakiranja, smotrne uporabe kontejnerjev, zlasti pa funkcional- 
ne prodajne in transportne embalaže ter z zbiranjem blaga zagotoviti racio- 
nalnost transporta in zaščito blaga pred poškodbami; zagotoviti večjo so- 
cialno varnost delavcev v pretoku blaga, postopno nadomeščanje težkega fi- 
zičnega dela z mehanizacijo in zagotoviti večjo strokovnost dela. Zavzemamo 
se za nadaljnje posodabljanje železniškega prometa, hitrejše prilagajanje po- 
trebam krepitve ljudske obrambe in družbene samozaščite. V PTT prometu 
je potrebno odpravljati zaostajanje v razvoju telefonije in se hitreje vklju- 
čevati v sodobni informacijski sistem, ki bo predvsem zagotavljal hiter in 
kvaliteten prenos poslovnih informacij, ker tu zaostajamo. Hitreje moramo 
posodabljati cestne povezave prek republiškega središča z drugimi gospodar- 
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skimi središči v republiki in izven nje. Tu mislimo predvsem na cestno po- 
vezavo med Celjem in Ljubljano. Opredeliti je treba izgradnjo toplovodov za 
racionalizacijo ogrevanja stanovanjskih in poslovnih površin. Pri tem mislimo 
na izgradnjo toplovoda iz termoelektrarne Šoštanj do Celja. 

Pospešiti je treb-a razvoj livarstva, zlasti glede pokrivanja potreb po 
odlitkih za avtomobilsko industrijo, saj z njenim intenzivnim razvojem na- 
staja problem — gre za Železarno Store, opuščanja starih, za okolje neugodnih 
proizvodnih postopkov. Zavzeti se je treba za intenzivno predelavo sadre, 
ker menimo, da tu še imamo možnosti za proizvodnjo izolacijskih materi- 
alov, in spodbujati uporabo teh materialov v gradnji. Pridružujemo se tistemu 
tovarišu delegatu iz Ptuja, ki je govoril o zaščiti podtalne vode, ki slej ko prej 
oistaja v posameznih območjih akuten problem. 

Imamo pa še nekaj pripomb, ki so stvar obravnave in dogovora še tudi 
znotraj raziskovalne skupnosti. Gre za uvedbo profesionalne funkcije sode- 
lavcev za inovacije v kolektivih z več kot tisoč zaposlenimi. V zadnjem času po- 
staja vse večja koncentracija teh kadrov v posameznih institucijah in znan- 
stvenih organizacijah, v večjih proizvodnih organizacijah združenega dela 
pa te stvari šepajo. 

Zavzemamo se za zagotavljanje in krepitev pogojev za funkcioniranje 
primarnega nivoja zdravstva v regijah. Tu se strinjamo s pripombami, da 
ne more biti, kot je navedeno v analizi, zaključena izgradnja primarnega 
nivoja oziroma bolnišnic v posameznih regijah, saj gre v Celju na primer 
za izgradnjo bolnišnice, ki se je praktično že začela. Podpiramo usmeritev 
za zagotavljanje pogojev za hitrejše usposabljanje srednjega tehničnega kadra 
v okviru usmerjenega izobraževanja, pa tudi vprašanjem okrog drobnega go- 
spodarstva se priključujemo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlagam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. Besedo ima tovariš 
Bruno Ciglič, delegat iz občine Kočevje. Prosim! 

Bruno Ciglič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije iz Kočevja je na svoji seji dne 13. julija razpravljala med drugim tudi 
o analizi možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 
do 1985. 

Znano je, da je področje občine Kočevje zelo gozdnato ter da je temu 
primerno Skupščina občine Kočevje v resoluciji o ekonomskem razvoju na 
področju te občine določila, da je že za obdobje 1976—1980 eden od nosilcev 
razvoja gospodarstva lesna industrija, ki ima vse možnosti razvoja z ozirom na 
surovine in na njene stoletne tradicije. Zato smo močno zainteresirani, da bi 
prišla v program razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 jasnejša opredelitev o razvoju lesne industrije na našem področju. 
Konkretno za naše razmere menimo, da je potrebno dati v program tudi iz- 
gradnjo tovarne iveric s kapaciteto 50 000 prostorninskih metrov letne pro- 
izvodnje. Ta investicija je sicer že opredeljena v sedanjem tekočem srednje- 
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ročnem načrtu, vendar se izgradnja še ni pričela niti ne bo dokončana 
realizacija te investicije v letu 1980, in sicer ne zaradi sedanjih oteženih fi- 
nančnih pogojev. Stališča o izgradnji tovarne iveric so usklađena na vseh pod- 
ročjih. 

Zaradi tega predlagamo, da se osnutek programa temu primerno dopolni. 
Iz teksta o izgradnji cest in o prioritetah pri izgradnji cest na strani 53 

Poročevalca št. 16 je razvidna zapostavljenost našega območja. Smo občina, 
ki ima le 12 odstotkov asfaltiranih regionalnih cest ter smo šele v letošnjem 
letu na podlagi intenzivnih prizadevanj uspeli, da je Skupščina Skupnosti za 
ceste Socialistične republike Slovenije sklenila, da se v občini Kočevje in še 
v dveh drugih občinah po tem srednjeročnem programu posodobi polovica 
cest. No, kljub takšnim zagotovitvam smo priče ustavitvi posodabljanja ceste 
Kočevje—Novo mesto zaradi stabilizacijskih Ukrepov. Ta ukrep težko ra- 
zumemo, saj se enako kategorizirane ceste v drugih občinah nemoteno poso- 
dabljajo. Menimo, da upravičeno zahtevamo, da se v tem programu dopolni 
besedilo tako, da bo zagotovljena modernizacija regionalnih cest v občinah 
Kočevje, Sevnica in Laško v obsegu 50 % vsaj v naslednjem srednjeročnem 
programu. 

Kar zadeva železniške proge, je naša delegacija mnenja, da je potrebno 
vnesti v tekst programa, to je na strani 52 istega Poročevalca, tudi posodobitev 
proge Kočevje—Grosuplje, in to v skladu s politiko o preusmeritvi tovora 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

Posebno pozornost je delegacija posvetila vprašanju kmetijstva. Tekst 
v programu razvojnih možnosti te panoge je načelno primerno postavljen, 
toda vse preveč le resolucijsko, namreč »nujno bi bilo, naj bi, naj se«, in tako 
naprej. To vse daje pečat nekih resolucijskih stališč. V preteklosti smo imeli 
obdobje hitrega razvoja kmetijstva, ko je družba v to vlagala več sredstev. 
Zadnja leta, predvsem pa v zadnjih dveh letih, pa imamo stagnacijo, ki ni 
plod samo vremenskih neprilik, temveč prepočasnega dogovarjanja o pogojih 
in osnovah poslovanja te panoge našega gospodarstva. Najvidnejši znak za- 
ostajanja kmetijstva je po naši sodbi nezainteresiranost za investicije v os- 
novno proizvodnjo na področju govedoreje in na področju rastlinske proiz- 
vodnje. Ob doslednem in dejanskem realiziranju vsega tistega, kar je na- 
pisano, smo mnenja, da je predvidena rast kmetijske proizvodnje po stopnji 
3 in pol odstotka letno dejansko tudi izvedljiva. Družbeni sektor kmetijstva 
ima pri rasti proizvodnje še posebno vlogo, to poudarjam, toda v zadnjem 
času mu ne dajemo dovolj možnosti za razvoj, da bi lahko že v sedanjem 
času prevzemal tako velike in zahtevne naloge proizvodnje. Nujno je, da to 
politiko takoj popravimo. 

In na koncu. Delegat iz Novega mesta bo verjetno pri naslednji točki 
dnevnega reda razpravljal o problematiki Suhe krajine, ki je sestavni del 
občin Kočevje, Novo mesto, Grosuplje in Trebnje. Razprava, ki govori o pro- 
blematiki tega nezadostno razvitega področja, je bila posredovana tudi naši 
delegaciji. Glede na nesporna dejstva v prikazu problematike in stanja 
Suhe krajine delegacija Kočevje v celoti podpira stališče in predloge dele- 
gacije iz Novega mesta. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa, tovariš Ciglič! Tovarišica No- 
vakova, delegatka iz Ljutomera, ima besedo. Prosim! 
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Anica Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin ter Predsedstvo in Izvršni svet Skupščine 
občine Ljutomer so prav tako širše razpravljali o predlogu smernic za pri- 
pravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 z analizo možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije v istem ob- 
dobju. Ugotavljamo, da je analiza s smernicami primerna osnova za plani- 
ranje v naslednjem srednjeročnem obdobju in podpiramo njene usmeritve. 
Skupina delegatov hkrati podpira predlog sklepov, ki jih je oblikovala med- 
odborovska skupina delegatov, pri tem pa smo oblikovali še posebne pri- 
pombe in predloge. 

Podpiramo usmeritev glede nadaljnjega razvoja agroživilstva v Sloveniji, 
za uresničevanje teh nalog pa je nujno sprejeti ukrepe za izboljšanje eko- 
nomskega položaja te panoge. V načelu tudi podpiramo usmeritve glede druž- 
benih dejavnosti. Konkretnejših pripomb pa v tem času še nimamo oziroma 
jih nismo oblikovali, ker izhodišča niso ovrednotena. Zato predlagamo, da se 
v naslednji fazi planiranja izdelajo predhodne bilance v občini in republiki. 
Hkrati je potrebno izpeljati najširšo razpravo v zborih uporabnikov in zborih 
izvajalcev. 

K tem načelnim pripombam dajemo še konkretne pripombe: 
K točki 4.1.2.3. b, k zadnjemu stavku tega odstavka predlagamo do- 

polnitev: za besedo »zaposlovanje« se doda vejica in nadaljuje »surovinska 
osnova, s posodobitvijo tehnologije pa doseči večjo produktivnost dela in 
dosledno izvajati ukrepe varstva okolja.« 

V poglavju 4.1.2.4 v točki č naj se predzadnji stavek 1. odstavka za besedo 
»Ljutomer« nadaljuje z besedilom: »na podlagi že sklenjene pogodbe o kon- 
zorciju«. 

V pomurski regiji smo se dogovorili tudi za nekatere skupne pripombe 
na podlagi predlogov Izvršnih svetov pomurskih občin glede analize možnosti 
razvoja s predlogom smernic ter po- pooblastilu skupin delegatov za Zbor 
občin predlagam še naslednje dopolnitve: 

Poglavje 4.2.2: Na koncu prvega odstavka na strani 53 predlagamo do- 
polnitev: »In izgradnjo tako imenovane severne magistrale, ki bo povezovala 
občine Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona s priključkom za Ljutomer 
in Hodoš in mejne prehode s sosednjo Madžarsko in Avstrijo v Pomurju, s 
povezavami na avtocesti Šentilj—Maribor—Ljubljana.« 

Pred poglavjem 4.2.3 naj se doda stavek: »Zaradi večjega zaostajanja 
pri izgradnji magistralnih infrastrukturnih povezav v planskem obdobju 
1976—1980 bo dana prednost programom iz tega planskega obdobja, ki ne 
bodo uresničeni. Tu mislimo na 380 kW v sistemu Maribor, Ptuj, Ormož, 
Murska Sobota. 

Poglavje 4.4.1: V prvem odstavku drugega stolpca se ne strinjamo z 
ugotovitvijo, kot so že ugotovili delegati občin Ilirska Bistrica in Celje, da je 
dograjevanje regijskih bolnišnic tako praktično zaključeno. Menimo, da iz- 
gradnja regijskih bolnišnic v SR Sloveniji še ni zaključena, še posebej iz 
razloga, ker je imela v Sloveniji v tem planskem obdobju prednost izgradnja 
primarne zdravstvene mreže. Kot je že povedal delegat iz Lendave, smo v 
Pomurju že 1975. leta sprejeli enoten regijski samoprispevek tudi za izgrad- 
njo kirurškega oddelka bolnišnice, zato predlagamo, da se ta investicija kon- 
kretno opredeli v planu izgradnje zdravstvenih objektov v Socialistični re- 
publiki Sloveniji v planskem obdobju 1981—1985. 



23. seja 347 

V poglavju 6 na strani 61 predlagamo glede točke 6.12, da se za hitrejše 
odpravljanje problemov komunalne opreme stavbnih zemljišč, kar postaja 
vse bolj zavora za hitrejši razvoj manj razvitih območij, opredeli tudi sistem 
financiranja teh naložb ter zagotovijo večje možnosti kreditiranja tudi s 
strani bank. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Novak! Tovariš Peter 
Tulipan, delegat iz občine Kranj, prosim! 

Peter Tulipan: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsed- 
nica! Na skupni seji delegatov za zbore Skupščine SR Slovenije, ki je bila 18. 
t. m., so delegati ob obravnavi analize možnosti razvoja Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1981—1985 s smernicami za pripravo družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije za isto obdobje v načelu soglašali z besedi- 
lom predloženega gradiva. Skupine delegatov pa predlagajo, da se v omenjeno 
gradivo vnesejo tudi naslednje pripombe oziroma predlogi dopolnitev: 

V analizi možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981—1985 s smernicami za pripravo družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije ni zajeto področje nadaljnjega razvoja letališke infrastrukture, če- 
prav se v planu predvideva skladen razvoj celotne prometne infrastrukture ter 
razvoj integralnega transporta. Ker se predvideva izgradnja sodobnega cest- 
nega omrežja, ki bo potekalo južno od ljubljanskega letališča, in ker se pred- 
videva tudi nadaljnji porast zračnega prometa, je potrebno vnesti v analizo 
možnosti razvoja tudi izgradnjo novega potniškega terminala na Letališču 
Ljubljana z vsemi ustreznimi letališko-prometnimi objekti, ki bo neposredno 
vezan na bodočo novo cestno omrežje in ki bo zadostil potrebam povečanja 
prometa prek ljubljanskega letališča. Te ugotovitve bi morali upoštevati v 
tekstu analize možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981—1985 na strani 42 druga kolona, tretji odstavek, na strani 48 druga ko- 
lona, drugi odstavek, 5. alinea in na strani 62 zadnji odstavek, predzadnja 
alinea, na strani 69 druga kolona, prvi odstavek. 

Utemeljitev predlaganih dopolnitev je skupina delegatov tudi sprejela, 
vendar predlagam, da je na zboru ne preberem, temveč da se v celoti vnese kot 
dopolnilo razprave. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa vam! Prometna problematika 
se slej ko prej v našem zboru kaže kot izredno aktualna, zato je najbrž zelo 
dobro, da se je k besedi prijavil tudi tovariš Jurij Pirš, namestnik predsednika 
Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet v 
SR Sloveniji. Prosim! 

Jurij Pirš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V 
današnjo razpravo o analizi uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 
tekoče srednjeročno obdobje in o smernicah za razvoj v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju do leta 1985 se želim vključiti z razpravo o razvoju želez- 
niških zmogljivosti in o problematiki železnice. Enoten zaključek svetovnega 
kongresa železnic maja letos v Stockholmu, na katerem so sodelovali predstav- 
niki vlad, železniških uprav, univerz in gospodarstev iz 120 držav vsega sveta, 
je bil, da so v prometnih sistemih večine razvitih držav železnice že skrenile 
na tir bodočnosti. V ostalih pa se prižiga zelena luč za to smer. Kongres je 
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ugotovil, da železnica doživlja svojo renesanso in da njena modernizacija in 
razvoj ne moreta biti več stvar železniških uprav in prometnih ministrstev, 
temveč skupna stvar vse družbe. 

Do takih opredelitev je v svetu prišlo, ker se lahko z naložbami v moder- 
nizacijo in razvoj železnice in s preusmerjanjem glavnih prometnih tokov na 
železnico rešijo mnogi ključni problemi sodobne družbe, ki so nastali zaradi 
družbeno neracionalnega prometnega sistema v preteklosti. Tu gre predvsem 
za vprašanja porabe energije, varnosti in zaščite človekovega okolja. 

Vprašanje energije je postalo temeljno vprašanje gospodarstev in družbe- 
nih skupnosti tako v razvitih državah kot v državah v razvoju. Pri tem ne gre 
za trenutno energetsko krizo, temveč za trajno skrb pri gospodarjenju z ener- 
gijo. Promet porabi okoli 25 % vse energije in je zato izredno pomembno, ko- 
liko je potrebno energije za prevoz posamezne enote v transportu in iz kakšne- 
ga izvora — domačega ali tujega — je ta energija. Železnica porabi od tri do 
petkrat manj energije kot cestni prevozniki, in če je elektrificirana, je ta 
energija v pretežni meri iz domačih virov. 

Vprašanje varnosti je drugo izredno pomembno vprašanje, ki povzroča 
veliko skrb v sodobnem svetu. Po svetovnih statistikah umre vsak dan zaradi 
prometnih nesreč več ljudi kot v drugi svetovni vojni od vseh orožij. Te stati- 
stike kažejo tudi, da je na železnici varnost prevoza daleč največja. Zaradi 
modernizacije železnice se število nesreč na njej manjša, medtem ko v cestnem 
in zračnem prometu število nesreč z razvojem raste. 

Tudi zaščita človekovega okolja postaja vsak dan bolj pomembna. Zaradi 
hrupa, ki ga povzroča onesnaževanje zraka in zemljišča, ter zaradi zavzemanja 
prostora in zelenih površin je postal promet eden od glavnih faktorjev kvalitete 
našega življenja. Moderna in elektrificirana železnica ima domala v vseh ele- 
mentih ohranjanja našega okolja nesporne prednosti pred zračnim in cestnim 
prometom. 

Temu problemu se pri nas pridružujejo še izredno visoki stroški trans- 
porta v ceni blaga, ki so mnogo višji kot drugod po svetu. Z ustreznejšim vklju- 
čevanjem železnice v transportne tokove bomo te stroške lahko znižali, kar 
dodatno govori o nujnem razvoju železnice. V prizadevanjih za boljšo in mo- 
dernejšo železnico v Evropi in v svetu že gradijo tudi nove proge za hitrost 
od 200 do 300 km/h. V smernicah za razvoj železnice, ki so izdelane v Želez- 
niškem gospodarstvu Ljubljana in v Samoupravni interesni skupnosti za že- 
lezniški in luški promet Socialistične republike Slovenije, v naši republik1 

gradnje takih novih prog zaradi težkega terena in velikih stroškov v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju še ne načrtujemo. Naše proge bo nujno najprej 
v celoti usposobiti za večje osne pritiske ter zaključiti modernizacijo signalno- 
varnostnih in telekomunikacijskih naprav in avtomatizacijo prometa na pro- 
metnem križu do take stopnje, kot je na primer sedaj na gorenjski progi, na 
ostalih progah pa v ustrezno enostavnejšem obsegu. 

Nadalje bo potrebno po vrsti odpravljati ozka grla, ki se pojavljajo glede- 
na porast obsega dela. Že s porastom dela, ki smo mu priča v letošnjem letu, 
prihaja železniško gospodarstvo na rob razpoložljivih zmogljivosti, tako pri 
vozilih kot pri nekaterih odsekih infrastrukture, ne nazadnje pa tudi pri ka- 
drih. Zato bo v obdobju do leta 1985 potrebno odločno dopolniti vozni park, 
dokončati rekonstrukcijo vozliščnih in ranžirnih postaj ter poiskati ustrezne 
rešitve za povečanje kapacitet najbolj obremenjenih progovnih odsekov, kot 
sta na primer odseka Jesenice—Ljubljana in Ljubljana—Zidani most. Nujna bi 
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bila tudi izgradnja neposredne železniške povezave med železniškima omrež- 
jema Socialistične republike Slovenije in Madžarske. 

Železnica naj bi v prihodnje še povečala svojo komercialno hitrost. Pri zelo 
omejenih možnostih za povečanje tehnične hitrosti bo to mogoče doseči z ustrez- 
no opremo in modernizacijo stičnih točk med železnico in njenimi uporabniki, 
to je z vlaganji na področju integralnega transporta. Naložbe v industrijske 
tire, v kontejnerski promet, gradnjo blagovno-transportnega centra, dostavni 
promet, prekladalno mehanizacijo, pa tudi v posodobitev tehničnega in poslov- 
nega informacijskega sistema bodo zavzemale vidno mesto v razvojnem pro- 
gramu železnice v prihodnjem obdobju. Predlagane usmeritve železnice, ki jih 
načrtuje Železniško gospodarstvo Ljubljana za obdobje 1981^1985, torej ne 
predstavljajo megalomanskih zahtev in teženj, ampak predstavljajo nujnost, da 
bo železnica lahko opravila naloge in zadostila zahtevam, ki se tudi v najtežjih 
pogojih postavljajo pred njo. 

Sedanje srednjeročno obdobje pomeni za modernizacijo in razvoj železnice 
velik napredek v primerjavi s stagnacijo v preteklosti. Po težavah v letih 1976 
in 1977 poteka le-ta v zadnjih letih tekočega srednjeročnega obdobja v pospe- 
šenem tempu in ta tempo je potrebno prenesti v prihodnji čas, kar pomeni, da 
bo planirani obseg naložb v obdobju 1981—>1985 potrebno zagotoviti v celoti. 

Izhajajoč iz vsega navedenega je Skupščina Samoupravne interesne skup- 
nosti za železniški in luški promet Socialistične republike Slovenije ob obrav- 
navi razvojnih možnosti železniških zmogljivosti za prihodnje srednjeročno ob- 
dobje ugotovila nujnost, da ostane razvoj železnice ob zagotovljenih normalnih 
pogojih za njeno tekoče poslovanje v prioritetnih smereh razvoja tako Sociali- 
stične republike Slovenije kot Jugoslavije do leta 1985 in je prav, da to priori- 
teto opredelijo tudi smernice za pripravo družbenega plana Socialistične repu- 
blike Slovenije, ki jih obravnavamo na današnjem zasedanju Skupščine SR 
Slovenije. 

V zvezi z današnjo razpravo v tem zboru je padlo par konkretnih pred- 
logov za dopolnitev smernic in analize glede posameznih železniških objektov. 
Tu je šlo za kamniško progo, za industrijski tir Dolsko, potem za progo Ko- 
čevje—Grosuplje. Zbor občin naj obvestim, da so to predlogi, ki po začrtanih 
smernicah in dogovorih v Samoupravni interesni skupnosti za železniški in 
luški promet Socialistične republike Slovenije sodijo na področje dela temelj- 
nih skupnosti, ki so bile lansko leto ustanovljene v okviru republiške skupnosti. 
V teh skupnostih bodo neposredno planirali in realizirali programe izgradnje 
industrijskih tirov, potem vse programe naložb na pogodbenih progah in pro- 
game drugih naložb na področju integralnega transporta, ki so lokalnega po- 
mena, skupno uporabniki železniških storitev in delavci na železnici in bo 
v republiškem planu Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet predviden delež za sovlaganja v te objekte, ki bo potem skupaj s 
sredstvi neposredno zainteresiranih uporabnikov posameznega območja tvoril 
plan temeljne skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa vam! Pismenih prijav za raz- 
pravo ni več. Zeli še kdo razpravljati ali postaviti kakšno vprašanje. Prosim, 
tovariš Stojan Makovec, delegat iz občine Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Bom sicer kratek. Na seji obeh delegacij za Zbor občin in Zbor združe- 
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nega dela smo 18. t. m. razpravljali o smernicah, razvoju in pripravah družbe- 
nega plana v Sloveniji za obdobje 1981—'1985. S smernicami se naši delegaciji 
strinjata, vendar s pripombo, da naj to služi kot napotilo za pripravo družbe- 
nega plana 1981—il985, da ga konkretno izpopolnimo s konkretnimi dejanji in 
napotili. Seveda pa sem zadolžen, da samo dve stvari sprožim kot pomanjkljivi 
v teh smernicah. 

Namreč, cestno omrežje smo obravnavali kot celoto, kot omrežje Slovenije, 
ker je že tako republika majhna in moramo obravnavati taka važna vprašanja 
kot celoto. Predvsem smo izhajali s stališča, da gre skozi Slovenijo nad 80 °/o 
težkega in vsega drugega prometa v celotni Jugoslaviji. In prav zaradi tega 
moramo dati tej dejavnosti pomemben poudarek. 

Ne bom ponavljal stvari, ki jih je konkretno nakazal delegat iz Nove Go- 
rice glede odseka ceste Razdrto—mejni prehod Vrtojba, ki je mednarodnega 
značaja. Z njim se popolnoma strinjam. 

Pooblaščen sem, da rečem nekaj besed o izvajanju politike agrokompleksa, 
kar je delno nakazal danes v ekspozeju tudi predsednik Izvršnega sveta. Tu je 
namreč poudarjeno, da v takih pogojih, kot jih imamo, ne moremo napredovati 
in v letu 1985 proizvajati 85 % vse hrane za slovenski živelj. To se pravi, da 
moramo pospešiti razvoj in ne kmetovati kot vrtičkarji, ampak preiti z majhnih 
parcel na velike parcele. To se pravi, da moramo pričeti konkretno izvajati 
agromelioracije, arondacije itd. To je gospodarska nuja, nuja nas vseh, ker bo 
to v prihodnosti narekovala potreba. Vemo pa, da bomo tudi pri tem naleteli 
na trd oreh, ker so pri takem širšem razvoju potrebna velika sredstva, saj ugo- 
tavljamo, da stane v ravninskih predelih samo melioracija okrog 7 starih mi- 
lijonov na hektar. To se pravi, da bomo morali v ta oreh trdo ugrizniti in na- 
šega kmečkega proizvajalca pripraviti na to in mu prikazati, da je to ne samo 
družbeni interes, ampak da je to interes vseh nas, predvsem pa tistega pro- 
izvajalca, ki živi od tega. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Makovec! Želi še kdo 
besedo? (Ne.) Če nihče, potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko 
dnevnega reda, da bi se lahko sestala medzborovska skupina delegatov, da bi 
ocenila razpravo v vseh treh zborih in morebiti poleg amandmajev, ki jih je že 
na začetku predlagala, predložila še kakšne dopolnitve ali spreminjevalne 
predloge k smernicam. 

Mi pa nadaljujemo z delom, in sicer s 5. točko dnevnega reda, 
to je z analizo dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj 
razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji. 

Skupščini jo je predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Andreja Briškega, pomočnika direktorja Zavoda sociali- 
stične republike Slovenije za družbeno planiranje. Tovariš Briški, želiš besedo? 
Prosim! 

Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije vam je predložil 
v obravnavo analizo dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike 
manj razvitih območij v naši republiki. Namen analize je trojen: najprej ugo- 
toviti, kakšni so dosedanji rezultati in kakšna je uspešnost dosedanje politike 
pospeševanja razvoja, drugo, ugotoviti eventualno potrebo po dodatnih aktiv- 
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nostih, ki naj bi prispevale k odpravi nekaterih problemov v dosedanjem raz- 
voju, in tretjič, da bi ta analiza dala že tudi vsaj nekatere strokovne osnove za 
izgrajevanje bodočega sistema in mehanizma pospeševanja razvoja manj raz- 
vitih območij v okviru skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v 
obdobju 1981—1985. 

Iz analize je razvidno, da so bili od leta 1971, ko je Socialistična republika 
Slovenija organizirano pristopila k razreševanju tega vprašanja, doseženi v 
manj razvitih območjih ugodni rezultati, tako glede stopnje rasti družbenega 
proizvoda kot tudi glede rasti števila zaposlenih. Pomembni rezultati so bili 
doseženi pri ustvarjanju boljših pogojev razvoja na področju družbenih dejav- 
nosti, zlasti na področju otroškega varstva in pa izobraževanja, kar je rezultat 
tako lastnih naporov delovnih ljudi in občanov iz manj razvitih območij samih, 
precej pa so k temu prispevala tudi solidarnostna sredstva v merilu SR Slo- 
venije prek samoupravnih interesnih skupnosti. Precejšnji premiki so tudi na 
področju infrastrukture, čeprav dogovorjene naloge niso povsod v celoti iz- 
polnjene. Zaostanke bo potrebno nadomestiti še v tem srednjeročnem obdobju, 
saj ponekod že sedaj opozarjajo na težave. Kot primer naj samo navedem, da 
na primer na področju nalog PTT prometa v Pomurju take težave že obstajajo, 
prav tako pa tudi pri oskrbi z električno energijo na Tolminskem, so pa še 
drugi taki manjši primeri. 

Vsi ti ugodni rezultati kažejo na uspešnost politike našega samoupravnega 
pristopa k reševanju te problematike, ki se kaže v tem, da hitrejši razvoj manj 
razvitih območij temelji na samoupravni povezanosti organizacij združenega 
dela in na njihovi aktivnosti. Kljub ugodnim rezultatom na področju investi- 
cij pa je treba omeniti nekatere slabosti. Prevladujejo manjše investicije, če- 
prav v zadnjem času ugotavljamo, da so v pripravi in v nekaterih primerih 
tudi že v izgradnji večji projekti oziroma objekti, pri katerih sodelujejo večje 
organizacije združenega dela iz razvitih območij. Samoupravno združevanje 
dela in sredstev je še skromno, saj pri investicijah prevladuje kreditni odnos, 
ki nadalje zmanjšuje reprodukcijsko sposobnost v organizaciji združenega dela 
v manj razvitih območjih. Zato bo potrebno okrepiti napore za samoupravno 
združevanje dela in sredstev za skupna vlaganja v teh območjih, pri čemer 
dajemo v predlogih analize poseben poudarek intenzivnejšemu sodelovanju 
med organizacijami združenega dela, bankami in pa gospodarskimi zbornicami. 
Ena od pomembnih nalog, ki bi jih morali reševati že v tem srednjeročnem ob- 
dobju, je prav gotovo tudi ta, da znotraj manj razvitih območij bolj enako- 
merno pospešujemo in usklajujemo gospodarski razvoj. To seveda ne pomeni, 
da je potrebno razvoj povsem razpršiti, pač pa je potrebno mnogo bolj za- 
vzeto in odločno začrtati smer za pospešeni razvoj vseh razvojnih središč ozi- 
roma širših območij, ne pa le pretežno občinskih središč manj razvitih območij. 

Naslednja slabost se kaže v premajhnem in premalo organiziranem samo- 
upravnem povezovanju med samoupravnimi nosilci razvoja v manj razvitih 
območjih z ustreznimi regionalnimi in večjimi gospodarskimi središči, zlasti še 
tistimi, ki so v bližini teh območij. Občine, občinske gospodarske zbornice, 
prav tako pa tudi seveda organizacije združenega dela in samoupravne inte- 
resne skupnosti bi morale z veliko odgovornostjo analizirati razvojne možnosti 
posameznih območij in na podlagi lastnih usklađenih interesov določati ustrez- 
no investicijsko aktivnost, saj so v teh območjih še ugodne možnosti zapo- 
slovanja, prav tako pa tudi nekateri drugi ugodni pogoji. Poleg tega iz teh 
območij še vedno izhaja največ delavcev, ki so na začasnem delu v tujini. Zato 
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je skrb za vračanje delavcev z začasnega dela v tujini sestavni del politike 
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja. V zvezi s tem naj omenim 
tudi občinske programe, ki so v nekaterih občinah že opredeljeni, za razvoj 
malega gospodarstva, ki k temu lahko veliko pripomore. Ob tem, ko govorimo 
o možnostih zaposlovanja v manj razvitih območjih, pa moramo računati, da 
si je treba tudi v teh območjih prizadevati za investicije, ki bodo omogočile vi- 
soko produktivnost in učinkovitost dela. Samo delovno intenzivne investicije, 
ki prevladujejo v dosedanjem obdobju, so že vnaprej obsojene na določen ne- 
uspeh in lahko povzročijo v prihodnje težave in probleme. Zato morajo biti 
pri odločitvah prisotne tržne potrebe in možnosti, surovinska osnova, racio- 
nalna delitev dela v okviru večjih sistemov, vsekakor pa ob uporabi čim so- 
dobnejše tehnologije. 

Pri obravnavi te analize v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije je bilo 
močno poudarjeno vprašanje kmetijstva, ki ima v gospodarski strukturi manj 
razvitih območij nadpovprečen delež. Doseženi so bili nekateri ugodni rezultati. 
Problemi, ki spremljajo razvoj kmetijstva nasploh, pa se močno odražajo v 
teh območjih. To tudi zato, ker se zelo skromno uveljavljajo dohodkovni od- 
nosi na področju proizvodnje, predelave in prodaje hrane. Pri tem so tudi pre- 
vladujoči kreditni odnosi vzrok nizke akumulativnosti. Odpravljanje teh sla- 
bosti je za manj razvita območja bistvenega pomena, ne more pa se reševati 
samo v okviru problematike manj razvitih območij, ampak v povezovanju in- 
teresov vseh, ki sodelujejo v proizvodnji, predelavi in potrošnji hrane, saj gre 
pri tem za stalno in kvalitetno oskrbo s hrano. 

V nekaterih občinah je potrebno izpeljati ustrezno samoupravno organi- 
ziranost v zvezi z odpravljanjem problemov manjše razvitosti, kar naj bo na- 
rejeno že v letu 1979. Kot veste, je bila ta naloga dogovorjena v okviru druž- 
benega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v naši re- 
publiki. Poleg tega naj se opredelijo usmeritve in hkrati dajo ustrezne pobude 
v samoupravne sporazume in dogovore za pospeševanje razvoja tistih krajevnih 
skupnosti, ki znotraj posameznih občin najbolj zaostajajo. Prav tako je po- 
trebno, da manj razvite občine pripravijo ukrepe iz svoje pristojnosti, ki naj 
povečajo interes investitorjev za vlaganja v teh območjih, s tem, da opredelijo 
tudi prostor za lociranje industrije in drugih objektov ter v povezovanju z dru- 
gimi nosilci razvoja tudi skrbijo za boljšo komunalno opremljenost zemljišč. 
V zvezi s tem so ustrezni napotki za aktivnosti dani tudi v predlogih zaključ- 
kov k analizi. V teh predlogih tudi predlagamo, da bi manj razvite občine v 
povezavi s kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi, kmetijske organizacije zdru- 
ženega dela s področja manj razvitih in drugih območij, kmetijske zadruge in 
kmetije intenzivirali delo pri komasaciji kmetijskih zemljišč, kar naj bi prispe- 
valo tudi k večji vključitvi zasebnih kmetov v tržno proizvodnjo. V manj raz- 
vitih obmejnih območjih in v hribovitih območjih pa je potrebno zagotoviti 
tudi beneficirane pogoje za razvoj kmetijstva. O tem je že danes nekaj bilo 
rečeno v razpravi v zvezi s smernicami za prihodnje srednjeročno obdobje. 

Posebnega pomena je po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
intenzivnejše medobčinsko sodelovanje, ki je za enkrat v nekaterih območjih 
Slovenije še skromno prisotno, v drugih območjih pa je že močno zaživelo. 

Mislimo namreč, da bi na ta način lahko intenzivneje reševali posamezne 
razvojne probleme ob ustreznem vključevanju samoupravnih interesnih skup- 
nosti, bank, medobčinskih gospodarskih zbornic in organizacij združenega dela 
iz posameznih območij SR Slovenije. Namen dogovorjenih pospeševalnih ukre- 



23. seja 353 

pov v okviru družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja je predvsem spodbuda za manj razvita območja in vse druge nosilce 
družbenega razvoja, da bi vsak s svojega področja prispevali k uresničevanju 
skladnejšega regionalnega razvoja in v tem kontekstu k hitrejšemu razvoju 
manj razvitih območij. V zvezi s tem pa je treba še poudariti, da ukrepi po 
zakonu prispevajo k učinkovitosti celotne akcije, ki jo vodijo samoupravni no- 
silci razvoja v teh območjih. 

Tako se zdi tudi prav in realno. Razlik namreč ni možno odpraviti čez 
noč in najbrž bi bilo povsem nesmiselno, da bi si zadali cilj, da je potrebno 
vse razlike odpraviti, in to v razmeroma kratkem obdobju. Tak poskus bi po- 
menil mehanično distribucijo pogojev in rezultatov gospodarjenja, pomenil 
bi torej negiranje principov delitve po delu in v končni posledici negacijo sa- 
moupravnega družbenega sistema. V tem smislu je tudi razvojne razlike treba 
jemati kot protislovja, ki se morajo razreševati postopoma na samoupravnih 
procesih gospodarjenja in določanja ciljev razvoja in sploh planiranja. Take 
družbene aktivnosti ni mogoče zamenjati z rešitvami izven samoupravnih 
organizmov. 

Analiza ima namen, da ugotovi, kako se izvajajo naloge v tem srednje- 
ročnem obdobju in na tej osnovi predlaga aktivnosti za leto 1980, prav tako pa 
služi kot ena od osnov za oblikovanje sistema v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Ukrepi za pospeševanje razvoja v manj razvitih območjih in v manj 
razvitih obmejnih območjih naj bi tudi v prihodnjem obdobju temeljili na 
samoupravnih osnovah in ob angažiranju samoupravnih nosilcev razvoja, pri 
čemer pa bi upoštevali tudi dosedanje izkušnje in probleme. Z zakonom, ki ga 
bo treba pripraviti v okviru priprav novega srednjeročnega družbenega plana, 
bo potrebno na novo opredeliti kriterije za teritorialno opredeljevanje manj 
razvitih območij ter zaradi razlik v stopnji razvitosti in nekaterih specifič- 
nosti zagotoviti tudi različno intenzivnost ukrepov. Posebne pozornosti morajo 
biti deležne najmanj razvite občine in zlasti manj razvita mejna območja. To 
narekuje tudi preverjanje sedaj veljavnih kriterijev, ki jih na podlagi te 
analize lahko že ocenimo kot sicer dobro izhodišče za tekoče srednjeročno ob- 
dobje, ki pa nujno zahtevajo določene korekture glede na novo situacijo ozi- 
roma razvojne probleme v manj razvitih območjih. 

Večjo pozornost bo pri tem nujno posvetiti zaokroženim geografskim ob- 
močjem in manj razvitim obmejnim območjem. Podrobnejša priprava predloga 
samoupravnega mehanizma pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja 
SR Slovenije je po programu predvidena do konca tega leta, ko naj bi bili 
predlagani tudi kriteriji za določanje manj razvitih območij. V okviru analize 
o razvojnih možnostih SR Slovenije v obdobju 1981-^1985 pa so že nakazane 
tudi nekatere rešitve, kako naj bi usmerili bodoči hitrejši in skladnejši regio- 
nalni razvoj, pri čemer bi pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij morali še intenzivneje kot v tem obdobju vključiti v 
širše razreševanje oziroma usmerjanje razvoja regionalnega razvoja naše re- 
publike nasploh. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Briški! 
Analiza je bila objavljena v prilogi 5 Poročevalca. Obravnavali so jo: Od- 

bor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance in Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem, ki so zboru predložili tudi pismena 
poročila. Želijo poročevalci odborov poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
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Prejeli ste tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, ki je pred- 
loženo analizo obravnaval v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
kot zainteresiran zbor. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Prijavljenih je de- 
vet razpravljalcev, po pravilu iz zainteresiranih občin. To se pravi, da se ni 
uresničila tista usmeritev naših odborov, da bi se tudi občine iz razvitejših 
območij opredelile do te analize. Besedo ima tovarišica Marija Rus, delegatka 
iz občine Novo mesto. Prosim! 

Marija Rus : Tovarišice in tovariši! Na seji skupin delegatov za Zbor 
občin dne 20. 7. letos sem bila zadolžena, da posredujem mnenja in stališča, ki 
so jih izoblikovale delegacije v naši občini, kakor tudi delegacije občin Gro- 
suplje in Kočevje. O problematiki nerazvitih območij pa so razpravljale tudi 
skupščine občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje dne 19. 7. 1979 ter 
dale pooblastilo, da tudi v imenu navedenih občin in skupnosti teh občin po- 
dam pripombe k analizi dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in proble- 
matike manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

Analiza dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj 
razvitih območij v SR Sloveniji je pokazala, da je z usklađeno aktivnostjo no- 
silcev razvoja v manj razvitih območjih in v ostalih območjih v SR Sloveniji 
mogoče postopno zmanjšati razlike v stopnjah razvitosti. Območja, ki so opre- 
deljena kot manj razvita, so se v letih 1971—(1978 razvijala precej hitreje od 
povprečja v SR Sloveniji. Zaostanek se je v posameznih območjih različno 
zmanjšal, odvisno od doseženega nivoja razvitosti, na katerem se je območje 
vključilo v pospešen napredek. 

Nadpovprečno hiter gospodarski razvoj manj razvitih območij v relativno 
kratkotrajnem razdobju reševanja problemov teh ni mogel odpraviti, zato so 
številna neskladja tako gospodarskega kot družbenega razvoja v določenih ob- 
močjih še živo prisotna. Analiza na več krajih omenja tudi območje Suhe kra- 
jine, ki po odloku Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije iz leta 1976 ni opre- 
deljena za manj razvito območje. Zakon o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji iz leta 1975 določa kriterije za določitev manj 
razvitih krajevnih skupnosti, vendar s pogojem, da sestavljajo geografsko za- 
okroženo območje, ki po številu prebivalstva in površini presega povprečno 
velikost območij v SR Sloveniji oziroma so geografsko povezane z manj raz- 
vitimi občinami. 

Suha krajina je ob sprejetju teh kriterijev izpolnjevala vse pogoje, da bi 
jo opredelili kot manj razvito območje, razen z izjemo skupnega števila prebi- 
valstva. Ker pa je Suha krajina v območju več občin v dveh regijah, ni prišlo 
do usklađene družbene akcije, da bi ji priznali status nerazvitega območja. 
V nadaljevanju želimo nekoliko natančneje predstaviti Suho krajino. 

Suha krajina je izrazito kraško področje, ki se razprostira jugovzhodno od 
Ljubljane in sega v štiri dolenjske občine: Grosuplje, Kočevje, Novo mesto in 
Trebnje. Tvori jo trinajst krajevnih skupnosti. Na površini 47 816 ha živi okoli 
14 000 prebivalcev, kar je znatno manj kot pred vojno oziroma v letih po osvo- 
boditvi. Površina Suhe krajine predstavlja 21,2% površine 4 dolenjskih občin, 
prebivalstvo pa 12,5 % skupnega prebivalstva teh občin. Iz starostne strukture 
prebivalstva vidimo, da je v Suhi krajini več otrok ter starejših ljudi kot na 
Dolenjskem in nasploh v Sloveniji, manj pa delovno sposobnih občanov. 
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Leta 1976 je bilo zaposlenih 21,2 % prebivalcev. Dnevno odhaja na delo v 
druge kraje izven Suhe krajine 56,7% delavcev. Premajhna možnost zaposlitve 
doma je poleg dnevne migracije delovne sile povzročila tudi odhajanje na delo 
v tujino. Težki naravni pogoji, posebno pomanjkanje vode — edini vir je 
kapnica oziroma marsikje zelo oddaljena reka Krka — in nerodoviliost tal 
so botrovali skromnemu gospodarskemu razvoju. Prepočasno urejanje promet- 
nih povezav s Suho krajino jo je še bolj odmaknilo od tistih območij, kjer je 
šel razvoj bolj v korak s časom. To je povzročilo, da so gospodarske aktivnosti 
skoraj zamrle, mladi prebivalci pa se zato odseljujejo v kraje, kjer so živ- 
ljenjske razmere ugodnejše. 

Z namenom, da se pospeši skladnejši razvoj manj razvitih območij Do- 
lenjske, so občine Grosuplje, Kočevje, Novo mesto in Trebnje najprej opre- 
delile krajevne skupnosti v območju Suhe krajine, ki je v celoti manj razvita. 
V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega razvoja v So- 
cialistični republiki Sloveniji so občine, ki vključujejo območje Suhe krajine, 
oziroma krajevne skupnosti tega področja ustanovile skupnost krajevnih skup- 
nosti. Naloga te skupnosti je pospeševanje razvoja Suhe krajine kot manj raz- 
vitega območja, opredeljenega v okviru medobčinskega sodelovanja. V ta na- 
men je bil podpisan družbeni dogovor o pospeševanju razvoja v manj raz- 
vitem območju Suhe krajine v obdobju 1976—1985, v katerem so se podpisniki 
zavezali, da bodo zagotavljali materialne in druge pogoje za skladnejši regio- 
nalni razvoj. 

Temeljno izhodišče pri izvajanju ukrepov udeležencev je program razvoja 
Suhe krajine do leta 1985. Ustanovljen je bil tudi medobčinski odbor za po- 
speševanje razvoja Suhe krajine, ki je nosilec in iniciator vseh akcij za na- 
predek te pokrajine. V okvir prizadevanj za napredek tega področja sodijo 
tudi mladinske delovne akcije. Od leta 1975 so bile organizirane tri republiške 
in ena zvezna akcija, kjer je sodelovalo 2700 brigadirjev, letošnja zvezna akcija 
pa zajema 600 mladincev. Ocenjena vrednost opravljenih del — 37 km vodo- 
voda in 4 km novih cest — je okoli 20 milijonov novih dinarjev. Sredstva za 
gradnjo objektov so zagotovili predvsem krajani oziroma krajevne skupnosti 
in samoupravne interesne skupnosti. 

Kljub organizirani družbeni aktivnosti za hitrejši napredek Suhe krajine 
nam ni uspelo zaustaviti odseljevanja prebivalstva, ki je pogojeno z nerazvi- 
tostjo gospodarskih in družbenih dejavnosti v tem območju. Vzrokov za po- 
časen gospodarski napredek je več. V območju je le malo organizacij združe- 
nega dela, ki bi lahko prevzele vlogo nosilcev razvoja, organizacije združe- 
nega dela iz razvitejših območij pa se premalo vključujejo v gospodarski razvoj, 
ker niso deležne ugodnosti, ki sicer veljajo za manj razvita območja. 

V zanjem času so posamezne organizacije združenega dela izrazile pri- 
pravljenost za gradnjo manjših proizvodnih obratov v osrednjem predelu Suhe 
krajine, vendar s pogojem, da se predtem uredijo osnovni pogoji, predvsem 
primerna cestna povezava. 

Sedanje stanje kaže, da so za korenitejše spremembe v tem območju po- 
trebni odločnejši posegi, ki jih lahko zagotovi le širša družbena akcija. V okviru 
temeljnih ugotovitev in predlogov analiza dosedanjega razvoja, sedanjega po- 
ložaja in problematike manj razvitih območij v Socialistični republiki Slove- 
niji navaja, da je v bodočem sistemu pospeševanja razvoja manj razvitih po 
letu 1980 potrebno upoštevati izhodišče, da naj bo pri teritorialnem obliko- 
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vanju manj razvitih območij dan večji poudarek geografsko zaokroženim manj 
razvitim območjem, kar v celoti podpiramo. 

Menimo, da Suha krajina omenjenemu izhodišču povsem ustreza in jo je 
zato nujno potrebno obravnavati kot celotno in ne kot posamezne krajevne 
skupnosti, razdrobljene po več občinah, v okviru katerih vsako krajevno skup- 
nost doleti drugačna usoda. Suha krajina je enotno območje, ki je v celoti manj 
razvito. V skladu s to opredelitvijo moramo načrtovati njen razvoj in ukrepe 
za njegovo uresničitev. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Dr. Hermin Vidoz, delegat iz 
občine Radlje ob Dravi, ima besedo. Prosim! 

Dr. Hermin Vidoz: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kot smo že slišali, smo se k razpravi najavili samo delegati iz nerazvitih 
območij. 

Izvršni svet in vsi zbori Skupščine občine Radlje ob Dravi ter delegacija 
za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije so obravnavali 
navedeno gradivo in dajejo naslednja mnenja in predloge: 

Iz problematike in analize razvoja naše obmejne občine, od katere je več 
kot polovico manj razvite, izhaja, da smo bili v tem srednjeročnem obdobju 
deležni ukrepov za skladnejši razvoj. Ugotavljamo zelo različen start med 
manj razvitimi območji, kar je v analizi tudi poudarjeno. Iz tega bi morali iz- 
hajati različni ukrepi za različna področja, glede na to, kaj v posamezni občini 
pomeni zavoro. 

Osnovni problem naše občine je nizka stopnja zaposlenosti, kar povzroča 
potrebo po dopolnjevanju sredstev na vseh ravneh splošne in skupne porabe. 

Drugi problem in hkrati osnovni cilj obmejnih območij pa je zadržanje 
prebivalcev v obmejnem pasu območja. Ta cilj zahteva od občin preveč. V 
poglavju temeljnih ugotovitev in predlogov je navedeno, kaj pričakujemo od 
ukrepov občin. Zaradi zadržanja prebivalcev v manj razvitih obmejnih ob- 
močjih in hribovitih območjih je potrebno zagotoviti ustrezne beneficirane 
pogoje za razvoj kmetijske proizvodnje, za kar naj bi zlasti skrbele občine ter 
ustrezne organizacije s področja kmetijstva in banke. Opozoriti moramo na to, 
da so možnosti manj razvite občine, po pravilu dopolnjevane, verjetno manjše 
kot v razvitejših občinah. V proračunu zagotavljajo le najnujnejše zakonsko 
pogojene izdatke. Kmetijske organizacije lahko zavezujemo le za organizacij- 
ski pristop k pospeševanju kmetijstva, kajti brez sredstev ne gre. Bančna pod- 
pora je v teh časih prisotna, vendar je z en procent nižjo obrestno mero za 
gospodarske naložbe in z enakim rokom plačila nemogoče priti do vidnih rezul- 
tatov pri odločitvah za investiranje. 

Za obdržanje prebivalcev v obmejnem območju te olajšave ne pomenijo 
mnogo, ker je kmetijstvo v celoti enako obravnavano, gospodarjenje v hribih 
pa je občutno dražje. Iz teh razlogov menimo, da bi morali konkretizirati na- 
loge, ki se nanašajo na obmejno območje, ter posebej ukrepe, kot je navedeno 
v zaključku ugotovitev in predlogov. Le-to smo v tem smislu že dokazali z 
zahtevami pri sprejemanju posebnih zakonov, kmetijskih zakonov in resolu- 
cije. Da bi lahko zadržali prebivalstvo v hribovitih obmejnih področjih, kjer 
sta možni le kmetijska in gozdarska dejavnost, je nemudoma potrebno nuditi 
tem kmetom ugodnejše kreditne pogoje za gradnjo gospodarskih objektov kot 
nižinskim kmetom, omogočiti z dolgoročnimi krediti, v posameznih primerih pa 
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tudi z dotacijami, obnovo stanovanjskih hiš, usposobiti cestne povezave zaradi 
možnosti prodaje tržnih presežkov in možnosti dodatne zaposlitve članov dru- 
žine v dolini. Za usposobitev cestnih povezav je potrebno zagotoviti dolgo- 
ročna kreditna sredstva od 15 do 20 let. Posebej poudarjamo, da je osnovni 
problem v občini zagotoviti izgradnjo cestnih povezav, ki so osnovni pogoj za 
življenje, šele potem bodo ostali ukrepi uspešni. 

Ne bi želeli, da bi naša pripomba izzvenela kot zahteva brez osnove, brez 
lastnih naporov za reševanje teh problemov. Trudimo se, da storimo, kolikor 
moremo. Cas pa nas prehiteva in cilji ne bodo doseženi. Najbolj boleče pa je 
dejstvo, da iz tega, surovinsko zelo bogatega območja, dohodek odteka. 67 % 
občine je pokrite z gozdom, na Dravi imamo tri hidrocentrale, dohodek od lesa 
in elektrike bi računsko izkazal visoko razvito občino. Zato prosimo, da bi zbori 
Republiške skupščine kmalu uvrstili v program predlog za izdajo zakona o 
izločanju dela dohoda organizacij združenega dela, ki uporabljajo hidroakumu- 
lacijske naprave. Ta predlog smo ob podpori več občin poslali predsedniku 
Skupščine SR Slovenije. 

Se nekaj bi dodal. To ni bil samo dogovor. Ta akt je bil objavljen v Po- 
ročevalcu 6. junija. O tej problematiki se na našem področju govori že dolgo 
časa. Krajani so na zborih krajevnih skupnosti, zborih sosesk in drugod že leta 
govorili o podobnih stališčih, kot sem jih prej prebral. Povsod se navaja grad- 
nja cest, ureditev električne napeljave, vodovoda, telefonskega omrežja in tako 
naprej. Zlasti cest! Naj za šalo povem, da imamo nekaj kmetij, do katerih se 
lahko pride z vozilom le prek Avstrije. Šolanje kmečkih otrok v teh hribov- 
skih vasicah in zaselkih je problematično, otroci morajo hoditi 3 do 5 ur do 
šole. Tako se zavleče prihod iz šole v večerne ure oziroma morajo otroci oditi 
od doma v trdi temi, da lahko sploh pridejo v šolo. Ne moremo pa jih voziti, 
ker ni ceste. 

No, podobne težave imamo tudi pri organizaciji zdravstvene in veterinar- 
ske službe. Že pred leti so naši kolegi tudi predlagali, da naj bi se zagotovilo, 
da se zemlja, ki so jo predniki iztrgali gozdu, ne bi opuščala. Kolegi iz gozdar- 
stva so mi pravili, da se je pri nas površina gozdov povečala, in to precej, za 
okoli 30 odstotkov v naši občini, kar pomeni, da so prebivalci izginili. Nejasni 
so izgledi glede nadaljnjega obstoja mnogih kmetij, ker nimajo zagotovlje- 
nega naslednika. Iz lanskega statističnega pregleda smo ugotovili, da je v tem 
obmejnem območju do starosti sedmih let doma približno tretjina manj otrok. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala vam za te dodatne podatke, ki nam 
lahko služijo za razmišljanje. Tovariš Cveto Hribar, delegat iz Laškega, ima 
besedo! 

Cveto Hribar: Tovarišice in tovariši delegati! Naša delegacija iz 
Laškega me je pooblastila, da vam podam problematiko skladnejšega razvoja 
manj razvitih krajevnih skupnosti v občini Laško. 

V občini Laško so z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do- 
ločene kot manj razvite krajevne skupnosti Jurklošter, Breze in Vrh nad La- 
škim. Te krajevne skupnosti obsegajo 79 km2 ali 31,6% celotne površine občine. 

Manjša razvitost krajevnih skupnosti se zlasti odraža v izredno majhnem 
številu zaposlenih, neprimernih cestah, ki povezujejo krajevno skupnost z 
drugimi središči, v neustreznem javnem potniškem prometu, slabo razvitem 
kmetijstvu in obrti, neprimerni preskrbi s pitno vodo in električno energijo, 
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nezadostnih PTT storitvah, v pomanjkanju kadrovskih stanovanj, v izredno 
težkih pogojih izobraževanja in vzgoje otrok zaradi pomanjkanja strokovnih 
kadrov, v pomanjkanju družbenih prostorov za krajevne potrebe in podobnem. 

Posledica takega stanja je sorazmerno nizek življenjski standard občanov 
teh krajevnih skupnosti, migracija mladih ljudi, izredno slabe socialne razmere, 
neugodna starostna struktura in stanje razvoja kmetijstva. Geografski položaj 
in komunikacije v krajevni skupnosti ne utrezajo razvoju industrije, pač pa 
so pogoji za gospodarski razvoj te krajevne skupnosti, razvoj kmetijstva, obrti, 
turizma in drugih ugodnih pogojev za dnevno migracijo delavcev na delo v 
razvita središča. Osnovno za gospodarski razvoj teh krajevnih skupnosti je 
zgraditi ceste, dokončati elektrifikacijo in ustrezno usposobiti že obstoječe 
elektroomrežje, zagotoviti preskrbo z ustrezno pitno vodo, zagotoviti ustrezne 
PTT storitve, zlasti telefonske zveze, zagotoviti ustrezno splošno preskrbo, 
predvsem trgovino, zagotoviti ustrezne dnevne avtobusne prevoze za delavce, 
šolarje, dijake in ostale občane, zgraditi nujna kadrovska stanovanja in več- 
namenske objekte za krajevne potrebe, približati in omogočiti boljše zdravstve- 
ne usluge in drugo. 

Občina glede na svojo ekonomsko moč ne more sama zagotavljati sredstev 
za pospešen razvoj teh krajevnih skupnosti. Zato je nujno, da se v program 
razvoja aktivno vključijo samoupravne interesne skupnosti s področja cest- 
nega, vodnega, PTT in elektrogospodarstva. Zdravstvo je zlasti problematično. 
Vprašanje je vzdrževanje cest, ki imajo regionalni značaj, pa so v občinskem 
upravljanju. Skupnost za ceste pa po sedanjih programih ne more sama finan- 
cirati stroškov za tehnično usposobitev le-teh. 

Sicer je bilo v občini narejenega že veliko za hitrejši razvoj teh krajev- 
nih skupnosti, vendar kljub temu krajevne skupnosti še vedno stagnirajo v 
primerjavi s splošnim razvojem. Tudi nismo mogli izkoristiti nobenih kredit- 
nih in finančnih ugodnosti, ki so mogoče pri projektiranju in investiranju v 
manj razvitih območjih, predvsem ker neposredno investiranje v območju teh 
krajevnih skupnosti iz prej omenjenih razlogov ni možno. Za manj razvite 
krajevne skupnosti v občini Laško imamo urbanistične rede in programska 
razvojna izhodišča, vendar nimamo finančnih možnosti za njihovo izvajanje. 

Občinska skupščina vedno spremlja problematiko razvoja manj razvitih 
krajevnih skupnosti, sprejema ustrezne ukrepe, stališča, predloge in priporo- 
čila, vendar nima možnosti zagotoviti materialne pogoje za hitrejši razvoj teh 
krajevnih skupnosti. Pri Izvršnem svetu Skupščine občine Laško deluje Komi- 
sija za hitrejši razvoj manj razvitih krajevnih skupnosti, ki se pri svojem 
delu regionalno povezuje, vendar tudi brez večjega uspeha. Zaradi specifično- 
sti manj razvitih krajevnih skupnosti občine Laško glede na ekonomske mož- 
nosti te je za skladnejši razvoj manj razvitih krajevnih skupnosti nujna ne- 
posredna pomoč širše družbene skupnosti, zlasti z neposrednim angažiranjem 
že prej omenjenih samoupravnih interesnih skupnosti pri financiranju raz- 
vojnih programov na področju infrastrukture. 

Tudi politiko posebnih ugodnosti za investiranje v območju manj razvitih 
krajevnih skupnosti bi bilo potrebno spremeniti tako, da bi bili ugodnejši po- 
goji za sofinanciranje projektov in dane možnosti za izkoriščanje ugodnosti za 
investicije izven območij manj razvitih krajevnih skupnosti, če take investicije 
neposredno ali posredno zagotavljajo hitrejši razvoj manj razvitih krajevnih 
skupnosti. 
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S srednjeročnimi plani za naslednje plansko obdobje je neobhodno zagoto- 
viti tako politiko skladnejšega razvoja, da bodo deležne solidarnostnih in dru- 
gih oblik pomoči širše družbene skupnosti tudi take manj razvite krajevne 
skupnosti, kot so naše. To pomoč bodo morale predvsem zagotoviti samouprav- 
ne interesne skupnosti širših območij, zlasti pa Republiška skupnost za ceste. 
Občani iz območja manj razvitih krajevnih skupnosti v mejah svojih ekonom- 
skih in delovnih zmogljivosti aktivno sodelujejo pri izvajanju razvojnih pro- 
gramov svoje krajevne skupnosti in s tem plemenitijo vsa vložena družbena 
sredstva. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Božo Tuš, delegat iz 
občine Lenart, ima besedo. Prosim! 

Božidar Tuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Analizo dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji smo v Lenartu organizirano in temeljito obrav- 
navali. Za primer naj povem, da smo jo obravnavali v Socialistični zvezi, v 
Zvezi sindikatov, v skupinah delegatov, v Izvršnem svetu in na seji vseh zbo- 
rov občinske skupščine. Organizirali smo se tako, da smo poleg obravnavanja 
analize, za katero ocenjujemo, da je pregledna in celovita, predvsem pa pred- 
ložena v pravem času, saj bodo njene ugotovitve lahko upoštevane pri pii- 
pravi srednjeročnih planskih dokumentov v obdobju 1981—1985, pa tudi za 
planske usmeritve v letu 1980, posebno pozornost posvečali iskanju možnosti 
našega nadaljnjega razvoja in odkrivanju napak v dosedanjih prizadevanjih, 
zaradi katerih močno zaostajamo. 

Ze v uvodu moramo ugotoviti, da je politika Socialistične republike Slo- 
venije pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij imela v zadnjih letih 
sorazmerno velik uspeh, ki se kaže predvsem v hitrejši stopnji rasti družbe- 
nega proizvoda in zaposlovanja, sredstev za razvoj infrastrukture in družbenih 
dejavnosti, v določenem delu manj razvitih območij pa tudi v ustreznem pove- 
čanju investicijskih vlaganj. Uresničevanje samoupravno zasnovane politike 
skladnejšega regionalnega razvoja pa ima tudi določene pomanjkljivosti in 
slabosti, ki bi jih bilo potrebno v naslednjem srednjeročnem obdobju, pa tudi 
že v letu 1980, z izpopolnjenimi sistemskimi in izvedbenimi ukrepi odpraviti. 

Ob sorazmerno hitri gospodarski rasti manj razvitih območij in s tem 
njihovem postopnem približevanju povprečnemu razvojnemu stanju Sociali- 
stične republike Slovenije se veča razkorak v razvitosti v manj razvitih ob- 
močjih samih. To nujno terja diferenciran pristop pri pospeševanju tako go- 
spodarskega kot tudi družbenega razvoja, kar je navedeno že v ugotovitvah in 
predlogih analize. Na področju gospodarskega razvoja bi se naj predvidevali 
ugodnejši kreditni pogoji za investicijske naložbe, predvsem pa večji usmerje- 
valni vpliv republike pri investicijski politiki v manj razvitih območjih ozi- 
roma v obmejnih območjih v Socialistični republiki Sloveniji. 

V dosedanjem obdobju izvajanja srednjeročnega družbenega plana za ob- 
dobje 1976—1980 so bile s posredovanjem posameznih republiških ustanov ne- 
katere večje naložbe usmerjene na nekatera območja, ki v večini primerov ne 
zaostajajo več tako očitno v razvoju, medtem ko so bila prizadevanja občine 
Lenart, da bi se nekatere od teh investicij izvedle v območju naše občine, brez 
ustrezne podpore. V tem srednjeročnem obdobju namreč nismo uspeli niti z 
eno novo investicijo. To se bo seveda močno odrazilo v naslednjem srednje- 
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ročnem obdobju, ko bodo drugod investicije že dajale rezultate, mi pa bomo 
še naprej ob velikem zaostajanju upali in verjeli, da se bodo delavci iz razvitih 
sredin sami odločali za investicije v naše območje, čeprav vemo, da se rajši 
večkrat odločijo za relativno cenejše investicije doma. Za prenos proizvodnje 
v manj razvito območje so skoraj vedno težki pogoji, ki jih pa ne moremo 
izpolniti. Pri usmerjanju investicijskih naložb na manj razvita območja ima 
še posebno pomembno vlogo Gospodarska zbornica Slovenije. Le-ta doslej še 
zdaleč ni odigrala svoje vloge, saj se je zadovoljila zgolj z informiranjem o 
pomembnejših načrtovanih naložbah. V bodoče naj bi Gospodarska zbornica 
za pospeševanje manj razvitih območij ter medobčinskih gospodarskih zbornic 
presegla dosedanjo neaktivnost ter usmerila investicijske naložbe skladno z 
diferenciranim postopkom, tako da bi še v tem srednjeročnem obdobju nado- 
mestili izpad investicij v vseh tistih območjih, kjer niso zagotovljene temeljne 
predpostavke razvoja v tem obdobju. Na področju kmetijske proizvodnje in 
predelave kmetijskih pridelkov, ki pomembno vplivata na razvoj manj raz- 
vitih območij, se ne uresničujejo planirani cilji in kmetijska dejavnost tudi 
nima ustrezne prioritete kreditiranja pri izvajanju investicij. Razlog za tako 
stanje pa ni toliko v kreditni politiki bank, temveč predvsem v premajhni 
akumulativni in reproduktivni sposobnosti kmetijskih delovnih organizacij ter 
v premajhnem združevanju sredstev živilske in prehrambene industrije ter 
trgovine za osnovno kmetijsko proizvodnjo. Ker je treba računati na trajnejše 
zaostajanje cen kmetijskih proizvodov, pa je z ekonomskimi cenami nujno po- 
trebno zagotoviti ustrezno združevanje sredstev širšega gospodarstva za priori- 
tetne investicije v družbenem kmetijstvu ter za pospeševanje zasebne kmetij- 
ske proizvodnje. Le na ta način bo možno zagotoviti hitrejši premik pri proiz- 
vodnji hrane ter pri produktivnosti kmečkega prebivalstva. Ob bolj produktiv- 
ni dejavnosti kmečkega prebivalstva pa se bo sprostila delovna sila, ki ji je 
potrebno zagotoviti možnost zaposlovanja v novih zmogljivostih pretežno de- 
lovno in kapitalno intenzivnih investicijah v industriji in drugih nekmetijskih 
dejavnostih v manj razvitih območjih. Na področju gospodarske infrastruk- 
ture je dosedanji razvoj v glavnem potrdil ustreznost pospeševalnih ukrepov in 
politike samoupravnih interesnih skupnosti na tem področju. Potrebno pa bi 
bilo zagotoviti še nekoliko večjo učinkovitost na tistih področjih, kjer so do- 
sedanji rezultati neceloviti, na primer v PTT, elektrogospodarstvu in tako 
dalje, prav tako pa tudi upoštevati različne materialne možnosti občinskih no- 
silcev razvoja, kar naj bi se pokazalo v diferencirani soudeležbi pri investi- 
cijskih vlaganjih. 

Dosedanji rezultati razvoja kažejo, da je tudi na področju družbenih de- 
javnosti potreben diferenciran pristop pri politiki solidarnosti in vzajemnosti. 
2e resolucija o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979 terja od republiških dejavnikov, da proučijo, 
kako se novi solidarnostni sistem odraža v posameznih, zlasti manj razvitih 
občinah. Nujno je tedaj, da republiške samoupravne interesne skupnosti to 
nalogo čimprej izvedejo. Predvsem pa bodo morale zagotoviti vsem občin- 
skim samoupravnim interesnim skupnostim enake možnosti pri pridobivanju 
investicijskih sredstev, upoštevajoč objektivne materialne možnosti posamezne 
občinske samoupravne interesne skupnosti, in temu ustrezno predvideti tudi 
diferencirano soudeležbo. Prav tako pa bodo morale sprejeti takšne ukrepe, ki 
bodo preprečili zmanjševanje že doseženega standarda, velike razlike pri oseb- 
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nih dohodkih in materialno-funkcionalni opremljenosti, kot je to na primer 
v osnovnem šolstvu. 

Za naslednje srednjeročno obdobje je potrebno predvideti takšno politiko- 
solidarnosti in vzajemnosti, ki bo ob sicer čedalje večji stopnji samofinanci- 
ranja vsebovala stimulativne elemente za vzpostavitev vzročne zveze med hi- 
trejšim gospodarskim razvojem in hitrejšim razvojem družbenih dejavnosti. 
V sedanjem srednjeročnem obdobju se namreč dogaja anomalija, da se pre- 
težno vsa višja ustvarjena lastna sredstva v dopolnjevani občini oziroma v ob- 
činskih samoupravnih interesnih skupnostih zaradi pospešenega gospodarskega 
razvoja uporabljajo za nadomeščanje solidarnosti. 

Pri oblikovanju osnov in meril za ugotavljanje manj razvitih območij v 
naslednjem srednjeročnem obdobju naj se upošteva potreba po učinkovitejši 
pomoči območjem, ki občutneje zaostajajo za slovenskim povprečjem. Zato 
predlagamo, naj se območje nerazvitih ne bi širilo, merila za naslednje srednje- 
ročno obdobje pa naj bi se izdelala čimprej. Glede pospeševalnih ukrepov, ki 
jih bodo določili Socialistična republika Slovenija in samoupravni nosilci raz- 
voja, pa je že nakazana nujnost diferenciranega pristopa, kar terja tudi neka- 
tere dodatne pospeševalne ukrepe, ki bodo omogočili usmerjanje pomoči na 
ključna razvojna vprašanja in najbolj izpostavljene točke manj razvitih ob- 
močij. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Gabrijel Živec iz občine Tolmin 
ima besedo. Prosim! 

Gabrijel Živec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Pri ocenjevanju rezultatov v manj razvitih območjih v SR Sloveniji na 
podlagi družbenega dogovora o pospeševanju teh območij, ki ga je Republiška 
skupščina sprejela za srednjeročno obdobje 1976—1980, lahko dodamo za ob- 
čino Tolmin naslednje ugotovitve: 

Nesporno je dejstvo, da so sprejeti ukrepi bistveno pripomogli k razreše- 
vanju izredno perečih družbenih problemov, tako na področju družbenih kot 
gospodarskih dejavnosti s področja interesnih skupnosti. Zavedamo se tudi, da 
je nemogoče nastale negativne trende razvoja, ki jih pogojuje vrsta objektiv- 
nih faktorjev in predvsem slabo razvito gospodarstvo, spremeniti v takem ob- 
segu, da bi v tem času dosegli naš cilj, to je povprečno razvitost Socialistične 
republike Slovenije. 

Družbeni stimulatorji za gospodarska sovlaganja v taka območja kažejo, 
da za združeno delo v razvitejših predelih niso zanimivi. Kolikor prihaja do 
novih gospodarskih naložb, gre za tehnologijo, ki za razvite ni več zanimiva, 
iščejo pa še vedno s temi proizvodi dopolnitev lastnega programa na trgu. Ne- 
razviti pa terjajo prav take programe, ki zahtevajo veliko znanja, ki so per- 
spektivni in tudi akumulativni. V ta proces bi v veliko večji meri morali 
vključiti tudi raziskovalno dejavnost in znanost. 

Na področju družbenih dejavnosti ugotavljamo, da je posamezna interesna 
skupnost sprejela lastna merila solidarnosti, ki na nekaterih področjih v skup- 
ni višini sredstev pomeni več sredstev prispevati za vzajemnost, kot pa jih na 
drugi strani pridobivamo kot solidarnost. Poleg tega je pa tudi vsaka interesna 
skupnost opredelila minimalno prispevno stopnjo kot pogoj za uveljavljanje 
solidarnosti. Ko pa seštejemo te minimalne stopnje vseh interesnih skupnosti, 
nismo le-tega sposobni realizirati, kajti pri tem nas vendar omejuje limit skup- 
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ne uporabe, ki smo jo opredelili z občinsko in republiško resolucijo. V teh 
primerih bi bila potrebna koordinacija vseh interesnih skupnosti, ki bi osvet- 
lila problematiko solidarnosti na področju skupne porabe do manj razvitih. 

Solidarnostni sistem financiranja na področju izobraževanja pozitivno 
vpliva na izenačevanje predvsem temeljnih pogojev delovanja osnovnih šol, 
obveznosti po zakonu in del celodnevne osnovne šole. Prav tako so imele manj 
razvite občine ugodnejše pogoje in prednost pri najemanju kreditov za grad- 
njo ter adaptacijo osnovnošolskih prostorov. Menimo tudi, da je solidarnostni 
sistem pravilno opredelil funkcije šole v manj razvitih podeželskih in obmej- 
nih območjih, saj so bile solidarnostno sofinancirane podružnične šole in od- 
delki tudi z zelo majhnim številom otrok. Načela solidarnostnega prelivanja 
sredstev za financiranje dejavnosti osnovnih šol so gotovo ugodno vplivala 
na izenačevanje pogojev dela na tem področju v Sloveniji. Vsekakor je prav, 
da ta načela vključimo v sistem financiranja tudi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Menimo, da je ob tem potrebno oceniti možnosti razširitve solidar- 
nostnega programa, s čimer bi izenačili pogoje dela ne le na področju zakon- 
skih obveznosti, ampak tudi na širšem področju dela osnovnega šolstva v Slo- 
veniji. 

Na osnovi srednjeročnega plana Temeljne kulturne skupnosti Tolmin znaša 
celotna vrednost programov v obdobju 1976—1980 21 milijonov 533 tisoč di- 
narjev, od česar obsega program skupnih nalog v okviru Kulturne skupnosti 
Slovenije 61 % sredstev, za občinski program pa ostane le 38 % ali 8 milijo- 
nov 321 tisoč dinarjev. Ob tako visokem združevanju sredstev v okviru Kul- 
turne skupnosti Slovenije Temeljna kulturna skupnost dobi malo sredstev iz 
solidarnosti kot pomoč pri financiranju obveznih služb, muzeja, arhiva, knjiž- 
ničarstva ter za gledališka gostovanja, in sicer le 1 milijon 192 tisoč dinarjev 
do prvega polletja 1979. V primerjavi z danimi sredstvi za program skupnih 
nalog v okviru te službe znaša delež solidarnosti le 11'%. Taka razmerja na 
eni strani opredeljujejo kriteriji financiranja v okviru Kulturne skupnosti Slo- 
venije, na drugi strani pa tudi finančna nesposobnost Temeljne kulturne 
skupnosti Tolmin, da bi iz svojih sredstev zagotavljala lastno udeležbo za iz- 
vedbo posameznih akcij, ki je po kriteriju Kulturne skupnosti Slovenije ob- 
vezna. 

Ugotavljamo, da so bili v tem srednjeročnem obdobju uvedeni nekateri 
ukrepi v smislu uvajanja solidarnostnega sistema na področju kulture. Ob tem 
pa je treba izločiti potresne programe, ki ne spadajo v dogovorjene sisteme so- 
lidarnostnega prelivanja. V drugem srednjeročnem obdobju bo treba meha- 
nizme solidarnosti okrepiti v smislu stvarnejše materialne podpore manj raz- 
vitih zaradi zmanjševanja odvisnosti od programa skupnih nalog ali opredeliti 
ugodnejše kriterije pridobivanja sredstev iz programa skupnih nalog v okviru 
Kulturne skupnosti Slovenije. 

V okviru Telesnokulturne skupnosti Slovenije ni uveden klasičen sistem 
solidarnostnega prelivanja sredstev niti ni dogovorjen minimalni program. 
Manj razvite občine imajo prednost pri najemanju kreditov iz združenih sred- 
stev za investicije ter pri štipendiranju in vzgoji kadrov. Na tej osnovi je Te- 
lesno-kulturna skupnost Tolmin dobila 3 milijone 550 tisoč dinarjev kreditnih 
sredstev za gradnjo športnih objektov ter 48 tisoč din za vzgojo kadrov do 
prvega polletja 1979. leta. Na drugi strani pa bomo za program skupnih nalog 
v okviru Telesnokulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1976—1980 združili 
1 milijon 603 tisoč dinarjev ali 20 % sredstev Temeljne telesnokulturne skup- 
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nosti Tolmin. Ugotavljamo, da je sistem kreditiranja pomembno pripomogel k 
hitrejši gradnji športnih objektov tudi v manj razvitih območjih. Menimo pa, 
da zgolj kreditiranje ne more razreševati vprašanja skladnejšega regionalnega 
razvoja na področju telesne kulture. Oceniti je treba tudi možnosti širših pri- 
stopov in novih rešitev na tem področju. 

Kot prikazuje analiza, je razvoj otroškega varstva v manj razvitih ob- 
močjih potekal hitreje, kot je povprečje v SR Sloveniji, kar velja tudi za ob- 
čino Tolmin, saj je presegla republiško zajetje predšolskih otrok v vzgojno- 
varstvenih ustanovah za 5,5 %. V tem srednjeročnem obdobju smo uspeli 
uresničiti zastavljene naloge na področju otroškega varstva, pri čemer velja 
poudariti predvsem to, da smo z organizirano vzgojno-varstveno dejavnostjo iz 
vzgojno-varstvenih centrov občine prešli tudi v odročnejše krajevne skupnosti, 
kjer potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok vse bolj naraščajo tudi v 
družinah, ki pretežno živijo od kmetijstva. Ob tem ne smemo prezreti tudi 
tega, da s takim načinom razvoja otroškega varstva ustvarjamo enakoprav- 
nejše startne pogoje za vzgojo otrok pred vstopom v šolo. Solidarnostna sred- 
stva predstavljajo občinski skupnosti otroškega varstva Tolmin komaj 7% 
celotnih sredstev za to dejavnost, medtem ko lahko na drugi strani ugotovimo, 
da za skupne naloge po načelu vzajemnosti in solidarnosti delavci v združenem 
delu tolminske občine prispevajo letno povprečno 3 milijone 500 tisoč dinar- 
jev, saj je poraba sredstev, ki se zbirajo v občini po enotni prispevni stopnji, 
manjša od zbranih sredstev. To kaže, da sistem solidarnosti ne upošteva dovolj 
demografskih gibanj in starostne strukture prebivalstva določenega omrežja. 

Analiza navaja, da je občina Tolmin s sprejetimi solidarnostnimi sredstvi 
pokrila dve tretjini programa socialnega skrbstva. Ce upoštevamo, da pred- 
stavlja zagotovljeni program, ki zajema samo tri naloge, v občini Tolmin le 
30 % vrednosti celotne dejavnosti socialnega skrbstva, potem lahko ugotovimo, 
da zagotovljeni program ne da prave slike problematike v občini. Poudariti je 
potrebno, da ima občina Tolmin za socialno skrbstvo največjo prispevno stop- 
njo v Sloveniji — od 1. 4. 1979 dalje 1,80'% — medtem ko je povprečna stop- 
nja v Sloveniji za dejavnost socialnega skrbstva 1,02%. V celotnem programu 
za dejavnosti socialnega skrbstva v občini Tolmin predstavljajo solidarnostna 
sredstva približno 13 % celotnih sredstev, kar kaže na to, da se znatna sredstva 
— in to kar v višini 58 % porabijo za pokrivanje dveh nalog iz dopolnilnega 
programa, to sta zavodsko varstvo in usposabljanje otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Menimo, da bi ti dve nalogi morali biti vključeni v zagotovljeni program. 
Problematika zagotavljanja socialne varnosti starim in ostarelim občanom 
Tolminske bo zaradi geografskega položaja, demografskih gibanj in narod- 
nostne strukture prebivalstva še dolgo pereča. 

Na področju zdravstva nismo zaradi pomanjkanja zdravnikov sposobni 
realizirati celotnega programa, realizacija tega pa je vezana na priliv solidar- 
nostnih sredstev. Kadrovsko problematiko bomo lahko razrešili do leta 198.1 
z lastnimi kadri. Poleg tega pa so merila za financiranje zdravstvenega var- 
stva upokojencev nesprejemljiva in so stroški za ta del prebivalstva mnogo 
višji kot realizacija dohodka. V pretres bi morali vzeti tudi problematiko 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Vsa ta vprašanja ostajajo v razreševanju 
občinske zdravstvene skupnosti, ki pa jih nikakor ni sposobna razrešiti. Ugo- 
tavljamo, da se v tem času osnovno zdravstvo občanov prav zaradi navedenih 
vzrokov ni izboljšalo. 
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Interesna skupnost elektrogospodarstva je opredelila 5% združenih sred- 
stev na področju distribucije za> posamezna preskrbovalna območja. Združena 
sredstva na področju Elektro Primorske ne zadoščajo za razširitev napajalnih 
35 in 10 kW daljnovodov na Tolminskem, ki je geografsko zelo razsežno. Tako 
prihaja do tega, da industrija za nove investicije na področju Podbrda in na 
Bovškem ne dobi energetskega soglasja, kar pa otežuje nadaljnji razvoj go- 
spodarstva v teh predelih. Glede PTT dejavnosti v občini imamo še vrsto kra- 
jevnih skupnosti in naselij brez telefonskih povezav. V okviru območja PTT 
je bil pripravljen program, da bi v tem srednjeročnem obdobju dobile vse 
krajevne skupnosti telefonsko povezavo in je bilo tudi predvideno solidarnost- 
no združevanje sredstev po 10 par od impulza v vseh severnoprimorskih ob- 
činah. Na žalost zaradi znanih zapletov to ni bilo izvedljivo in za nas je ne- 
razumljivo, da se zaustavljajo take, v vsakem pogledu koristne akcije. Dokaj 
zadovoljivo pa se je po našem mnenju odvijalo delo po srednjeročnem pro- 
gramu cestne skupnosti in vodne skupnosti. Ocenjujoč delovanje sistema spod- 
bujanja skladnejšega regionalnega razvoja na samoupravnih temeljih lahko 
ugotovimo, da smo dosegli precejšnje rezultate, da pa obstajajo že prej naštete 
pomanjkljivosti, ki jih bo nujno v bodoče odpraviti. Zato tudi v celoti pod- 
piramo izhodišča Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije za izpo- 
polnitev bodočega sistema spodbujanja razvoja manj razvitih. Mnenja pa smo, 
da je treba v ta izhodišča kot poseben problem vnesti tudi vprašanje zadrža- 
nja prebivalstva v hribovitih območjih, in sicer s posebnimi pospeševalnimi 
ukrepi vseh vrst in ne samo v kmetijstvu. Biti pa mora to skrb vse družbe 
in ne le posameznih občin. Menimo, da je to strateško družbeno vprašanje, 
posebej če se zavedamo, kaj ti kraji predstavljajo v konceptu splošnega ljud- 
skega odpora in ne nazadnje, kaj so prispevali že med NOB. V naši občini že 
leta izvajamo tako politiko in kljub omenjenim sredstvom dosegamo pre- 
cejšnje rezultate. Se toliko večji pa bi bili lahko, če bi se to izvajalo na repub- 
liškem nivoju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Franc Gomboc, delegat 
iz občine Murska Sobota! 

Franc Gomboc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegati v skupščinah pomurskih občin smo razpravljali o analizi do- 
sedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij: 

v Socialistični republiki Sloveniji in ugotovili, da je bila temeljna usmeritev 
za razvoj Pomurja v obdobju 1976—1980 pravilna in se dokaj uspešno ures- 
ničuje. 

Kljub doseženemu pa se ne uresničujejo vsi cilji na področju uskladenega 
razvoja Pomurja kot manj razvitega in obmejnega območja. Hitrejši gospo- 
darski razvoj pomurskih občin še vedno ne prispeva dovolj k zmanjševanju 
razlik v razvitosti. Zaradi odprave nekaterih vzrokov, ki otežujejo izvajanje 
dogovorjenih ciljev in nalog skladnejšega regionalnega razvoja, delegati skup- 
ščin pomurskih občin predlagamo naslednje: 

Pri izvajanju zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji je potrebno storiti vse za uresničitev z druž- 
benim dogovorom zastavljenih nalog in ciljev do konca tega srednjeročnega 
obdobja, morebitne nerealizirane naloge pa kot prioritetne prenesti v naslednje 
obdobje. 
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Sedanji neurejeni družbenoekonomski odnosi na področju agroživilskega 
kompleksa neugodno vplivajo na razvoj gospodarstva občin Pomurje. Zato 
je poleg uveljavljanja dohodkovne povezanosti med proizvodnjo, predelavo in 
trgovino potrebno poskrbeti tudi za ustrezno družbeno vrednotenje kmetijske 
proizvodnje in njene predelave ali pa preiti na ekonomske cene kmetijskih pro- 
izvodov. Lahko rečemo, da kmetijska proizvodnja zaradi neusklađenih cen, 
slabe letine in vsakodnevnih podražitev reprodukcijskih materialov pada. V Po- 
murju je prišlo že tako daleč, da gre ponekod v zakol že osnovna čreda. 
Pospeševanje proizvodnje hrane kot prioritete je pomemben dejavnik stabili- 
zacije in prispevek k zmanjševanju odvisnosti gospodarstva od uvoza. Razvoj 
kmetijstva in problematika v agroživilstvu ne moreta biti več samo vprašanje 
manj razvitih območij, temveč ju je potrebno urejati na osnovi dohodkovne po- 
vezanosti v celotnem slovenskem in jugoslovanskem prostoru. 

Pri investiranju v manj razvita območja je treba hitreje uveljavljati dohod- 
kovne odnose namesto dosedanjih kreditnih. Sedanji sistem skladnejšega re- 
gionalnega razvoja Socialistične republike Slovenije spodbuja organizacije 
združenega dela iz razvitejših območij, da vlagajo v manj razvite regije. Ven- 
dar olajšave, ki jih imajo investicije v manj razvita območja glede davka iz 
dohodka tozdov niso dovolj spodbudne, saj v večini primerov ob nizki aku- 
mulativnosti te olajšave niso izkoriščene. Investicije v manj razvita območja 
je treba usmerjati v skladu s politiko pospeševanja skladnejšega regionalnega 
razvoja Socialistične republike Slovenije in ob doslednem upoštevanju raz- 
položljivih delavcev v teh območjih. Ob načrtovanju novih investicij je po- 
trebno vzporedno planirati in vlagati tudi v usposabljanje delavcev in stro- 
kovnih kadrov, potrebnih za uspešno poslovanje novih proizvodnih objektov. 

Manj razvite občine, glede na svoje materialne možnosti, ne morejo same 
financirati in graditi infrastrukturnih in komunalnih objektov kot svoj pri- 
spevek pri novih investicijah. Za reševanje tega vprašanja bi bilo potrebno 
združevati ustrezna sredstva v širšem slovenskem prostoru. 

Republiška skupnost za ceste z zamudo uresničuje plan združevanja ma- 
gistralnih in regionalnih cest. Tudi modernizacija zaostaja za potrebami. Za Po- 
murje je še naprej izredno pomembna sodobna priključitev na cestni križ 
Slovenije, ker sedanja cestna povezava postaja vse bolj ozko grlo za hitrejši 
gospodarski in družbeni razvoj regije ter za povezovanje Socialistične re- 
publike Slovenije prek štirih mednarodnih mejnih prehodov v Pomurju s so- 
sednjimi državami. 

Na področju PTT gospodarstva Pomurje najbolj zaostaja v Sloveniji, zato 
je potrebno še v tem srednjeročnem obdobju nadomestiti zamujeno. 

Na področju družbenih dejavnosti je potrebno dati večji poudarek ize- 
načevanju življenjskih in delovnih pogojev delavcev in kmetov, še posebej 
ria področju zdravstvenega varstva, ter združevati več sredstev za območja s 
prevladujočim deležem kmečkega prebivalstva. Prioriteto je potrebno dati iz- 
gradnji kirurškega oddelka bolnišnice v Murski Soboti, kar je bilo načrtovano 
že v preteklem srednjeročnem obdobju, saj je to edina regionalna bolnišnica 
v manj razvitem območju. V zvezi s tem imamo delegati pomurskih občin 
pripombo k analizi možnosti razvoja Socialistične republike Slovenije v ob- 
dobju 1981—1985, s smernicami za pripravo družbenega plana Socialistične re- 
publike Slovenije. Na strani 55, poglavje 4.4.1 »Možnosti razvoja družbenih de- 
javnosti«, naj se za stavkom: »Dograjevanje regionalnih bolnišnic je tako 
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praktično zaključeno« postavi vejica ter doda naslednje besedilo: »razen dokon- 
čanja kirurškega oddelka bolnišnice v Murski Soboti«. 

Delegati pomurskih občin menimo, da je ugotovitev v analizi dosedanjega 
razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v Soci- 
alistični republiki Sloveniji na strani 32, točka 9, preveč splošna in ne velja 
za Pomurje ter verjetno tudi ne še za katero drugo regijo, kjer je sodelovanje 
med občinami dobro. 

Pri predlogu o teritorialnem preoblikovanju manj razvitih območij v 
geografsko zaokrožena območja delegati menimo, da naj tudi občina ostane kot 
enota za opredelitev manj razvitega območja. 

Sedanji kriteriji za opredelitev manj razvitih območij se po mnenju dele- 
gatov lahko uporabljajo tudi za naslednje srednjeročno obdobje, vendar na 
višjem nivoju. Sicer pa menimo, da bomo o kriterijih za določitev manj 
razvitih območij za prihodnje srednjeročno obdobje morali celoviteje razprav- 
ljati tako v občinskih skupščinah kot tudi v Republiški skupščini. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Ludvik Mastnak, de- 
legat iz občine Šentjur pri Celju, ima besedo! 

Ludvik Mastnak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupini delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz občine Šentjur pri Celju, Komisija za izdelavo družbenih doku- 
mentov za naslednje srednjeročno obdobje in Izvršni svet Skupščine občine 
Šentjur pri Celju so proučili analizo dosedanjega razvoja, sedanjega položaja 
in problematike manj razvitih območij v SR Sloveniji. Poudariti moramo, da 
predstavlja analiza dobro gradivo za razprave in kaže, da je bila politika v 
SR Sloveniji dobro zastavljena, seveda pa bomo morali ob tem oceniti, koliko 
smo bili uspešni pri realizaciji tako kvalitetno sestavljenih izhodišč in ciljev. 

Obdobje od leta 1971, ko je naša občina dala pobudo za širši in dolgoroč- 
nejši družbeni pristop k razreševanju problemov manj razvitih območij, je 
pomenilo določen pomemben mejnik pri razvoju manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. Nekatera območja so se začela hitreje razvijati in se na posameznih 
področjih približevati razvitejšim sredinam, vendar pa se marsikje razkorak 
med razvitimi in manj razvitimi celo povečuje in dobiva nove razsežnosti. To 
je razvidno iz kazalcev, navedenih v analizi, ki kažejo, da v nekaterih manj 
razvitih območjih ni bil realiziran niti osnovni program. 

V manj razvitih območjih prevladuje delovno intenzivna proizvodnja z 
nizko akumulativnostjo in z veliko zadolženostjo. Udeležba kreditov po pred- 
računski vrednosti investicij v SR Sloveniji je bila v preteklem obdobju 56 %, 
v manj razvitih območjih 60,1 % ter v občini Šentjur pri Celju 52,7 %. V 
fizičnem obsegu je bilo po programu v manj razvitih območjih zgrajenih in 
moderniziranih okoli 99% regionalnih cest, v občini Šentjur pri Celju pa 
le 39%. 

Na področju preskrbe z elektriko oziroma razvoja elektro omrežja je v 
manj razvitih območjih realiziranega do 80 %, v občini Šentjur pri Celju pa 
35% zastavljenega programa. Kljub temu pa naj poudarim, da je v občini še 
vedno 196 gospodinjstev, ki nimajo električne energije. 

Program vodnih skupnosti je bil v letu 1978 v območju SR Slovenije 
realiziran v višini 59 %, v območju Savinja—Sotla pa samo v višini 47%. K 
temu naj dodamo, da je danes prisoten močan odliv kupne moči s Kozjanskega, 
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predvsem v občini Šentjur pri Celju, ki presega 46 % dnevno, mesečno ali 
letno, nekoliko boljše stanje pa je v območju manj razvite občine Šmarje pri 
Jelšah. 

Od celotne palete sprejetih ukrepov v vsakoletnih resolucijah in srednje- 
ročnem planu za obdobje 1976—1980 se nekoliko intenzivnejši napredek v manj 
razvitih območjih doživele le družbene dejavnosti, predvsem zaradi izredno 
nizke začetne oziroma startne osnove in ostalih dejavnikov. Kljub temu pa ne 
dosegajo republiškega povprečja in ga ob pomoči širše družbenopolitične skup- 
nosti tudi v prihodnje ne bodo, čeprav je na tem področju prisotna precejšnja 
solidarnost. 

Nosilci gospodarskega razvoja v manj razvitih območjih so v tem obdobju 
od sprejetih stimulativnih ukrepih bili deležni zelo malo ugodnosti iz tega 
naslova. V svoj razvoj so vlagali predvsem lastna sredstva, kar ima za posledico, 
da so v sedanjem obdobju v izredno težkem gospodarskem položaju. Razume se, 
da so bili deležni kreditov, ki pa jih je potrebno odplačevati. Gospodarska 
zbornica, banke in druge institucije niso v celoti odigrale svoje vloge in so se 
ob razpravi o nekaterih možnih programih razvoja obnašale premalo skladno 
s celotno politiko pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. 
Moram pa poudariti, da je v zadnjem obdobju opazen določen premik pri de- 
lovanju Gospodarske zbornice v korist manj razvitih območij tudi v celjskem 
območju, česar v preteklosti ni bilo. 

Izhod iz takšnega stanja ni nakazan niti v tej analizi niti v analizi raz- 
vojnih možnosti za obdobje 1981—1985, kjer v poglavju o ukrepih politike 
regionalnega razvoja piše, da si je treba prizadevati, da se v manj razvitih 
območjih naj bi razvijala delovno intezivna proizvodija, ki s seboj prinaša 
znane posledice, kot so nizka akumulativnost, zadolženost, težko prestruktu- 
riranje in tako dalje. Ob tem se sprašujemo, kakšen pa naj bo razvoj v manj 
razvitih območjih, če naj se hitreje razvijajo in približujejo razvitejšim. Samo 
razvijanje delovno intenzivne proizvodnje ob hkratni odsotnosti vseh drugih 
ukrepov verjetno ni dovolj za pospešen razvoj manj razvitih. 

Za hitrejši razvoj občine in seveda celotnega Kozjanskega je potreben in 
nujen pospešen gospodarski razvoj, ki bo omogočil postopno približevanje raz- 
vitejšim območjem. Ob taki strukturi gospodarstva kjer, kot rečeno, prevla- 
duje delovno intenzivna proizvodnja, nizka akumulativnost, zadolženost in tako 
dalje, je jasno, da sami nosilci gospodarskega razvoja v občini niso sposobni 
prevzeti vseh nalog, ki jih narekuje manjša razvitost. Občina Šentjur pri Celju 
bi morala v naslednjem petletnem obdobju imeti 12—15% rast družbenega 
proizvoda, če želimo, da bo družbeni proizvod na prebivalca v letu 1978 pred- 
stavljal 50% slovenskega povprečja. Ob tem naj bi bila rast družbenega pro- 
izvoda v SR Sloveniji 5 %. Mislim, da je kazalec zelo ilustrativen. Pri tem 
ugotavljamo, da imamo za pospešen gospodarski razvoj na razpolago delovno 
silo in surovine, predvsem na področju kmetijstva in predelave mesa, ter os- 
novne prostorske pogoje. 

Analiza o številu in strukturi mladine, vključene v razne oblike izobraže- 
vanja, nam kaže, da imamo v šolskem letu 1978/il979 690 dijakov in 140 štu- 
dentov. Imamo torej na razpolago preko 200 mladih kvalificiranih in izobraže- 
nih ljudi letno, pri tem pa nimamo dovolj delovnih mest za njihovo zaposlitev. 
Naši nosilci gospodarskega razvoja ob že navedenih vzrokih niso zmožni razvi- 
jati takih investicijskih programov, ki bi zaposlili vse mlade, interes, da bi ti 
mladi ostali v območju, pa je zelo velik. 
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Ce se pojavi interes za investicije, se skoraj takoj pojavijo nepremostljive 
ovire pri združevanju sredstev in tako program izpade ali pa pride do njegove 
realizacije zelo počasi. Lahko poudarimo, da smo imeli več konkretnih dogo- 
vorov za razne investicijske programe, ki pa niso bili dovolj usklađeni s po- 
trebami našega območja. V zadnjem času imamo v dogovorih dva, in sicer 
izgradnjo energetske opreme EMO Celje in enega v okviru Toper Celje, vendar 
sta oba programa še pod vprašanjem, ali bo do realizacije prišlo. Na razpolago 
imamo sicer surovine, predvsem ob načrtnem razvoju kmetijstva in iz njega 
izhajajoče predelovalne industrije, vendar do realizacije posameznih proizvod- 
nih programov ne pride, zaradi težkih dogovarjanj tudi v sami regiji. 

Kot družbenopolitična skupnost se trudimo, da kljub majhnim sredstvom 
komunalno opremljamo zemljišča za bodočo industrijsko cono, vendar samo 
to ni dovolj za pritegnitev novih investicijskih sovlagateljev. Zato predlagamo 
nov sistem združevanja sredstev na podlagi popolnega domicilnega principa 
vseh prispevkov iz bruto osebnega dohodka in dohodka, kar utemeljujemo z 
naslednjim: Sredstva, ki jih ustvarjajo naši delovni ljudje s stalnim prebiva- 
liščem v občini, pa so zaposleni izven nje, so za 10% višja kot sredstva, ki se k 
nam vračajo v raznih oblikah solidarnosti, čeprav v celoti podpiramo soli- 
darnost in nam je izredno pomembna, brez nje ne bi mogli. Samo s spre- 
menjeno obliko združevanja sredstev bi se v občini zbralo toliko sredstev, kot 
jih je potrebno za investicijo za 300 do 500 kvalificiranih delavcev. Ocenjujemo, 
da bo tak princip združevanja sredstev bistveno pripomogel k temu, da bo 
postalo samoupravno dogovarjanje o združevanju sredstev učinkovitejše in hi- 
trejše, česar sedaj ne moremo trditi, upoštevajoč tudi sredstva akumulacije. 

Ugotavljamo, da niti v združenem delu niti v banki ni dovolj sredstev, ki 
naj bi se usmerjala v manj razvito Kozjansko. Dnevna delovna migracija v 
občini Šentjur pri Celju znaša 2200 delavcev. Prav gotovo ti ustvarjajo mnogo 
družbenih sredstev, od katerih bi se po popolnem domicilnem principu del mo- 
ral združevati tudi v njihovih matičnih sredinah. 

Predlagamo tudi, da bi proučili možnost, da bi bile manj razvite občine 
deležne diferencirane obdavčitve gospodarstva ter da bi bile deležne večje pri- 
oritete na področju združevanja sredstev za razvoj tako gospodarskih kot tudi 
negospodarskih dejavnosti. 

Glede na predlagane geografske zaokrožitve manj razvitih območij, ki 
bi vsebovale manj razvite krajevne skupnosti, predlagamo, da naj se to vpraša- 
nje ponovno in temeljito prouči. 

Delegatsko skupščino naj seznanimo še s tem, da je za območje zgornjega 
Kozjanskega ustanovljena skupnost krajevnih skupnosti, ki tvori strnjeno geo- 
grafsko območje s približno 12 000 prebivalci, vendar to območje nima vseh naj- 
osnovnejših infrastrukturnih pogojev, cest, vodovodov, telefona in ostalega 
in je med najmanj razvitimi v SR Sloveniji. 

Podpiramo predlog o pospeševanju in modernizaciji tako imenovanih hri- 
bovskih kmetij, predvsem pa predlog, da bi v bližini le-teh ustanavljali ustrez- 
ne predelovalne obrate, kar bi nedvomno mnogo pripomoglo, da bi tudi mla- 
dina bolj kot doslej ostajala v teh območjih. Naj povemo kazalce za občino Šent- 
jur pri Celju, ki tudi za občino Šmarje pri Jelšah bistveno ne odstopajo. Pre- 
bivalstvo se močno stara in imamo sedaj že 11,6 % starih 65 in več let. Stanje se 
nekoliko zboljšuje po letu 1975. Imamo pa v občini tudi krajevne skupnosti, ki 
imajo že 14,9 % prebivalstva starega 65 in več let. 
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V skladu s politiko pospeševanja razvoja manj razvitih območij bo potreb- 
no posvetiti še več pozornosti ustvarjanju materialnih pogojev za popolnejšo 
in smotrnejšo vključitev dela aktivnega prebivalstva v združeno delo, aktivirati 
pogoje za razvoj malega gospodarstva ter intenzivirati kmetijsko in drugo pro- 
izvodnjo na podlagi sredstev v osebni lastnim. 

Vse bolj bo potrebno ustvarjati takšne razmere, v katerih ne bo mesta 
za družbenoekonomske razlike med umskim in fizičnim delom in v katerih bo 
postalo delavčevo delo čedalje popolnejši izraz ustvarjalnosti njegove osebnosti. 

V politiki nadaljnjega razvoja bo potrebno bolj kot doslej prtisluhniti tudi 
interesom emigracijske populacije ter le-to obravnavati kot sestavino družbeno- 
politične skupnosti in vseh družbenoekonomskih procesov, ki se v njej odvijajo. 
Naj navedemo podatek, da je trenutno v občini Šentjur pri Celju na delu v 
tujini nad 350 delavcev, ob njih pa je v tujini še okoli 290 otrok. Za občino 
Šmarje pri Jelšah je ta podatek vsaj enkrat večji. 

Poudarili smo potrebo po prestrukturiranju gospodarstva, zavedajoč se, da 
sta za tempo rasti in stabilnost sprememb v strukturi gospodarstva značilna 
nadaljnja industrializacija tako ožje kot širše družbenopolitične skupnosti in 
hitrejši razvoj tistih sektorjev gospodarstva, ki povzročajo motnje v celotnem 
ali delnem reprodukcijskem procesu. V manj razvitem območju so zlasti de- 
ficitarni: proizvodne zmogljivosti in tehnološko dovršeni proizvodni procesi 
v industriji in kmetijstvu, proizvodnja energije, razvoj osnovne prometne infra- 
strukture, komunalna urejenost, razvoj trgovinske dejavnosti, malo gospodar- 
stvo, storitvene in predvsem proizvodne dejavnosti, slednje kot dopolnilo pro- 
izvodno-industrijski dejavnosti. 

Tako načrtovane strukturne spremembe v gospodarstvu in tudi na pod- 
ročju negospodarstva bi morale izhajati iz znanstvenih spoznanj, torej bi 
morale biti v skladu s sodobnimi znanstvenimi in tehnološkimi dosežki. Vedno 
manj bi morale biti rezultat spontanih oziroma trenutnih odločitev. Kajti med 
bistvene pogoje za družbenoekonomsko stabilizacijo in skladnejše tokove v 
družbeni reprodukciji je potrebno uvrstiti tudi potrebo po vzpostavitvi sklad- 
nejšega razvoja v strukturi proizvodnje, pri načrtovanju katere bo, mnogo 
bolj kot doslej, treba upoštevati tiste sociološke ter družbene dejavnike, katerih 
prisotnost zagotavlja celovit nadaljnji družbeni razvoj, v našem primeru manj 
razvitih območij. 

V težnji po pospeševanju razvoja manj razvitih območij ter zmanjševanju 
razlik med razvitimi in manj razvitimi območjii bo potrebno dati večji poudarek 
kvalitetnejšim investicijskim vlaganjem, ki v skupnih gospodarskih investi- 
cijah odpadejo na manj razvite. Poleg lastne akumulacije manj razvitih ter na 
tej osnovi pridobljenih kreditnih sredstev bank oziroma po novi terminologiji 
združevanja dela in sredstev pa bo potrebno, če želimo razlike zmanjševati, v 
večji meri usmeriti tudi del družbene akumulacije razvitejših območij v razvoj 
manj razvitih, tako za pospešeni razvoj gospodarstva kot tudi za pospešeni 
razvoj negospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Marko Kobe. delegat iz 
Crnoml j a! 

Marko Kobe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Črnomelj smo na raznih nivojih podrobno proučili analizo doseda- 
njega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v 
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Socialistični republiki Sloveniji v dneh od 18. do 20. 7. 1979 in sprejeli na- 
slednja stališča in pripombe: 

Dokument v celoti odobravamo. Pri analizi lastnega razvoja v občinskem 
merilu se na podlagi podatkov vidi, da je bil v obdobju izvajanja zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Slo- 
veniji dosežen relativno velik napredek, kar je razvidno tudi iz podatkov ana- 
lize. Poudariti pa je treba, da je ta napredek resnično relativen. Relativen je 
zato, ker je bila naša startna osnova zelo nizka. Zaradi tega pomeni rast v od- 
stotkih dejansko manj, kot to na videz kažejo odstotki. Eden izmed kazalcev 
je tudi rast števila zaposlenih, ki je v veliki meri porasla na račun zaposlo- 
vanja v nizko akumulativnih dejavnostih, predvsem v tekstilni industriji. Dej- 
stvo je, da se za investicije v manj razvita območja odločajo v glavnem investi- 
torji z nizko akumulativnostjo. Takšne naložbe podaljšujejo stanje zaostalosti. 

Drugi razlog, da investitorji izbirajo kraje za svoje naložbe, je tudi v nji- 
hovem lastnem pomanjkanju delovne sile. Da bi se učinkoviteje in trajneje 
reševal hitrejši napredek manj razvitih, predlagamo, da se ugodnosti za inve- 
sticije v manj razvita področja spremenijo tako, da se bodo organizacije zdru- 
ženega dela odločale za take naložbe iz lastnih interesov in da ne bo osnovni 
razlog v pomanjkanju delovne sile v ožjem območju investitorja. Istočasno je 
treba reševati tudi stanovanjsko vprašanje, vsaj za vodstvene kadre. 

V analizi je v poglavju »Temeljne ugotovitve in predlogi« navedeno, da 
naj občine v okviru svoje pristojnosti sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo po- 
večale interes za vlaganja v manj razvita območja. Menimo, da je to nujno 
potrebno. Naša občina se v tej smeri trudi že vrsto let. Pri tem pa nastaja velik 
problem v zvezi s komunalnim urejanjem zemljišč, ker takšno urejanje zahteva 
veliko sredstev, ki pa jih manj razvita občina sama ne zmore. V nekaterih 
krajih pa je treba glede tega orati pravo ledino. Tu ne gre samo za komunalno 
ureditev gradbenega zemljišča, temveč tudi za cestno povezavo, vodovodno in 
telefonsko omrežje, oskrbo s kvalitetno elektriko in podobno. Takšno stanje 
otežuje oziroma povečuje v prvem obdobju investicijske naložbe. Kljub na- 
vedenemu pa je treba pristopiti k reševanju vseh teh problemov, da bi res- 
nično dosegli skladnejši razvoj. 

V zvezi z navedenim pa ugotavljamo, da zaostajajo pri izvajanju svojih 
planov interesne skupnosti s področja gospodarstva, zlasti Republiška skup- 
nost za ceste, Skupnost za PTT storitve in Interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo. Za hitrejši razvoj so nujno potrebni tudi strokovni kadri, ki pa v 
nerazvitem območju nimajo zadovoljivo rešenih mnogih vprašanj, kot so: sta- 
novanje, kulturno življenje, zdravstvene storitve, komunalne storitve in ne 
nazadnje tudi osebni dohodki. Zato mnogi odhajajo drugam. Tudi problem 
odhajanja strokovnih kadrov se lahko rešuje samo s kompleksnim reševanjem 
že navedenih vprašanj. 

Naj navedem primer: Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi nima cestne 
povezave v sedanjem pomenu besede niti Z občinskim središčem Črnomljem. 
Stara makadamka cesta je v dolžini deset kilometrov taka, da je bolj podobna 
gorski poti. Podobna cesta je tudi proti Kočevju. Skrajno slabe ceste v kra- 
jevni skupnosti Stari trg ob Kolpi in tudi v krajevni skupnosti Poljanska do- 
lina, ki je že v kočevski občini, so velika ovira za gospodarski napredek teh 
dveh krajevnih skupnosti. Resnično potrebo po posodobitvi te ceste potrjuje 
poleg vsega navedenega že dejstvo, da se je začela cesta proti Črnomlju gra- 
diti že leta 1937. Zdaj lahko pomislimo, koliko let je zamude. Zaradi tako 
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slabih cest se potencialni investitorji z visoko akumulativno proizvodnjo, v 
kateri bi dobili zaposlitev moški, navadno odločijo negativno. Poudarjam, da 
je že skrajni čas za odločne ukrepe za gospodarski dvig krajev ob Kolpi v 
črnomaljski in deloma v kočevski občini. Če tega ne bo, se bo ta lepi del 
Slovenije še nadalje praznil in bo opustel. Verjetno se danes še premalo za- 
vedamo, kako velika narodna škoda bi bila v tem primeru: gospodarska, poli- 
tična in strateška. 

Nadalje ugotavljamo, da je bilo na področju geoloških raziskav narejeno 
zelo malo in da bi bilo nujno v bodoče, zlasti zaradi pomanjkanja energetskih 
virov raziskati področje rudnika Kanižarica in možnosti za gradnjo manjših 
hidroelektrarn na reki Kolpi. 

Nesporno je, da hitrejši razvoj manj razvitih območij ne more biti od- 
visen samo od pomoči širše družbene skupnosti, ampak mora biti v glavnem 
rezultat lastnih naporov in prizadevanj. Tega se v občini dobro zavedamo, 
zato so naše prispevne stopnje med najvišjimi v republiki. Prav tako plačujejo 
občani že skoraj 20 let krajevni samoprispevek za program javnih del, kakor 
tudi za gradnjo šolskih prostorov. Toda to ni vse. Poleg tega občani še vedno 
veliko prispevajo za razvoj, saj je vsaka naložba iz sredstev krajevnega samo- 
prispevka vezana še na dodatne prispevke krajanov. Ob takšni obremenitvi ne 
moremo občanov še bolj obremenjevati. Kakšni so ti dodatni prispevki, kje 
se začenjajo in kje končujejo: pri vsakem metru asfalta skozi vas, če je treba 
poskrbeti za redno oskrbo z gorivom, če je treba narediti izkop za cisterno 
bencina in podobno. Ali kot imamo sedaj primer, ko je že skrajni čas tudi 
za posodobitev PTT storitev in morajo krajani zopet veliko prispevati, kajti 
podjetje PTT Novo mesto nima sredstev, da bi financiralo posodobitev pošte v 
Starem trgu ob Kolpi. 

O problematiki manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji 
je razpravljala dne 19. 7. 1979 tudi Skupščina Skupnosti občin v Novem mestu, 
ki združuje občine Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje, ter v celoti 
podprla stališča in pripombe, ki ste jih slišali. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Kobe! Drugih razprav- 
Ijalcev ni več prijavljenih. Želi še kdo besedo? Prosim, tovariš Milan Prime, 
delegat iz občine Ilirska Bistrica! 

Milan Prime: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zagotavljam, da bom zelo kratek. Namreč delegata iz Lenarta in Pomurja, če 
se ne motim, sta med drugim ugotavljala, da so eden od ukrepov za hitrejši in 
skladnejši razvoj manj razvitih območij tudi davčne olajšave za tiste delovne 
organizacije oziroma temeljne organizacije združenega dela, ki investirajo 
v manj razvitih območjih. V občini Ilirska Bistrica imamo nad 50% krajevnih 
skupnosti, ki sodijo v manj razvito območrje Brkinov. ,Na tem celotnem ob- 
močju, pa je samo ena delovna organizacija, Plama iz Podgrada, ki tudi edina 
v tem območju investira. To pomeni, da te olajšave le niso tako privlačne za 
druge delovne organizacije. 

Ker pa se davčne olajšave lahko uveljavijo le za investicijo, ki se je 
začela, zaključila in obračunala v obračunskem obdobju, ki ga zakon ob- 
ravnava, to pomeni na primer, da za lani začeto in letos zaključeno inves- 
ticijo, lahko uveljavi podjetje davčno olajšavo samo za letos investirana sred- 
stva. 2e 18. novembra 1977 in 22. novembra 1978 so delegati naše občine ob 
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sprejemanju zakona v Skupščini predlagali dopolnitev, da bi delovna organi- 
zacija, ki investira v takem območju, lahko uveljavila davčne olajšave tudi za 
tisti del investicije, ki se je začel v prejšnjem letu, in ne samo za tisti del, 
ki je bil izveden in zaključen v tekočem letu. 

Ker oba predloga takrat nista bila sprejeta niti ni bila dana obrazložitev, 
zakaj ne, ob tej priložnosti to ponovno predlagam, skupaj z obema takratnima 
predlogoma. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Prime! To je bila de- 
legatska pobuda. Želi še kdo besedo? Tovariš Andrej Briški, predstavnik 
predlagatelja, ima besedo! 

/ 
Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 

legati! Mislim, da je razprava potrdila temeljne ugotovitve iz analize, ki smo 
jo obravnavali v tej točki. Ne samo to, hkrati je tudi obogatila snov, ki je v 
tej analizi prisotna. Glede na nekatere pobude pa tudi kritične pripombe bi 
rad rekel samo to, da jih bo predlagatelj pri oblikovanju bodočega sistema 
in mehanizma pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja temeljito ana- 
liziral in upošteval, ko se bo odločal za predloge ukrepov oziroma za predloge 
sistema kot celote. 

V zvezi s predlogom, ki ga je dal delegat iz občine Radlje ob Dravi v 
zvezi z zajemanjem dela dohodka, ki ga ustvarjajo hidrocentrale na osnovi 
izkoriščanja naravnega vira oziroma akumulacije na Dravi, bi rad povedal, 
da so Izvršni svet oziroma njegovi organi predlog za izdajo takega zakona že 
obravnavali. Ustanovljena je bila posebna skupina, ki naj prouči to vprašanje 
s stališča dohodkovnih odnosov nasploh in skladnosti z zakonom o združenem 
delu. Tako bo glede tega Izvršni svet svoja stališča povedal šele naknadno. 
Vendar za sedaj ni videti, da bi tu obstajal velik razkorak v osnovni ideji. 
Vendar je potrebno vso- stvar še temeljito proučiti, ker ima zelo široke učinke, 
ki preraščajo to ozko problematiko. 

V zvezi s predlogom, ki ga je dal delegat iz občine Ilirska Bistrica glede 
davčnih olajšav, smo si enotni, da gre tu večkrat tudi za nesporazume. Že pri 
pripravi resolucije za letošnje leto smo izhajali iz predpostavke, da gre za 
celotno investicijo, ki jo neki investitor vloži v manj razvitem območju. To 
pomeni, da na primer, če je bila investicija lansko leto začeta, se lahko že 
na osnovi zaključnega računa za lansko leto izkoristijo olajšave, čeprav in- 
vesticija še ni dokončana in se potem letos nadaljuje. Za ta drugi del pa se 
lahko izkoristijo olajšave na osnovi zaključnega računa za leto 1979. 

Sporno pa je vprašanje, kaj takrat, kadar investitor ne ustvari dovolj do- 
hodka, da bi lahko bil deležen davčnih olajšav. V zvezi s tem so bili dani že 
predlogi, da bi se čas, v katerem je mogoče izkoristiti te davčne olajšave, po- 
daljšal tako, da ne bi veljal samo na osnovi konkretnega zaključnega računa, 
ampak tudi za dobo na primer dveh ali treh let, vendar glede tega razprave še 
niso zaključene. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin na osnovi analize dosedanjega razvoja, sedanjega položaja 
in problematike manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji 
podpira temeljne ugotovitve in predloge Izvršnega sveta za nadaljnjo aktivnost 
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vseh samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti 
pri skupnih prizadevanjih za skladnejši regionalni razvoj Slovenije in pri tem 
poudarja, da je za hitrejši razvoj manj razvitih območij posebno pomembno, 
da se do konca tega srednjeročnega obdobja čim dosledneje uresničijo na- 
loge, prevzete z družbenim planom in dogovorom o njegovih temeljih ter z 
družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji v obdobju 1976—1980. 

2. Zbor občin poziva vse občinske skupščine in druge nosilce družbenega 
razvoja, da analizo s temeljnimi ugotovitvami in predlogi podrobno obrav- 
navajo in ocenijo svoje uresničevanje samoupravno dogovorjenih nalog, po- 
sebej še z vidika neizkoriščenih možnosti za samoupravno dohodkovno po- 
vezovanje združenega dela ter za načrtnejše in bolj organizirano izkoriščanje 
naravnih in drugih prednosti manj razvitih območij. Obravnavajo pa naj jo 
tudi z vidika planskih usmeritev za naslednje srednjeročno obdobje. 

3. Tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju bo kljub ugodnim rezul- 
tatom pri pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja potrebno nadalje- 
vati z organizirano družbeno aktivnostjo. Sedanji sistem pospeševanja bo po- 
trebno izpopolniti in prilagoditi novim razmeram. Preveriti bo potrebno se- 
danje kriterije za teritorialno opredeljevanje manj razvitih območij. Z dopol- 
njenimi oziroma spremenjenimi kriteriji, ki terjajo širšo družbenopolitično 
verifikacijo, moramo ustvariti možnosti za še uspešnejše pospeševalne ukrepe 
in akcije združenega dela in drugih nosilcev družbenega razvoja in geograf- 
sko širše zaokroženih območij, kar naj omogoča občinam, ob njihovem še 
bolj organiziranem in tesnejšem medsebojnem sodelovanju in sodelovanju z 
drugimi občinami, uveljaviti njihove odgovornosti za lastni razvoj. Zaradi 
razlik v doseženi stopnji razvitosti bo potrebno predvideti uporabo diferenci- 
ranih pospeševalnih ukrepov, za manj razvita obmejna območja pa se do- 
govoriti za dodatne pospeševalne ukrepe. 

Zato naj Izvršni svet pospeši pripravo kriterijev za ugotavljanje stopnje 
razvitosti in s tem omogoči pravočasno konkretnejšo podlago za opredeljeva- 
nje nalog in obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti in družbeno- 
političnih skupnosti za naslednje srednjeročno obdobje. 

4. Izvršni svet naj pri dopolnjevanju sistema pospeševanja skladnega re- 
gionalnega razvoja Socialistične republike Slovenije in pri pripravi planskih 
dokumentov skupaj z drugimi odgovornimi nosilci planiranja upošteva tudi 
mnenja občinskih skupščin in razpravo na današnji seji zbora. 

Ali želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prosim, da glasujete. Kdor je za ta sklep, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov 
in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Franca Skufco, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za finance. 

Želite besedo, tovariš Skufca? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Franc 
Skufca! 
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Franc Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z zakonom o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in sto- 
ritev, želi predlagatelj uskladiti veljavno republiško zakonodajo o obdavče- 
vanju meničnih kreditov z dogovorom o uskladitvi temeljev obdavčevanja 
meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic in njihovem da- 
janju v obtok* ki so ga sklenile republike in pokrajini ob koncu lanskega leta. 

Glede na to, da k samemu osnutku zakona ni bilo pripomb, je predlog 
zakona predložen v enakem besedilu. V primerjavi s sedanjo ureditvijo sta 
predlagani dve spremembi, in sicer: 

1. Dopolnitev lestvice za obdavčenje meničnih kreditov, ki presegajo 
50 000 dinarjev. Davčna obremenitev meničnih kreditov do 50 000 dinarjev 
bo ostala enaka kot do sedaj, za menične kredite od 50 000 do 260 000 dinarjev 
se bo davek nekoliko znižal, medtem ko se pri meničnih kreditih, ki presegajo 
260 000 dinarjev, znesek davka nekoliko povečuje. 

2. Predlog vsebuje obdavčitev meničnih kreditov, kadar se uporabljajo 
menične golice za zavarovanje plačil pri vzpostavljanju medsebojnih kredit- 
no-upniških razmerij in so ta zasnovana na denarno-finančnih poslih. 

Navedena sprememba ne bo povzročila posebne obremenitve za uporabnike 
družbenih sredstev, ker je v skladu z medrepubliškim dogovorom predlagana 
uporaba enotne menične golice, določene za vrednost od 10 000 do 15 000 
dinarjev, in sicer ne glede na višino meničnega kredita. To pa pomeni plačilo 
davka od posameznega meničnega kredita v znesku 20 dinarjev. 

V veljavi bo ostala še naprej dosedanja oprostitev plačevanja davka za 
menice, ki se izdajajo po zakonu o zavarovanju plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev. Posebnega republiškega davka od meničnih kreditov je bilo 
v preteklem letu realiziranega štiri milijone dinarjev. Ocenjujemo, da pred- 
lagane spremembe ne bodo bistveno vplivale na priliv tega davka v bodoče. Po 
predlogu zakona se namreč drugače razvršča davčna obremenitev, in sicer tako, 
da bodo manj obremenjeni menični krediti, ki jih je glede na višino tovrstnih 
kreditov največ. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila tudi pismeni poročili. Želita poročevalca poročili še ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sred- 
stva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika določil tovariša Franca Škufco, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za finance. Tovariš Škufca, želite be- 
sedo? Prosim! 
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Franc Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Sistem obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva je z zveznim 
zakonom načelno enotno opredeljen za vse uporabnike družbenih sredstev, 
vendar pa daje zvezni zakon republikam in pokrajinama možnost, da lahko 
glede obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva organov in organizacij 
družbenopolitičnih skupnosti in državnih organov ter za osnovna sredstva 
družbenopolitičnih in družbenih organizacij uveljavijo ali odlog obračunava- 
nja amortizacije za določeno dobo ali določitev manjših stopenj, kot jih določa 
zvezni zakon. 

V skladu z navedenim je bilo obračunavanje amortizacije za osnovna 
sredstva organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti v Sloveniji ure- 
jeno s posebnim republiškim zakonom, in sicer je bilo obračunavanje amor- 
tizacije odloženo za leti 1977 in 1978. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se obračunavanje 
amortizacije v organih in organizacijah družbenopolitičnih skupnosti, v kra- 
jevnih skupnostih in v družbenopolitičnih organizacijah uredi na enak način 
tudi za leto 1979, to je tako, kot je veljalo v preteklih letih. Torej predlagamo, 
da se odložitev obračunavanja amortizacije osnovnih sredstev pri navedenih 
uporabnikih družbenih sredstev podaljša še za leto 1979. S tem je bila tudi 
upoštevana pripomba, ki jo je dal ta zbor ob razpravi o osnutku zakona. 

Pri tem zakonu izhajamo iz obstoječih razmer v proračunih družbenopoli- 
tičnih skupnosti oziroma v proračunih republike in občin glede na planska 
predvidevanja sredstev v letnih resolucijah in v srednjeročnem planu. Z druž- 
benim planom Socialistične republike Slovenije za tekoče srednjeročno ob- 
dobje namreč niso predvidena posebna sredstva za amortizacijo pri navedenih 
organih in organizacijah, zato takšna sredstva tudi niso vključena v republiš- 
kem in v občinskih proračunih v teh letih. Morebitna dodatna vključitev teh 
sredstev v proračune z rebalansi bi pomenila takšno povečanje obveznosti za 
plačevanje prihodkov proračunov, ki ga v okviru obstoječih razmerij ne bi 
bilo mogoče uresničiti. Tako bi bilo na primer potrebno, samo za morebitno 
amortizacijo sredstev republiških organov in organizacij po stopnjah iz zvez- 
nega zakona za leto 1979, zagotoviti v republiškem proračunu znesek, ki ustre- 
za najmanj eni tretjini proračunskih sredstev, namenjenih za osebne dohodke. 
Morebitna vključitev potrebnih sredstev za amortizacijo v občinske proraču- 
ne pa bi pomenila dodaten pritisk na sredstva v republiškem proračunu za 
dopolnjevanje občin, ki že za sedanje potrebe komaj zadoščajo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca poročili ustno dopolniti? 
(Ne želita.) Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Vprašujem tovariša Strakla, poročevalca medzborovske skupine, ali se 
lahko že vrnemo na 3. in 4. točko dnevnega reda! (Da.) Potem se bomo vrnili 
najprej na 3. točko dnevnega reda. Prosim poročevalca medzborov- 
ske skupine, da poda poročilo! 
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Franc Strakl: Tovarišice in tovariši delegati! Medzborovska skupi- 
na delegatov je proučila razpravo na seji zbora k 3. točki dnevnega reda in 
ugotovila, da je bil predlog ugotovitev in sklepov, ki jih je predložila zboru, v 
celoti podprt. 

Zaradi nekaterih konkretnih pripomb pa skupina predlaga, da se na kon- 
cu 2. odstavka 4. točke ugotovitev in sklepov pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: »ter stališča, mnenja, pripombe in predloge, izražene v raz- 
pravi na seji zbora«. S tem se torej dopolni predlog ugotovitev in sklepov. 

Predsednica Silva Jereb: Slišali ste predlog medzborovske skupine 
delegatov, ki 4. točko dopolnjujejo tako, da se upoštevajo tudi pripombe in 
stališča na seji zbora. 

Zeli o tej spremembi oziroma dopolnitvi kdo razpravljati? (Ne.) Potem 
prehajamo na glasovanje o tako dopolnjenem predlogu ugotovitev in sklepov, 
kot ga je obrazložil tovariš Strakl. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog ugotovitev in sklepov. 

Sedaj se pa vračamo še na 4. točko dnevnega reda. Prosim tova- 
riša Štrakla, da poda poročilo! 

Franc Strakl: Medzborovska skupina delegatov se je sestala in po- 
drobno proučila razpravo na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin, vključno s stališči Družbenopolitičnega zbora in 
amandmaji, predloženimi v Zboru združenega dela, in predlaga zboru, da po- 
leg amandmajev, ki jih je skupina že predložila ob začetku obravnave predlo- 
ga smernic, sprejme še naslednje amandmaje: 

Na strani 68 se v prvi točki črta besedilo »ter skupno ocenjenih«, tako da 
se prvi odstavek v celoti glasi: »S smernicami, za pripravo družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije Skupščina Socialistične republike Slovenije, 
ob upoštevanju analiz, možnosti in pogojev za razvoj, opredeljuje skupne cil- 
je, izhodišča, usmeritve in okvire politike družbenega razvoja za srednjeroč- 
no obdobje 1981—1985«. 

Na strani 68, tretji stolpec, se v tretji vrsti od spodaj za besedo »ozračja« 
dodasta besedi »in pogojev«. 

Na strani 69 se besedilo prvih dveh vrstic v prvi koloni glasi: »vlogo 
bank, Gospodarske zbornice in drugih asociacij združenega dela«. 

V Zboru združenega dela je bila posebej poudarjena potreba, da se oprede- 
lijo tudi naloge poslovnih skupnosti in drugih asociacij združenega dela, zato 
smo oblikovali skupen tekst, s katerim se vključujejo vse asociacije združene- 
ga dela, ne samo poslovne skupnosti. 

Na isti, 69. strani se v prvi koloni na koncu prve alinee doda besedilo: »Na 
teh in drugih področjih družbenega razvoja je treba v naslednjih fazah druž- 
benega planiranja opredeliti družbene kriterije za investicijska vlaganja«. 

Na strani 69, drugi stolpec, 1. odstavek se v tretji vrsti od spodaj za bese- 
dilom »magistralnih smereh«, doda besedilo »vključno z nadaljnjo izgradnjo 
mejnih prehodov za tovorni in potniški promet«. 

Nadalje se na strani 69 na koncu prvega stavka v drugi koloni doda bese- 
dilo »kot tudi raziskovanja za uvedbo novih energetskih virov«. 
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Besedilo prvega odstavka v drugem stolpcu na strani 69 se dopolni in 
spremeni tako, da se v celoti glasi: »Na podlagi analize celovitih družbenih 
stroškov razvoja posameznih prometnih panog bo potrebno postopoma pove- 
čevati delež investicij v prometno infrastrukturo, v gospodarskih investicijah 
ter na samoupravnih dohodkovnih osnovah zagotoviti hitrejše uvajanje sodob- 
nih oblik transporta in doseči bistvene premike glede delitve dela med pro- 
metnimi panogami in razvoj integralnega transporta zato, da bi zmanjšali de- 
lež transportnih stroškov v družbenem proizvodu«. 

Na strani 70 se v tretji koloni za prvim odstavkom doda novo besedilo, ki 
se glasi: »-za uresničevanje interesov delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih pa tudi širše bo pomembno združevanje sredstev delovnih ljudi in 
občanov in še zlasti prostovoljno delo mladine«. 

Na isti strani se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi: »Poli- 
tiko in obveznosti udeležencev družbenega dogovora glede ustvarjanja in raz- 
porejanja dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke«. 

Na koncu četrte alinee na isti strani se doda besedilo: »vključno z raziska- 
vami energetskih in drugih surovin doma in v deželah v razvoju«. 

Peta alinea v tretjem stolpcu na strani 70 se nadaljuje z besedilom »in 
naložbami v kmetijsko infrastrukturo«. 

V istem stolpcu na strani 70 se doda nova sedma alinea, ki se glasi: »— 
skupne naloge na področju stanovanjsko-komunalne dejavnosti, vključno s 
politiko prehoda na ekonomske stanarine«. 

Na isti strani se doda tudi nova osma alinea, ki se glasi: »— skupne nalo- 
ge v zvezi z nadaljnjim razvojem drobnega gospodarstva«. 

Medzborovska skupina delegatov meni, da je s tem vključila v predlog 
smernic za pripravo družbenega plana za obdobje 1981—1985 v bistvu vsa 
stališča, ki se nanašajo na temeljno politiko in ki so bila podana v razpravah 
na vseh treh zborih, vključno z Družbenopolitičnim. Vsa druga vprašanja, pri- 
pombe in predloge bo predlagatelj seveda upošteval v nadaljnji fazi oziroma 
jih bodo upoštevali subjekti družbenega planiranja na vseh nivojih. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Štrakl. Torej, kot ste 
slišali, so s tem amandmaji strnjeni. Zeli predstavnik naših delovnih teles v 
tej zvezi besedo? (Ne.) 

Zeli kdo od delegatov razpravljati o dopolnilih, ki jih je podal tovariš 
Strakl v imenu medzborovske skupine delegatov? (Ne.) Ce nihče, lahko prei- 
demo na glasovanje. Najprej bomo glasovah o amandmajih, ki jih je predlo- 
žila medzborovska skupina delegatov in so vsebovani v poročilu k predlogu 
smernic, ki ste ga dobili zjutraj, in v dodatnem poročilu k predlogu smernic, 
ki ga je pravkar obrazložil tovariš Strakl. Predlagam, da o- vseh glasujemo 
skupaj. Kdor je torej za amandmaje skupine delegatov, naj prosim glasuje! 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje medzborovske skupi- 
ne delegatov. 

Zdaj pa bi glasovali še o amandmajih Izvršnega sveta, ki so razvidni iz 
njegovega dopisa z dne 18. 7. 1979, ki ste ga dobili danes na klop. 

Ker ti amandmaji v bistvu povzemajo sklepe medzborovske skupine, kot 
smo ugotovili že na začetku današnje seje, in sledijo priporočilom Koordina- 
cijskega odbora Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
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tiko, predlagam, da tudi o teh amandmajih Izvršnega sveta glasujemo skupaj. 
Ali ima kdo drugačen predlog? (Ne.) Če nihče, potem prosim, da glasujete. 
Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (55 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu smernic za pripravo družbenega 

plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 v celoti. Kdor 
je za predlog smernic, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog smernic za pripravo druž- 
benega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Obenem ugotavljam, da je bil predlog smernic sprejet v skladu s stališči 
Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej 
obvestila. 

Zboru pa predlagam, da na podlagi vseh dosedanjih razprav in na pred- 
log medzborovske skupine delegatov sprejme še naslednji sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupaj z odgovornimi nosilci pla- 
niranja v nadaljnjih fazah priprave družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1981—1985, zlasti pa pri pripravi osnutka tega družbe- 
nega plana podrobno prouči in se opredeli do konkretnih stališč, pripomb in 
predlogov, izraženih v razpravi na seji zbora glede analize možnosti razvoja 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, predlagam, 
da glasujete. Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Konkretne pripombe, ki ste jih dali v razpravi, pretežno v obliki delegat- 

skih pobud okrog usmerjenega izobraževanja in podobno — Nova Gorica 
je imela tri takšne pobude, bomo posredovali Izvršnemu svetu in dobili ver- 
jetno odgovor že na prvi jesenski seji. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti SR Slovenije 
do območij, ki jih je prizadel potres v SR Črni gori. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Franca Škufco, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za finance. 

Besedo ima tovariš Franc Škufca! 

Franc Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V Skupščini SFRJ je bil pred nekaj dnevi sprejet zakon o zagotavljanju 
sredstev za odpravo posledic potresa v SR Črni gori v letu 1979. Zakon je bil 
s soglasjem skupščin republik in avtonomnih pokrajin sprejet po skrajšanem 
postopku. 

S tem zakonom so prevzele republike in avtonomni pokrajini obveznost, 
da bodo v skladu s svojo udeležbo v nominalnem družbenem proizvodu celot- 
nega gospodarstva v Jugoslaviji zagotavljale sredstva brez obveznosti vra- 
čanja v višini, ki bo po dokončni ugotovitvi škode določena s posebnim zvez- 
nim zakonom. Ugotovitve o dokončni višini škode, ki jo je povzročil potres v 
letošnjem letu v SR Črni gori, še ni, zato tudi vsebine zakona, ki bo določil 
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višino sredstev solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin, še ni mogoče 
predvideti. 

Obnovo po potresu prizadetih območij pa je bilo potrebno začeti takoj, 
zato se je Skupščina SFRJ odločila in sprejela v zakon o zagotovitvi sredstev 
solidarnosti, poleg načelnih opredelitev, ki bodo veljale za ves čas trajanja 
obnove, tudi določbe o nujnih rešitvah za letošnje leto. S temi začasnimi rešit- 
vami, ki veljajo za letošnje leto, bodo republike in avtonomni pokrajini zago- 
tovile Skladu solidarnosti za SR Črno goro 5 milijard novih dinarjev nepo- 
vratnih sredstev, za katere so prevzele jamstvo, da jih bodo plačale v treh 
enakih obrokih v letošnjem letu. 

V skladu s sprejetim načinom razdelitve te skupne obveznosti na republi- 
ke in avtonomni pokrajini mora zagotoviti SR Slovenija Skladu solidarnosti 
za SR Crno goro letos 804 milijone dinarjev nepovratnih sredstev, in sicer do 
konca meseca avgusta 268 milijonov ter do konca oktobra in decembra prav 
takšen znesek. 

Republike in avtonomni pokrajini po sprejeti ureditvi razpolagajo s sred- 
stvi solidarnosti, za katera so se pred leti dogovorile, da jih bodo oblikovale 
za take primere. Zato je bila po potresu v Crni gori začeta najprej razprava o 
aktiviranju sredstev solidarnosti v skladu z določili medrepubliških dogovo- 
rov, vendar pa so bile ugotovitve o razpoložljivih sredstvih solidarnosti v po- 
sameznih republikah in avtonomnih pokrajinah zelo različne. Ta sredstva se 
namreč oblikujejo po dogovoru, vendar pa tudi trošijo za posamezne elemen- 
tarne nesreče znotraj republike in avtonomne pokrajine po različnih namenih. 
V primeru potresa v Črni gori, ki zahteva medrepubliško solidarnost, je bilo 
mogoče ugotoviti, da razpoložljiva sredstva solidarnosti v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah za zagotovitev nujne pomoči niso dovolj velika, pa tudi 
to, da bi bila solidarnost do Črne gore v tem primeru materialno zelo različna, 
glede na dosedanji obseg porabe teh sredstev v posameznih republikah. Zato 
je ob koncu razprav obveljalo stališče, da je nujno pomoč SR Črni gori po- 
trebno zagotoviti v tem primeru z zakonom, ki po enotnih načelih razporeja 
višino sredstev solidarnosti na republike in avtonomni pokrajini. Republikam 
pa je bilo prepuščeno v zakonu, da same odločijo o sredstvih za izvršitev svoje 
obveznosti do Sklada solidarnosti za Črno goro. 

Proučevanja in razprave o tem, kako bo Socialistična republika Slovenija 
izpolnila svoje obveznosti, so pokazale, da potem, ko je bil zakon o zagotovitvi 
sredstev solidarnosti sprejet po skrajšanem postopku in so bili v njem spre- 
jeti zelo kratki roki za poravnavo te obveznosti, ni mogoče v tako kratkem 
roku predlagati in sprejeti v rednih postopkih druge ukrepe, s katerimi bi za- 
gotovili izpolnjevanje vsaj prvih dveh obrokov te obveznosti. Zato se je Izvršni 
svet odločil, da predlaga Skupščini SR Slovenije, da z odlokom, ki bi ga spre- 
jela po skrajšanem postopku, pooblasti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da ta s svojimi sklepi pozove zavezance za oblikovanje sredstev solidarnosti v 
SR Sloveniji, da vplačajo obračunana sredstva na poseben račun, iz katerega 
bi poravnali v skladu z roki vsakokratno obveznost SR Slovenije do Črne gore. 
Odlok je zasnovan tako, da je pooblastilo, ki iz njega izhaja, možno uporabiti 
vse dotlej, dokler Skupščina SR Slovenije ne bo sprejela drugih ukrepov za 
zagotovitev teh sredstev. 

V razpravah o predlogu odloka, ki so sledile, pa so se pokazale tudi neka- 
tere dileme v zvezi s tem, ali naj bi se vsa oblikovana sredstva solidarnosti 
uporabila za izpolnitev obveznosti do SR Črne gore. V tem smislu je tudi 
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amandma Odbora za finance Zbora združenega dela, ki je bil že tudi sprejet, 
namreč da se da Izvršnemu svetu pooblastilo, da se uporabijo sredstva solidar- 
nosti le za prvi in drugi obrok, ki se predvideva po zveznem zakonu. Namreč 
predlagatelji amandmajev so izhajali iz tega, da glede na negotovost v zvezi 
z elementarnimi nesrečami ne bi kazalo porabiti celotnih solidarnostnih sred- 
stev. 

Čeprav je Izvršni svet kot predlagatelj odloka predlagali le načelno rešitev, 
po kateri bi torej le načelno dobil pooblastilo za vsa sredstva solidarnosti, 
oblikovana v SR Sloveniji, je pri tem ocenjeval, da bi pooblastilo v odloku 
uporabil le, dokler z drugimi ukrepi ne bi bila zagotovljena sredstva. S tem ko 
je sprejel predlagani amandma Odbora za finance Zbora združenega dela, s 
katerim se je strinjal tudi Odbor za finance Zbora občin, računa s tem, da bo 
pravočasno mogoče sprejeti tudi druge sistemske ukrepe, s katerimi bi se za- 
gotovila zadostna sredstva. 

Med razpravami o odloku pa je bilo izraženih tudi nekaj pomislekov glede 
upravljanja oziroma odločanja o uporabi sredstev solidarnosti. Družbeni dogo- 
vor v SR Sloveniji o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za 
odpravo posledic naravnih nesreč opredeljuje vrste naravnih nesreč, za katere 
se lahko uporabljajo sredstva solidarnosti v SR Sloveniji. O načinu uporabe 
in upravljanja s sredstvi solidarnosti odloča poseben odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki petih občinskih skupščin in po en predstavnik drugih udeležen- 
cev dogovora: Republiške konference SZDL, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

V razpravi izražena mnenja so opozarjala na to, da odločanje o uporabi 
sredstev solidarnosti v SR Sloveniji zahteva upoštevanje mnenj upravljalcev 
teh sredstev v SR Sloveniji. K temu moramo dodati pojasnilo, da medseboj- 
no pomoč med republikami in avtonomnima pokrajinama ureja glede sredstev 
solidarnosti poseben medrepubliški dogovor, po katerem odločajo o uporabi 
sredstev solidarnosti za tako pomoč republiške oziroma pokrajinske skupščine. 
Ta medrepubliški dogovor določa tudi, da se odločitve v skupščinah republik 
in avtonomnih pokrajin sprejemajo po hitrem postopku. Iz obeh dogovorov, to 
je medrepubliškega in našega republiškega o sredstvih solidarnosti, je mogoče 
torej le ugotoviti, da v tem delu nista povsem skladna. 

Nastala situacija pa nas zaradi potrebe po hitri zagotovitvi sredstev sili 
v to, da se ravnamo v skladu s to situacijo po določilih zakona in zagotovimo 
solidarnostna sredstva takoj vsaj za prvi in drugi obrok naše obveznosti, pri 
tem pa upoštevamo, da v tem času ni mogoče sprejeti drugih ukrepov za zago- 
tovitev sredstev. 

Zato meni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da bo skladnost med obe- 
ma dogovoroma potrebno sicer urediti, da pa za sedaj nimamo druge izbire, 
kot da vam predlagamo, da odlok z vključenima amandmajema Odbora za fi- 
nance sprejmete in tako omogočite izpolnitev obveznosti SR Slovenije do Skla- 
da solidarnosti v Črni gori. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog odloka ste prejeli. Pre- 
jeli ste tudi dopis Izvršnega sveta. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo 
predloženi akt v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to je 
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po hitrem postopku. Tak predlog je Izvršni svet tudi posebej obrazložil. O 
tem, ali bomo odlok obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi kot 
predlog, pričenjam razpravo. 

Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj pro- 
sim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, ki ste ju danes prejeli 
na klop. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. 

Predsednik Zbora združenega dela nas je obvestil, da je Zbor združenega 
dela že sprejel amandmaja k prvemu in drugemu členu odloka, ki sta razvidna 
iz poročila njegovega Odbora za finance z dne 18. 7. Tovariš Skufca ju je prav- 
kar tudi obrazložil. 

Prvi amandma je naslednji: v drugi alinei prvega člena se za besedilom 
»vsa sredstva, obračunana za leto 1978« postavi vejica in doda besedilo »po 
potrebi pa tudi del sredstev, ki bodo obračunana za leto 1979«. 

Drugi amandma je k 2. členu. Na koncu besedila tega člena se po- 
stavi vejica in doda naslednje besedilo: »do višine obveznosti Socialistične 
republike Slovenije za mesec avgust in oktober 1979«. 

Torej poleg motiva, ki ga je že obrazložil tovariš Skufca, namreč da ne 
kaže zbranih solidarnostnih sredstev, ki so namenjena tudi za nesreče v Slove- 
niji, porabiti do konca, se je Odbor za ta dva amandmaja zavzel tudi zato, 
da bi delegatska baza v prihodnje vse obveznosti iz naslova solidarnosti ter 
druge obveznosti združenega dela in delovnih ljudi obravnavala po rednem 
postopku. Odbor je tudi naročil, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
loži predlog za izpolnitev obveznosti Socialistične republike Slovenije iz 1. 
člena tega odloka za mesec december 1979 in preostale obveznosti nad višino 
sredstev, potrebnih po tem odloku, do 15. 9. 1979. 

Podobno je menil, kot ste lahko razbrali, tudi Odbor za finance. Predla- 
gatelj se torej s temi amandmaji strinja, Zakonodajno-pravna komisija pa se 
je že strinjala z Zborom združenega dela. Sprašujem še tovariša Strakla, ali 
se v imenu Odbora za finance strinja s tema dvema amandmajema? (Se stri- 
nja.) 

Prosim, da o amandmajih k 1. in 2. členu predloga odloka glasujemo. 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 amandmaja k 1. in k 2. členu pred- 
loga odloka. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog razdelit- 
ve dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije za namene iz 4. točke 7. čle- 
na zakona o Loterijskem zavodu Slovenije za leto 1979. 

Predlog je Skupščini predložil v obravnavo Loterijski zavod Slovenije in 
za svojega predstavnika določil tovariša Iva Janžekoviča, predsednika Loterij- 
skega sveta tega zavoda. Želite besedo, tovariš Janžekovič? (Ne želi.) 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Franc Skufca, repu- 
bliški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. 

Predlog Loterijskega zavoda ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvrš- 
nega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije in Izvršnega 
sveta. 

Predlog sta obravnavala naš Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi predlog od- 
loka o razdelitvi dela prihodkov Loterijskega zavoda Slovenije. 

Želita poročevalca poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) Na podlagi vseh 
predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo- 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nfihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi članov Sveta republike. 

Predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike je Skupščini predložilo 
v obravnavo Predsedstvo Socialistične republike Slovenije in za svojega pred- 
stavnika določilo tovariša Staneta Markiča, člana Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije. 

Predlog za izvolitev članov Sveta republike ste prejeli. Prejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta in podatke o izvolitvi novih članov Sveta republike. 

Predlog Predsedstva Socialistične republike Slovenije je obravnavala Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki je zboru predložila 
predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike. Zeli predstavnik Komisije 
tovariš Turk besedo? (Ne želi.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nih- 
če.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike, naj pro- 
sim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili za člane Sveta republike izvoljeni: dr. Marjan Ahčin, Milan 

Apih, Niko Belopavlovič, Živa Beltram, Majda Boje, Dušan Bole, Jože Boršt- 
nar, Edo Brajnik, dr. Darko Černej, Alojz Diacci, Olga Družina, Rudolf Gan- 
ziti, Milko Goršič, Danila Gril, Rudolf Hribernik-Svarun, Božidar Jakac, Al- 
bert Jakopič-Kajtimir, Marija Jančar, Ivo Janžekovič, Marija Jordan poro- 
čena Ančik, dr. Leopold Jurca, Pepca Kardelj, Franc Kočevar-Ciril, Fani Ko- 
šir-Meta, Stane Kovač, Fedor Kovačič, Vlado Kozak, Miško Kranjec, Stane 
Kraševec, Franc Krese, Leopold Krese, Ada Krivic, Maks Krmelj, dr. Sonja 
Lapajne-Oblak, Jože Levstik, Ivan Lokovšek-Jan, Franjo Lubej, Angelca Brat- 
ko-Mahnič, Janko Markič, Heli Modic, Lev Modic, Ciril Mravlja, Ante Novakr 
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Lojze Ocepek, Stane Pavlic, Štefan Pavšič, Pavšič Vladimir-Matej Bor, France 
Perovšek, Vilma Pirkovič, dr. Miha Potočnik, Jože Ravbar, Mara Rupena- 
Osolnik, Josip Rus, Mira Ružič, Štefan Sambt, Stane Semič-Daki, Peter Stan- 
te, Viktor Stopar, Lojzka Stropnik, Ivo Svetina, Ruža dr. Segedin, Niko Šilih, 
Franc Smon, Karel Sterban, Anton Šturm, Anton Šušteršič, Fani Tomičevič, 
dr. Teodor Tominšek, dr. Vlado Vavpetič, Marija Vilfan, Ferdinand Vode, 
Zima Vrščaj-Holy, Jože Zemljak, Mirko Zlatnar, Peter Zorko, Marija Zupan- 
čič, Nestl Žgank in Srečko Žumer. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov in članov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju pred- 
sednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog Izvršnega sveta 
o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov in članov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju pred- 
sednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski si- 
stem, ki ga je obravnavala Komisija za volitve, imenovanja in administrativ- 
ne zadeve in zboru predložila predlog odloka. 

Predsednik Izvršnega sveta je na skupnem zasedanju na koncu obrazlo- 
žil tudi svoj predlog. Želita predstavnika Izvršnega sveta in Komisije besedo? 
(Ne želita.) 

O predlogu odloka pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili razrešeni v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije: tovariš 

Zvone Dragan, dolžnosti podpredsednika Izvršnega sveta, tovariš Štefan Ne- 
mec, dolžnosti člana Izvršnega sveta in tovariš Jože Zakonjšek, dolžnosti čla- 
na Izvršnega sveta. 

V Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa so bili izvoljeni: tovariš Jože 
Hujs, za podpredsednika Izvršnega sveta, tovarišica Ljudmila Ozbičeva, za pod- 
predsednico Izvršnega sveta, tovariš Jože Novinšek, za člana Izvršnega sveta 
in tovariš Franc Razdevšek, za člana Izvršnega sveta. 

Hkrati je bil razrešen dolžnosti predsednika Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in informacijski sistem tovariš Jože Zakonjšek, za pred- 
sednika pa imenovan tovariš Jože Novinšek. 

Verjetno se boste strinjali, da se zbor zahvali vsem trem tovarišem, ki 
odhajajo na nove dolžnosti, za njihovo dolgoletno delo v Izvršnem svetu. Vsem 
štirim, ki prihajajo na nove dolžnosti, pa želimo čimveč ustvarjalnega dela in 
uspehov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlog odloka je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volit- 
ve, imenovanja in administrativne zadeve, ki je za svojega predstavnika dolo- 
čila svojega predsednika tovariša Franja Turka. Zeli besedo tovariš Turk? 
(Ne želi.) 
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Predlog odloka ste prejeli danes na klop. Obravnavala ga je Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je zboru predložila pismeno poročilo, ki ste ga prav tako 
dobili danes na klop. Želi predstavnik Komisije besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpra- 
vo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je zboru pred- 
ložila v obravnavo in sprejetje predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega 
sodišča v Ljubljani in predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije. Tovariš Turk, Želite besedo? (Ne.) 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Lju- 
bljani. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem 
prosim, da glasujemo. Kdor je za predlog odloka, 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 je bil tovariš Stojan Baje razrešen dolžnosti sodnika Višjega so- 

dišča v Ljubljani z 31. 8. 1979. 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravo- 

branilca SR Slovenije. 
Kot gradivo ste prejeli predlog Izvršnega sveta o razrešitvi namestnice 

javnega pravobranilca SR Slovenije, ki ga je obravnavala Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Komisija je predložila tudi predlog 
odloka. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 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. 
S tem je bila tovarišica Elizabeta Kancler-Sugman razrešena dolžnosti 

namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije z 31. 8. 1979. 

Prehajamo na zadnjo, to je 14. točko dnevnega reda, na predloge 
in vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima dele- 
gat v Zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravni organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi dele- 
gat v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ah predsedni- 
kom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za 
območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

Na prejšnji seji Zbora dne 19. julija 1979 je na pismeno vprašanje skupine 
delegatov iz občine Ravne na Koroškem delno odgovoril predstavnik Izvršne- 
ga sveta. Ker delegat iz občine Ravne na Koroškem z odgovorom ni bil zado- 
voljen — tudi sam predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal, da je odgovor 
le delen, bo danes na to vprašanje dodatno odgovoril tovariš dr. Karel Gošler, 
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direktor Veterinarske uprave Socialistične republike Slovenije. Prosim, tova- 
riš Gošler! 

Dr. Karel Gošler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na delegatsko vprašanje, postavljeno dne 19. 6. 1979, dajemo naslednjo 
razčlenitev ukrepov, ki sta jih Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Repu- 
bliški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano storila za zaščito ži- 
vali in ljudi pred steklino: 

Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo sta izdala odredbo o 
ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline, objavljeno v 
Uradnem listu SR Slovenije št. 25/78 z dne 28. 11. 1978. S tem dnem je prene- 
hala veljati odredba o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje 
stekline iz leta 1973. 

Odredba vsebuje naslednje bistvene elemente: obveznost prijavljanja 
suma, da gre za steklino pri domačih živalih in pri divjadi, pristojnemu ob- 
činskemu organu veterinarske inšpekcije ah najbližji pooblaščeni veterinarski 
organizaciji združenega dela; obveznost izolacije in opazovanja živali, ki so 
ugriznile ali drugače poškodovale človeka; obveznost, da se o takšnih prime- 
rih takoj obvesti veterinarska ali zdravstvena organizacija združenega dela; 
obveznost občinskega organa veterinarske inšpekcije, da odredi pokončanje 
živali, ki je okužena s steklino, ali pa je podan sum za to; obveznost izvršne- 
ga sveta skupščine občine, da v okuženem ali neposredno ogroženem območju 
takoj odredi kontumac psov in mačk; prepoved lova s psi v okuženem in ne- 
posredno ogroženem območju; obvezno cepljenje psov v okuženem oziroma 
neposredno ogroženem območju takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti; ob- 
veznost takojšnjega pokončavanja psov in mačk, katerih posestniki se ne drže 
predpisanega kontumaca neregistriranih in necepljenih psov, psov brez znam- 
kice ter potepuških psov in mačk; pokončavanje zveri in pižmovk v okuženem 
oziroma neposredno ogroženem območju; prepoved odiranja trupel zveri in 
pižmovk ter jemanje trofej teh divjadi; prepoved klanja za steklino bolnih ali 
za steklino sumljivih živali; obveznost lovskih organizacij, da prijavijo vsak 
primer odstrela, ko se je divjad pred odstrelom nenaravno vedla; prepoved 
odiranja živali, ki je poginila ali bila pokončana zaradi stekline ali suma na- 
njo; razkuževanje prostorov, predmetov in okolice, ki so bili v stiku z bolno 
živaljo ali z njenimi posameznimi deli. 

V območju Socialistične republike Slovenije se določila te odredbe izva- 
jajo in temu pripisujemo, da se bolezen še ni razširila na ljudi in nam jo je 
uspelo zadržati v obmejnih občinah, ki pa se vedno na novo napajajo s kuži- 
vom iz sosednje Avstrije in Madžarske. 

Celotno akcijo zatiranja stekline pri živalih vodi Republiška veterinarska 
uprava, ki pri tem stalno sodeluje z Lovsko zvezo Slovenije in drugimi lovski- 
mi organizacijami ter z veterinarskimi organizacijami in z družbenopolitični- 
mi skupnostmi. 

Po odredbi Republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je bilo v letu 1979 vakciniranih v Sloveniji 1196 govedi, 334 ovac, 4 koze, 7 konj 
in 110 666 psov. Za primerjavo: lani je bilo cepljenih 107 607 psov. Trenutno 
je v teku akcija neškodljivega odstranjevanja neregistriranih oziroma pote- 
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puških psov, katerih je po naši oceni, ki pa ni nujno točna, v Sloveniji okoli 
10 000. V veterinarsko-virološkem laboratoriju v Ljubljani redno kontroliramo 
tudi uplenjene lisice in druge živali iz okuženega območja. Do 30. 6. 1979 
so veterinarski zavodi poslali v virološki laboratorij 590 glav živali, od katerih 
je bilo 10,16 odstotka pozitivnih. Za primerjavo: v letu 1978 je bilo v istem 
obdobju poslanih 209 živali in je bilo 11,48 odstotka pozitivnih. Torej za en 
dober odstotek več. Zaradi ugriza ljudi so veterinarski zavodi v letu 1979 pre- 
gledali in kontrolirali 796 živali, v glavnem psov. Republiški sekretariat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nabavil tudi dva filma o steklini, katera 
smo dali na razpolago veterinarskim organizacijam, ki organizirajo strokovna 
predavanja za veterinarske in zdravstvene delavce ter za lovske organizacije, 
njihove člane in občane v okuženem in ogroženem območju. 

Tako na terenu kot tudi na ravni republiških organov in organizacij ve- 
terinarska in zdravstvena služba stalno sodelujeta in se medsebojno obveščata 
o stanju bolezni in sproti programirata izvajanje tekočih akcij. Tudi v pri- 
meru pojava stekline pri kravi iz območja občine Ravne na Koroškem so pri- 
stojni organi in veterinarske organizacije izvršili predpisane ukrepe. Pripomi- 
njamo, da je odstranitev obolele krave veljala 3616 dinarjev in ne 15 000 di- 
narjev, kot je bilo objavljeno v časopisu Delo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Pogačarjeva, ali ste 
z odgovorom zadovoljni? 

Milka Pogačar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osrednje vprašanje, ki se je pojavilo na našem zadnjem sestanku in tudi 
na seji delegacije, je bilo, ali ne bi bilo v tem primeru potrebno misliti na 
širše preventivne ukrepe v tem smislu, da bi bili lovci cepljeni. Ker lovci 
prihajajo oziroma lahko pridejo v stik z okuženo živaljo, bi bilo potrebno 
sprožiti vprašanje njihove obvezne cepitve. 

Drugo vprašanje pa je, ali ne bi v okviru preventivnih ukrepov postopoma 
začeli lisice zdraviti, ne pa le pobijati. Zato mislim, da v celoti naša delegacija 
z odgovorom ni bila zadovoljna. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želite še besedo, tovariš 
Gošler? 

Dr. Karel Gošler: Glede cepljenja lovcev je bila razprava tudi v epi- 
demiološki komisiji in rezultati razgovora in sklepi niso bili takšni, da bi bilo 
potrebno vse lovce cepiti proti steklini, ampak samo tisti del, ki prihaja redno v 
stik s kužnim materialom. To pa so pazniki in poklicni lovci. 

Drugi del pa se nanaša na cepljenje. Obžalujem, ampak znanost in stroka 
še ne poznata zanesljivega cepiva za steklo divjad. Namreč divjad je težko 
dosegljiva, zato je cepljenje težko izvesti. So pa v Švici v teku poizkusi s 
takim cepivom, ki bi se divjim živalim nastavljalo v vabo. Tako bi prišlo do 
imunitete. Poskus delajo v neki zaprti, izolirani dolini in letos pričakujemo 
prve rezultate. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Odgovor boste dobili pismeno 
skupaj s tem dopolnilom. 
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Zeli še kdo postaviti vprašanje? Prosim, tovarišiea Zdenka Jurkas, delegat- 
ka iz Brežic! 

Zdenka Jurkas: Tovarišiea predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Glede na to, da je bilo to vprašanje že večkrat omenjeno v razpravah 
v vseh treh zborih občinske skupščine in smo postavili že enkrat delegatsko 
vprašanje Železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana, smo v skupini dele- 
gatov za Zbor občin dne 18. 7. 1979 ponovno izoblikovali to delegatsko vpraša- 
nje, in sicer, kdaj bo Železniško transportno podjetje Ljubljana, oziroma Samo- 
upravna interesna skupnost za železniški in luški promet, uredilo dostopne steze 
za vlak na železniški postaji Brežice. 

Železniška postaja Brežice je ena izmed postaj z večjim potniškim prome- 
tom, hkrati pa tudi ena redkih večjih postaj, ki nima urejenih dostopnih stez za 
vlak. Zaradi tega se potniki s prtljago, posebej pa še starejši potniki, izredno 
težko povzpnejo na vagone in so tako nemalokrat izpostavljeni nevarnim 
poškodbam. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vidoz, ki 
se je prijavil za delegatsko vprašanje že na začetku seje. Prosim! 

Dr. Hermin Vidoz: Tovarišiea predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! To ne bo delegatsko vprašanje in mislim, da bi bilo bolje reči dele- 
gatska pobuda. 

Med problemi, ki tarejo obmejno občino Radlje ob Dravi, je tudi ob- 
veščanje. Občina ima slicer lokalno radijsko postajo, ki deluje že 17 let, vendar 
je sprememba frekvence in vključitev v drugi program Radia-Ljubijane, kar 
je storila RTV Ljubljana v letošnjem letu, ne da bi se posebej dogovarjala z 
občino, povzročila zelo slabo slišnost. Nekatera obmejna območja na ta način 
sploh ne dobijo nobenega slovenskega radijskega programa, če nimajo slu- 
čajno pri hiši UKV sprejemnika. 

Ker imajo prebivalci še večinoma srednjevalovne sprejemnike in je ra- 
dijska postaja Radlje ob Dravi pred spremembo frekvence in prehodom na 
prenos drugega programa poleg svojega programa prenašala v vsem preostalem 
času prvi radijski program, so po tej spremembi mnogi poslušalci prikrajšani. 
To dokazujejo tudi številna pisma, ki jih dobiva lokalna radijska postaja, pa 
tudi osrednja RTV Ljubljana. 

Zato delegacija predlaga, da se tudi Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije zavzema pri RTV Ljubljana, da bi nudila večjo podporo pri dograditvi 
novega srednjevalovnega oddajnika, ki je v gradnji. Le tako bo velik del ob- 
mejnega prebivalstva lahko deležen kvalitetnega sprejema prvega radijskega 
programa, pa tudi lastnega radijskega sporeda. 

Predsednica Silva Jereb: Danes ste dali veliko delegatskih pobud. 
V Predsedstvu Skupščine jih bomo skupaj z Izvršnim svetom in drugimi na- 
slovniki, skušali oceniti in po možnosti dobiti odgovor do septembrske seje. 

Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Nihče.) 
Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim 
zborom. 
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Preden zaključim, bi se vam prav zares rada iskreno zahvalila in prek 
vas vsem skupinam delegatov, vodstvom občinskih skupščin in družbenopoli- 
tičnih organizacij za veliko delo, ki je bilo opravljeno v tem letu na 23 sejah 
Zbora, in vam želim prijetne počitnice. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem 23. sejo Zbora 
občin. Zahvaljujem se vam za udeležbo in razpravo. 

(Seja je bila končana ob 16.05.) 



24. seja 

(26. septembra 1979) 

Predsedoval: Leopold Slapnik, 
podpredsednik Zbora občin 

Začetek seje ob 9.10. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Po dogovoru s tovarišico predsednico zbora mi dovolite, da 24. sejo Zbora občin 
vodim jaz. Še strinjate s to zamenjavo? (Delegati se strinjajo). 

Pričenjam 24. sejo Zbora občin. V smislu 15. člena poslovnika našega zbora 
moramo na začetku vsake seje, preden preidemo na določitev dnevnega reda, 
izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora 
pregledati pooblastila delegatov in sestaviti poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: Zlatka 
Novaka z Jesenic za predsednika, za člana pa Albina Pirša iz Kamnika in Jožeta 
Lindiča iz Kočevja. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Prosim, da o predlogu gla- 
sujemo! Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo izvoljeni: za 
predsednika tovariš Zlatko Novak, za člana pa tovariš Albin Pirš in tovariš Jože 
Lindič. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane ter pregleda pooblastila 
in sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo Komisija delo kmalu končala. 

Ker želimo, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na vprašanja 
delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pismeno priprav- 
ljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. Ta vprašanja bomo takoj po- 
sredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, da bi bil od- 
govor dan že na tej seji pri točki predlogi in vprašanja delegatov. 
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Prav tako prosim, da prijavnice za razpravo, ki so na klopeh, oddaste tova- 
rišu sekretarju, tako da lahko organiziramo razpravo o posameznih točkah 
dnevnega reda. 

Ker je Izvršni svet z dopisom z dne 25. 9. 1979 predlagal, da Zbor z dnev- 
nega reda odloži obravnavo predloga za izdajo zakona o turistični dejavnosti 
in informacijo o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih 
slovenskega turizma, umika z dnevnega reda 4. točko. Tisti, ki imate priprav- 
ljene k tej točki pismene razprave, jih prosim oddajte sekretarju zbora. Po- 
sredovali jih bomo predlagatelju z željo, da bi jih pri pripravi novih gradiv 
upošteval in tako izdelal bolj konkreten in izpopolnjen predlog za izdajo za- 
kona o turistični dejavnosti. 

Ker sem obveščen, da je Komisija opravila svojo nalogo, prosim predsed- 
nika Komisije, da poda zboru poročilo. 

Zlatko Novak: Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije ima 62 delegatskih mest. 

Komisija za verifikadijo pooblastil in imunitetna vprašanja je na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora 
in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin Socialistične republike Slovenije in delegat 
Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Maribor, Murska Sobota 
in mesta Ljubljana. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 24. sejo. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa! Prehajamo na raz- 
pravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Ah želi kdo besedo? (Nihče.) Ker 
vidim, da ne želi nihče razpravljati, prehajam na glasovanje o poročilu. 

O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor 
je za poročilo, naj prosim glasuje! i(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral po- 
oblastila delegatov za 24. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in 
Skupnost slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda ter Gospodarska 
zbornica Slovenije k 3. in 4. točki dnevnega reda, Samoupravna interesna skup- 
nost za nafto in plin v Socialistični republiki Sloveniji in Samoupravna interes- 
na skupnost elektrogospodarstva Slovenije k 3. točki, Turistična zveza Slovenije 
k 4. točki, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov Slo- 
venije k 5. točki, Višja varnostna tehnična šola v Ljubljani k 13. točki in Fa- 
kulteta za elektrotehniko k 14. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo: podpredsednica Izvršnega sveta tovarišica Mara 
Zlebnik ter ostali predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih točkah dnev- 
nega reda, Peter Bekeš, sekretar Izvršnega odbora Predsedstva Republiške 
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konference SZDL, Marjan Grampovčan, odgovorni urednik Občana in Skupnost 
slovenskih občin, Roman Teržan, predsednik Izvršnega odbora Splošnega zdru- 
ženja gostinstva in turizma, Miha Kunaver in Kristijan Ostoj za Samoupravno 
interesno skupnost za nafto in plin v Socialistični republiki Sloveniji, Miloš 
Sulin, predsednik Poslovnega odbora, za Samoupravno interesno skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije, Danilo Sbrizaj za Turistično zvezo Slovenije, 
Jože Pratengrazer, predsednik Izvršilnega odbora, za Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja kmetov Slovenije, Aleksander Kavs, profesor, za 
višjo Varnostno tehniško šolo v Ljubljani. Za Fakulteto za elektrotehniko še 
ni predstavnika. 

Hkrati obveščam Zbor občin, da so na seji navzoči naslednji poročevalci iz 
delovnih teles našega zbora in Skupščine: Silvo Gorenc, predsednik Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Marija Brecelj, članica Odbora za finan- 
ce, Ivo Miklavčič, član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, 
dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije, Srečko Panič, član 
Komisije za mednarodne odnose, Gianfranco Silian, član Komisije za narod- 
nosti in Mihaela Verbič, članica Komisije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je določitev dnevnega 
reda 24. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 6. 9. 1979 je tovarišica predsednica razširila dnevni red 
današnje seje zbora še: 

— z osnutkom sprememb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 
1979, 

— z osnutkom zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del 
in nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj v letu 1981, 

— z osnutkom zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke 
Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v 
območju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične repub- 
like Hrvatske, 

— z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj pro- 
izvodnje in predelave nafte in plina v obdobju od 1976 do 1980 in objektov 
kontinuitete. 

Z dopisom z dne 7. 9. 1979 pa ste bili obveščeni, da bo predvidoma raz- 
širjen dnevni red še 

— z osnutkom odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1979. 

Tako tudi to točko uvrščam na dnevni red današnje seje zbora. 
Ker je Izvršni svet z dopisom z dne 25. 9. letos predlagal, da zbor z dnev- 

nega reda odloži obravnavo predloga za izdajo zakona o turistični dejavnosti 
in informacije o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih 
slovenskega turizma, umikam z dnevnega reda današnje seje 4. točko. Tako 
predlagam naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 24. seje zbora občin, 
2. odobritev zapisnikov 22. in 23. seje Zbora občin, 
3. osnutek zakona o energetskem gospodarstvu, 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov, 
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5. predlog za izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka 
v letu 1979, z osnutkom zakona, 

'6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni iz- 
kaznici, 

7. predlog za izdajo zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, zdru- 
žitev ali spremembo območja občine in o območjih občin, 

8. predlog za izdajo zakona o vpisu v sodni register, 
9. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o iz- 
gradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v 
Ljubljani, 

10. predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije za najetje 
kredita, ki ga bo najela Temeljna organizacija združenega dela Ti02 v sestavi 
delovne organizacije Cinkarna Celje za svojo ekološko sanacijo, 

11. periodični delovni načrt Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1979, 

12. statut Višje varnostne tehniške šole v Ljubljani, 
13. statut Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, 
14. predlog odloka o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 

vprašanja ter o njeni sestavi, 
15. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Ko- 

misije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo, 
16. osnutek zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v 

zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini, s poročilom de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja, 

17. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke 
Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene, 

18. osnutek zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje 
prekoračenja stroškov za graditev proge Beograd—Bar na ozemlju SR Crne 
gore, 

19. osnutek zakona o prevzemu obveznosti federacije za vračanje anuitet 
za določene kredite, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela ter dru- 
gim samoupravnim organizacijam in skupnostim z območja Socialistične re- 
publike Crne gore, ki ga je prizadel potres v letu 1979, 

20. osnutek zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke 
Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v ob- 
močju SR Bosne in Hercegovine in Socialistične republike Hrvatske, 

21. osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v Interameriško banko za raz- 
voj v zvezi s peto dopolnitvijo sredstev banke. 

22. osnutek sprememb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, 
23. osnutek odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne bilance Jugo- 

slavije za leto 1979, 
24. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del 

in nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj v letu 1981, 

25. dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje 
in predelave nafte in plina v obdobju od leta 1976 do leta 1980 in objektov 
kontinuitete, 
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26. volitve in imenovanja, 
27. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ali želi prosim kdo o predlaganem dnevnem redu razpravljati? (Nihče.) 

Prosim, da glasujemo! Kdo je za ta predlog? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo soglasno določen tak, kakor 
je bil predlagan. 

Tak dnevni red ste prejeli danes na klop. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 22. in 23. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnikov 22. in 23. seje Zbora ste prejeli. Ima morda kdo od 
delegatov k zapisnikoma obeh sej kakšno pripombo oziroma popravek? (Nih- 
če.) Prosim, da o zapisnikih obeh sej glasujemo! Kdo je za to, da se zapisnika 
22. in 23. seje Zbora odobrita? (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zapisnika sta soglasno sprejeta. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o energetskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Subioa, svetovalca predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko. Prosim! 

Jože Šubic: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da navedem, preden podam kratko analizo osnutka, nekaj osnov- 
nih vzrokov, ki so narekovali predloženo vsebino zakona. 

Razvoj našega energetskega gospodarstva je v zadnjih letih, posebno v 
sedanjem srednjeročnem obdobju izredno intenziven, saj moramo nadomestiti 
zaostanek v gradnji energetskih objektov, ki je nastal v prejšnjih planskih 
obdobjih. Zato nas ne sme začuditi skokovit porast deleža energetskih investi- 
cij v gospodarskih investicijah sedanjega srednjeročnega obdobja, ki znaša 
20 odstotkov, medtem ko je bil v obdobju 1971—>1975 trikrat nižji. 

Energetika predstavlja prioriteto sedanjega plana in vse kaže, da bo osta- 
la tudi v prihodnjem desetletju. 2e leta 1973 smo predvideli, da bo razkorak 
med proizvodnjo in porabo odpravljen šele okrog leta 1982 oziroma 1983, če 
bodo vlaganja dovolj intenzivna. Zadnji dogodki v svetovnem energetskem 
gospodarstvu pa kažejo na to, da bomo sedanjo intenzivnost vlaganj morali 
zadržati, posebno če bomo želeli znižati energetsko odvisnost, sicer nam naraš- 
čajoče cene in obseg porabe nafte pretijo ogroziti ravnotežje naše plačilne 
bilance. 

Prejkone bo razvoj našega in jugoslovanskega energetskega gospodarstva 
še naprej slonel predvsem na naslednjih izhodiščih: na dolgoročni in zanesljivi 
preskrbi z vsemi vrstami primarne in transformirane energije, na ekonomsko 
racionalnem in čim višjem izkoriščanju domačih energetskih virov, racional- 
nosti proizvodnje in porabe vseh vrst energije, na nujnem obsegu zagotovitve 
energije iz uvoza, posebno v dolgoročnem sodelovanju z deželami v razvoju, 
na uskladenem razvoju našega z energetskimi gospodarstvi drugih socialistič- 
nih republik in avtonomnih pokrajin na osnovi skupnih naložb in dohodkov- 



394 Zbor občin 

nih povezav, optimizaciji energetskih objektov in sistema tako v gradnji kot 
eksploataciji in na izvajanju ukrepov za varstvo okolja. 

V obdobju sedanjega plana je zgrajenih in že obratuje 754 MW proizvod- 
nih elektroenergetskih kapacitet, 610 km visokonapetostnih daljnovodov, 2400 
MW amperskih transformacijskih zmogljivosti, 600 km magistralnih plinovo- 
dov, 800 tisoč ton novih kapacitet premogovnikov, 70 tisoč km3 rezervoarskih 
prostorov za tekoče gorivo in naftni plin ter ustrezno distribucijsko elektro in 
plinovodno omrežje. 

Ocenjujemo, da bodo glavni objekti sedanjega plana, čeprav nekateri med 
njimi z zamudo, realizirani. Zaradi nezagotovljenih sredstev oziroma nepra- 
vočasno pripravljenih programov so prenesene v kontinuiteto, to je v nasled- 
nje srednjeročno obdobje, Toplarna Ljubljana II in Rafinerija v Lendavi ter 
del prenosnega in distribucijskega omrežja. Kratko rečeno, v obratovanju je 
nad 50 energetskih objektov, katerih naložbena vrednost znaša več kot 325 
milijard. Letos bomo potrošili 8 milijard kW ur električne energije, 6,4 mili- 
jone ton premoga, 2,4 milijone ton naftnih derivatov in 350 milijonov m3 ze- 
meljskega plina. 

Na področju energetskega gospodarstva se proizvajalci in porabniki ener- 
getskih virov že od 1974. oziroma 1975. leta povezujejo v Interesno skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije in v Interesno skupnost za nafto in plin Slove- 
nije. Ob Interesni skupnosti elektrogospodarstva Slovenije deluje še 5 območ- 
nih skupnosti. Njihova ustanovitev in delovanje kot novih oblik samoupravne 
organiziranosti proizvajalcev in porabnikov energije predstavlja korak naprej 
pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov na izhodiščih nove ustave. 
Njihova vloga je nezamenljiva in opravlja se veliko delo, ki smo ga v krat- 
kem že poprej navedli, kljub težavam, s katerimi so se srečevale pri svojem 
delovanju. 

Ob tem seveda ni prezreti razlik že v samem izhodiščnem položaju obeh 
skupnosti. Interesna skupnost elektrogospodarstva je bila ustanovljena na 
podlagi zakona in zajema vse proizvajalce in porabnike. Interesna skupnost 
za nafto in plin pa je bila ustanovljena na prostovoljni podlagi, zato ne vklju- 
čuje vseh porabnikov. Medtem ko je Interesna skupnost elektrogospodarstva 
pri realizaciji svojega zahtevnega programa razvoja uspela uveljaviti načelo 
združevanja sredstev kot pretežno obliko zagotavljanja sredstev za razširjeno 
reprodukcijo, je na področju izvedbe programa Interesne skupnosti za nafto 
in plin prevladal kreditni odnos. Osnovni razlog za to je, da smo doslej le 
elektrogospodarstvo proglasili za dejavnost posebnega družbenega pomena, 
dasi je predstavljala električna energija le 18'% porabljene koriščene energije. 

Kljub nespornim dosežkom in uspehom na področju samoupravne organizi- 
ranosti proizvajalcev in porabnikov energije, delovanju interesne skupnosti s 
tega področja in kljub realizaciji sporazumov o temeljih planov energetskega 
gospodarstva so se pri dosedanjem razvoju in uveljavljanju družbenoekonom- 
skih odnosov pokazale nekatere pomanjkljivosti oziroma problemi, ki zahtevajo 
ustrezno rešitev. Obstaja dvojni sistem financiranja razširjene reprodukcije: 
prvi za elektrogospodarstvo in nanj vezano proizvodnjo primarne energije ter 
drugi za naftno-plinsko gospodarstvo. S tem pa obstajajo tudi bistvene razlike 
v možnosti realizacije razvojnih programov. 

Pristop k reševanju problemov oskrbe s posameznimi vrstami energije je 
neusklađen in povzroča nepotreben pritisk na porabo ene ali druge vrste ener- 
gije. Neenoten nastop tako dobaviteljev kot porabnikov pri nabavah izven 
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republike, posebno pri naftnih derivatih in premogu, onemogoča doseganje 
optimalnih pogojev dobav, predvsem pa onemogoča uvedbo sodelovanja z do- 
bavitelji izven republike na osnovi dohodkovnih odnosov. Ob sprejetih ener- 
getskih bilancah, tako letnih kot srednjeročnih, ni določen sistem odgovornosti 
proizvajalcev oziroma dobaviteljev energije, samoupravnih interesnih skup- 
nosti in v končni fazi tudi družbenopolitičnih skupnosti. To seveda onemogoča 
njihovo kvalitetno realizacijo. Kljub sprejetim načelom energetske politike 
izrazito zaostajamo v raziskavah in aktiviranju domače energetske osnove in 
s tem večamo energetsko odvisnost Slovenije, ki danes znaša že nad 60 odsto- 
tkov. Kljub težavam, ki jih predstavlja uvoz energije, posebno nafte, se je tudi 
po letu 1973 nadaljeval prehod s trdih na tekoča goriva, kar vse bolj obre- 
menjuje plačilno bilanco. Tega procesa vse do sedaj nismo znali učinkovito za- 
ustaviti, čeprav je že ves čas jasno, da je to nujno. 

Proizvodni stroški in izdatki za energijo, tako domačo kot uvozno, vse bolj 
obremenjujejo materialne stroške porabnikov, zato se vse bolj uveljavlja po- 
treba po čim racionalnejši proizvodnji in porabi energije. Pri izvajanju ener- 
getskih naložb je potrebno zagotoviti več družbene kontrole nad racionalno- 
stjo porabe zagotovljenih sredstev, s spoštovanjem rokov izvedbe in zagotav- 
ljanjem večjega reda pri izvajanju nalog izvajalcev. 

Navedeni problemi so odraz tako neenakega družbenoekonomskega polo- 
žaja in obravnave posameznih energetskih dejavnosti kot tudi razlike v vse- 
bini in obsegu dogovarjanja proizvajalcev in porabnikov, nadalje nezadostne 
skladnosti v delovanju energetske skupnosti, tako na republiški kot območni 
ravni, pa tudi premalo prisotnega spoznanja, da je vsak porabnik več vrst 
energetskih virov, ki pa so med seboj zamenljivi in je zavoljo tega potreb- 
no gledati in obravnavati energetsko problematiko in energetsko gospodar- 
stvo kompleksno in iz enotnih izhodišč, kar še otežuje realizacijo tako tekočih 
kot srednjeročnih nalog sprejete energetske politike. 

Navedena spoznanja in razlogi so vodili predlagatelja, da je pristopil k 
normativni ureditvi celotnega energetskega gospodarstva. 

Tovarišice in tovariši! Skupščina je na sejah Zbora občin in Zbora zdru- 
ženega dela 30. oktobra lanskega leta sprejela predlog za izdajo zakona o 
energetskem gospodarstvu ter zadolžila Izvršni svet, da pripravi osnutek za- 
kona in pri tem upošteva tudi pripombe, predloge in mnenja skupščinskih 
teles. Sprejeta načela, na katerih se bodo urejala razmerja na področju ener- 
getike, so: proglasitev vseh energetskih dejavnosti, to je dejavnosti premo- 
govništva in jedrskih goriv, naftnoplinske dejavnosti, elektroenergetske de- 
javnosti in dejavnosti daljinskega oskrbovanja s toploto za dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, saj gre za področja, ki so za uporabnike enakovred- 
na in se z vsemi vrstami teh energetskih virov oskrbujejo, pač glede na raz- 
položljivost, pri čemer pa je pomen preskrbe z njimi enakovreden, ne glede 
na to, ali gre za primarno ali transformirano obliko. 

Ostala načela so še: Obvezno povezovanje proizvajalcev in porabnikov 
energetskih virov v samoupravne interesne skupnosti — trajno upravljanje 
energetskih skupnosti je nujno za zadovoljevanje potreb porabnikov energi- 
je. Zaradi uresničitve načela o nujnosti in dostopnosti energije vsakomur in 
hkrati večinoma monopolnega položaja proizvajalcev delovanje tržnih zako- 
nitosti ni in ne more biti edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in 
za vrednotenje njihovih delovnih uspehov. Iz tega razloga je nujno zavezati 
proizvajalce in porabnike k dogovornemu reševanju problemov energetske 
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preskrbe kot celote, saj gre za komplementarne vplive pri porabi posameznih, 
vrst energije oziroma za možnost zamenljivosti. 

Poudarjen je družbeni interes za to, da se energetski viri racionalno pri- 
dobivajo, pretvarjajo, transportirajo in porabljajo. Tak pristop narekuje gi- 
banje cen in ponudba nafte dežel proizvajalk in njihov vpliv na dežele uvoz- 
nice. To zahteva tudi energetska situacija v Sloveniji, saj danes pokrijemo, 
kot sem že omenil, nad polovico potreb po energiji z nabavo od drugod, veči- 
noma iz uvoza. 

Nujna sta pospešitev izvajanja raziskav in uvajanje novih uporabnih 
energij, kot s.o geotermična energija, energija sonca in energija vetra. Dolž- 
nost vseh organizacij združenega dela energetskih dejavnosti je, da v plane 
razvoja uvrstijo tudi raziskave teh virov energije. 

Spremeniti je potrebno odnos do raziskav domačih virov energije, saj je 
Slovenija še v mnogočem dokaj neraziskana. Zato morajo raziskave dobiti 
značaj investicij in njihov obseg ne sme biti več prepuščen trenutnemu eko- 
nomskemu položaju organizacij združenega dela energetskih dejavnosti. 

Osnutek zakona je vsebinsko sestavljen iz dveh delov: iz dela, ki govori 
o organiziranosti, poslovanju in razvoju organizacij združenega dela ener- 
getskih dejavnosti ter o sistemu in vsebini njihovega povezovanja in dogo- 
varjanja s porabniki, vse z namenom zagotoviti porabnikom in s tem družbi 
nasploh potrebno energijo v dogovorjenem času, in v zadostni količini, ter 
iz dela, ki ureja izhodišča za zagotovitev racionalnejšega ravnanja z energijo 
in njeno družbeno usmerjenost v porabi, pri čemer pa je cilj v končnih izho- 
diščih isti kot poprej, to je uskladitev porabe energije z možnostjo njene po- 
nudbe. 

Predloženi osnutek zakona je prvi, ki poskuša kompleksno urediti podro- 
čje energetike kot infrastrukturno dejavnost, ki je bistvenega pomena za de- 
lovanje in razvoj celotne družbene skupnosti, in to v okvirih, ki jih začrtuje- 
jo predvsem ustava, zakon o združenem delu, zakon o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela in spoznanja o pripravi zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu Slovenije. 

Vsebinsko temelji osnutek na dosedanjih izkušnjah pri izvajanju določil 
zakona o elektrogospodarstvu, na dosedanjih izkušnjah o delovanju obeh 
interesnih skupnosti ter na izkušnjah pri povezovanju in razreševanju odno- 
sov med uporabniki in proizvajalci. Temelji tudi na že začrtani politiki raz- 
voja energetike, opredeljeni v ugotovitvah in stališčih te skupščine ob obrav- 
navi dolgoročne energetske bilance do leta 2000, ter na priporočilih v progra- 
mu racionalnega ravnanja z energijo, ob upoštevanju trendov razvoja energe- 
tike v svetu. 

Osnutek zakona ima pionirsko vlogo še v tem smislu, da je prvi, ki po- 
skuša na področju, kjer so ustanovljene samoupravne interesne skupnosti ma- 
terialne proizvodnje, postaviti sistemska izhodišča za urejanje zlasti družbe- 
noekonomskih odnosov med uporabniki in proizvajalci. Ob tem bi lahko kdo 
zaključil, da prehiteva, saj še ni izdelana ocena razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravniih interesnih skupnostih na področju materialne pro- 
izvodnje, za katero Skupščina že zavezuje Izvršni svet in od katere se pri- 
čakuje, da bo opredelila nadaljnji razvoj. Vendar smo menili, da je obravnava 
osnutka ter s tem ocenjevanje nujnih rešitev dobrodošel in pospeševalen fak- 
tor razčiščevanja in priprave analize, pri čemer bo predlagatelj s pripravo 
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predloga zakona počakal na usmeritve iz ocene lin jih nato ustrezno vgradil v 
predlog zakona, kar tudi predlagajo v svojih poročilih odbori zborov. 

Na področju energetike se ti družbenoekonomski odnosi med proizvajal- 
ci in porabniki odražajo na dveh področjih: na področju zagotavljanja pogo- 
jev tekočega poslovanja organizacij združenega dela energetskih dejavnosti 
(dogovarjanje in sporazumevanje porabnikov in proizvajalcev o cenah ener- 
getskih virov) in na področju zagotavljanja pogojev za gradnjo novih energet- 
skih objektov v skladu z rastjo porabe energetskih virov. 

Osnutek zakona določa, da so temeljni vir financiranja vseh energetskih 
naložb združena sredstva, o statusu katerih, to je o vrači ji vosti ah o nevrač- 
ljivosti in drugih obveznostih in pravicah iz naslova združevanja sredstev, se 
porabniki in proizvajalci dogovorijo v sporazumih o temeljih plana interes- 
ne skupnosti. 

Dosedanja razprava o osnutku zakona je tudi opozorila na možnost uve- 
ljavljanja dvojnih cen, to je uvedbe polne cene za tiste uporabnike, ki ne bi 
pristopili k sporazumu o temeljih planov interesne skupnosti in se tako ne bi 
odločili za namensko združevanje sredstev. 

V dosedanjem planskem obdobju nismo imeli dvojnih cen, temveč je 
vpeljano obvezno združevanje sredstev na podlagi posebnih zakonov, in to za 
večino področij, na katerih so interesne skupnosti materialne proizvodnje. 
Mnenja smo, da gre za sistemsko vprašanje, ki se tiče vseh teh področij, zato 
bomo predlagali, da o tem razpravlja tudi Republiški svet za vprašanja druž- 
bene ureditve. Nato se bo ustrezna rešitev vgradila v predlog zakona. 

V predlogu zakona bomo tudi jasno izrazili, da je akt, s katerim se ure- 
jata obe sferi družbenoekonomskih odnosov, sporazum o temeljih planov inte- 
resnih skupnosti. 

V predlogu zakona bomo v skladu z že danimi opozorili jasno opredelili 
tudi vlogo sporazumov o temeljih planov interesnih skupnosti kot temeljnih 
aktov urejanja medsebojnih odnosov med proizvajalci in uporabniki v vsako- 
kratnem planskem obdobju. Njihov sestavni del je tudi srednjeročna energet- 
ska bilanca, ki postane del dogovora o temeljih planov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Sporazumi o temeljih plana v območnih skupnostih pa se usklajujejo v 
sporazumih o temeljih plana republiških interesnih skupnosti in nasprotno, 
hkrati pa tudi v sporazumih o temeljih plana v drugih interesnih skupnostih, 
še posebej s področja materialne proizvodnje. 

Na področju organiziranosti je v dosedanji razpravi prevladalo stališče, 
da je za zadovoljivo usklajevanje interesov energetske dejavnosti in s tem za 
uresničevanje začrtane energetske politike kot sestavnega dela družbenega 
plana najprimernejša oblika povezovanja proizvajalcev in porabnikov na rav- 
ni republike povezovanje v enotno energetsko skupnost. 

Pri opredeljevanju oblik organiziranosti samih proizvajalcev pa naj bi 
se v skladu z določili zakona o združenem delu sklenil poseben družbeni do- 
govor o merilih za oblikovanje zlasti temeljnih in delovnih organizacij v ener- 
getskih dejavnostih. 

Tovarišice in tovariši! Dosedanji kompleksni pristop in vsestranska ob- 
ravnava osnutka zakona sta potrdila pomembnost tega akta ter njegovo po- 
trebnost za nadaljnjo usmeritev urejanja odnosov na področju energetske pre- 
skrbe. Vse dane pripombe bomo skrbno proučili in jih po analizi oziroma oce- 
ni družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
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terialne proizvodnje vgradili v predlog zakona. V tem času bomo Republiške- 
mu svetu posredovali v obravnavo nekatera vprašanja, kot so na primer 
vprašanje obveznega združevanja sredstev za gradnjo energetskih objektov ali 
uvedba sistema dvojnih cen, možnost organizacij združenega dela energetskih 
dejavnosti, da s sporazumi prevzemajo v okviru posameznih družbenopolitič- 
nih skupnosti, kot so na primer občine, določene finančne obveznosti, in vklju- 
čitev tega kriterija za oblikovanje cen energetskih virov, ali je to predmet 
zakona ali vsakokratnega sporazuma o temeljih plana; nato bomo njihovo sta- 
lišče upoštevali pri pripravi predloga. 

Ob zaključku predlagam, da zbor predloženi osnutek sprejme in naloži 
predlagatelju, da na osnovi predloženih pripomb, stališč in dopolnitev pripravi 
predlog zakona. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa! Zbor obveščam, da 
se seje udeležujeta tudi delegat mesta Ljubljana in delegat iz Maribora. 

Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu smo prejeli. Obravnavala 
sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Ali želita mogoče poroče- 
valca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega 
zbora, ki ta akt obravnava v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije kot zainteresiran zbor. 

Prav tako ste prejeli predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor ob obrav- 
navi osnutka zakona o energetskem gospodarstvu in ki je bil pripravljen na 
podlagi dosedanjih razprav v delovnih telesih Skupščine in našega zbora. 

Če bi razprava delegatov pokazala, da bi bilo treba predlog sklepa dopol- 
niti oziroma spremeniti, predlagam zboru, da v smislu 47. člena poslovnika 
Zbora občin imenujemo skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo in po 
njej predlagala eventualne spremembe in dopolnitve tega sklepa. 

V skupino delegatov predlagam, da imenujemo Silva Gorenca, predsedni- 
ka Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in delegata iz občine Krš- 
ko, in sicer za predsednika, za člane pa tovarišico Marijo Meh, delegatko iz ob- 
čine Velenje, Zlatka Novaka delegata iz občine Jesenice, Zdenka Novaka, de- 
legata iz občine Ptuj in Adrijana Berlota, delegata iz občine Nova Gorica. 

Ima morda kdo kak drug predlog? (Ne.) Prosim, da glasujemo! Kdor je 
za, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval v skupino delegate, ki sem jih 
prej predlagal. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Besedo ima to- 
variš Stane Voglar, ki bo razpravljal v imenu občin Črnomelj in Metlika. Pro- 
sim, tovariš Voglar! 

Stane Voglar: Tovariš podpredsednik, tovariši delegati! Osnutek 
zakona o energetskem gospodarstvu smo obravnavali v Črnomlju na seji sku- 
pine dne 24. 9. 1979 in v načelni razpravi osnutek zakona podprli. V razpravi 
o posameznih določbah pa smo se dogovorili za dva predloga oziroma pripom- 
bi, in sicer: 

1. Predlagamo, da se kot dejavnost energetskega gospodarstva upošteva 
tudi proizvodnja naprav za racionalizacijo porabe energije. 
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2. Predlagamo, da se na nivoju republike ustanovi enotna interesna skup- 
nost energetike. 

Obrazložitev: V razmerah svetovne energetske krize se vedno bolj za- 
ostruje vprašanje racionalne proizvodnje in porabe energije in postaja ek- 
sistenčno vprašanje gospodarstva oziroma človeštva sploh. Nevarnosti ener- 
getske krize in njenih škodljivih posledic na gospodarsko rast se vedno bolj 
zavedamo tudi pri nas. 

Enotni zakon o energetskem gospodarstvu in vsebina rešitev, ki jih pri- 
naša, sta jasen odraz energetske stiske, ki vedno bolj zahteva dolgoročne 
rešitve, katerih skupna značilnost je varčevanje energije vseh vrst in pri 
vseh uporabnikih. 

Ko predlagamo, da se v dejavnost energetskega gospodarstva šteje tudi 
proizvodnja naprav za racionalizacijo porabe vseh vrst energije, naj poudarimo, 
da je proizvodnja takih naprav v Jugoslaviji neznatna in potrebna bo širša druž- 
bena akcija in podpora, če bomo hoteli zadostiti povečanju povpraševanja, 
ki ga je glede na pričakovano zaostrovanje energetske krize pričakovati. 
Racionalizatorski ukrepi, ukrepi tehnične narave imajo to prednost, da ne- 
občutimo neugodnih posledic kot v primeru redukcije električne energije ali 
omejitve vožnje z motornimi vozili. 

Glavna prednost, ki jo imajo tehnični ukrepi za racionalizacijo, pa ni 
ta, temveč dejanski prihranek energije. Naj za primer navedem prednosti 
kondenzatorjev za kompenzacijo jalove električne energije (cosinus fi kon- 
denzatorjev), ki nastaja predvsem v industriji, kjer hkrati tudi porabimo naj- 
več električne energije. Z instaliranjem cosinus fi kondenzatorjev se popravi 
faktor moči električnega toka z vrednosti 0,80—0,85, ki povprečno nastopa 
pri industrijskih porabnikih, na 0,95 in več. 

To predstavlja okrog 10 % direktnega prihranka električne energije. 
Dodatni prihranek pa je možen pri instalacijah na samih električnih strojih. 
Podatek je dovolj zgovoren. Možnosti za rabo cosinus fi kondenzatorjev so 
pri nas precejšnje. Ocenjujemo, da je možno v Sloveniji kompenzirati vsaj 
še 5 % vse porabljene energije, kar znese približno 400 gigawatnih ur. Letna 
proizvodnja tovrstnih kondenzatorjev znaša v Jugoslaviji za okrog 380 000 
KVAr in zdaleč ne zadošča za obstoječe potrebe. Glavni jugoslovanski proiz- 
vajalec je ISKRA, idustrija kondenzatorjev Semič, ki pokriva celotno jugo- 
slovansko tržišče, le Srbija delno pokriva potrebe iz lastne proizvodnje. 
ISKRA Semič prispeva s svojo letno proizvodnjo k uravnovešenju elektro- 
energetske bilance v Sloveniji okrog 54 megawatov, kar predstavlja moč ene 
dravske elektrarne. Ob tako majhni letni proizvodnji je treba upoštevati tudi 
rast porabe električne energije letno za okrog 7 %, kar dejansko pomeni 
relativno zaostajanje proizvodnje cosinus fi kondenzatorjev za naraščajočimi 
dejanskimi potrebami. 

Dobavni roki so že sedaj daljši od treh mesecev in se podaljšujejo. Ob 
tem je treba upoštevati tudi večje povpraševanje, ki bo nastalo s sprejetjem 
predpisov o obvezni montaži tovrstnih naprav. Ta zakon je v Socialistični 
republiki Hrvatski že v pripravi. Obstaja tudi že ideja o takšnem zveznem 
predpisu. 

Osnovo za naš predlog vidimo v samem osnutku zakona, in sicer v 51. 
členu, kjer je rečeno, da bomo v bodoče morali posvetiti posebno pozornost 
predvsem tudi izboljšanju tehnoloških postopkov v gospodarstvu, ki vplivajo na 
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obseg porabe energetskih virov. Konkretno predlagamo, da se v 2. členu 
osnutka zakona doda nov odstavek, ki bi se glasil: 

»Energetsko gospodarstvo vključuje tudi proizvodnjo naprav za racio- 
nalizacijo proizvodnje, transporta, transformacije in uporabe energije.« 

Predlagamo tudi, da se pri prvem odstavku 6. člena, ki definira elektro- 
energetsko dejavnost, enakovredno upošteva tudi proizvodnja naprav za kom- 
penzacijo jalove energije. V tem smislu bi bilo treba dopolniti tudi 49. člen 
osnutka. 

Menimo, da problema jalove energije v elektrogospodarstvu niti ni treba 
posebej utemeljevati. Prizadevanje za boljše izkoriščanje električne energije 
je tudi sestavni del programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pre- 
tvarjanja, transporta in porabe energije, ki ga je sprejel Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije v marcu 1977 in o katerem je potekala tudi široka javna 
razprava. 

Menimo, da so podatki o prihrankih dovolj prepričljivi in da kompenza- 
cijo jalovega toka lahko obravnavamo le kot del celotnih elektroenergetskih 
problemov ter da je to dovolj trdna osnova za vključitev proizvodnje naprav 
za kompenzacijo jalove energije med dejavnosti energetskega gospodarstva 
kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Glede samoupravnega organiziranja elektroenergetskega gospodarstva na 
ravni republike menimo, da bo tudi v okviru enotne interesne skupnosti moč 
zagotoviti potrebno usklajevanje in dogovarjanje med posameznimi dejav- 
nostmi energetskega gospodarstva. Ta varianta je gotovo racionalnejša tudi 
z vidika omejevanja širitve administrativnotehničnega aparata. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Voglar! Be- 
sedo ima delegat iz Celja tovariš Stane Mele. Prosim! 

Stane Mele: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Celje je v razpravi o osnutku zakona o energetskem gospo- 
darstvu oblikovala naslednja stališča in pripombe: 

Kljub ugotovitvi, da je zakon o energetskem gospodarstvu potreben, de- 
legacija meni, da je potrebno dograditi nekatere sistemske rešitve, pred- 
vsem tiste, ki se nanašajo na vprašanja družbenoekonomskih odnosov, plani- 
ranja in samoupravne organiziranosti energetskega gospodarstva. Glede na 
specifične tehnološke in dohodkovne pogoje v posameznih dejavnostih ener- 
getike se odpira vprašanje možnega uveljavljanja principov svobodne menjave 
dela, posebno glede na različen značaj cene in na različne možnosti formiranja 
le-te. 

Za zagotavljanje enotnega jugoslovanskega trga je potrebno zagotoviti 
enoten ekonomski sistem v energetiki. V osnutku niso dovolj razčlenjene do- 
ločbe glede vračila in nadomestila združenih sredstev in prevzemanja rizika. 
Območne interesne skupnosti so opredeljene le kot mesto, kjer se urejajo 
vprašanja distribucije, ni pa opredeljena njihova vloga pri planiranju razvoja 
energetike v območju ter pri planiranju celotnega razvoja energetike v re- 
publiki, ki se uresničuje v procesu usklajevanja samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov območnih in republiških skupnosti. 

Združevanje porabnikov energije in delavcev energetike naj bo enako v 
interesni skupnosti v območju in v republiki. Uresničevanje določb o racionalni 
rabi energije naj ne bo zagotovljeno le s programi, ampak tudi z ukrepi za 
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njihovo izvedbo1. Samoupravno sporazumevanje o združevanju sredstev za 
gradnjo energetskih objektov ne bi smelo biti sankcionirano z zakonsko pri- 
silo, pač pa z dohodkovno spodbudnimi konsekvencami. Menimo, da je po- 
trebno pred sprejetjem zakona razčistiti vse dileme in odprta vprašanja v 
zakonu in tista, ki bodo opredeljena v samoupravnih sporazumih in drugih 
aktih, vezanih na realizacijo zakona. Predvideni uskladitveni roki ne do- 
puščajo vsebinskega reševanja, temveč le formalno prilagajanje zakonu. To 
pa je pomembno še zlasti zato, ker bodo novi srednjeročna plani zasnovani že 
na določbah tega zakona. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold S 1 a p n i k : Hvala lepa, tovariš Mele! K be- 
sedi se je prijavil tovariš (Mihael Kunaver, predstavnik Samoupravne inte- 
resne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji in Splošnega združenja ener- 
getike pri Gospodarski zbornici Slovenije. Prosim! 

Mihael Kunaver: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zadolžen sem, da podam poročilo o stališčih delegatov Samoupravne 
interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji k osnutku zakona o 
energetskem gospodarstvu, prav tako pa naj bi podal tudi mnenje Splošnega 
združenja energetike v Gospodarski zbornici Slovenije k istemu osnutku 
zakona. 

Skupščina delegatov Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin 
je že na več zasedanjih odločno postavila zahtevo, da se vse energetske de- 
javnosti v Sloveniji opredelijo kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. 
To je tudi element osnutka zakona. Spričo vse ostrejše energetske krize v 
svetu, katere posledico čutimo tudi pri nas, zahtevajo porabniki energije sklad- 
no in sočasno obravnavanje energetskih tekočih in razvojnih problemov za vse 
vrste energije po možnosti na istem mestu. Prav tako nujno želijo enotnejšo 
ureditev vprašanj pridobivanja in razporejanja skupnega dohodka, ki je re- 
zultat skupno dogovorjene vrednosti energije, ta pa se oblikuje delno s cenami 
za posamezne vrste energije in delno z združevanjem sredstev za razvoj 
energetike. 

Nujno je potrebno urediti enotna izhodišča in enoten pristop k združe- 
vanju sredstev za razvoj vseh energetskih dejavnosti v skladu s količino in 
strukturo porabljene energije v okviru petletnih planov družbenega razvoja in 
v specifičnih pogojih družbenoekonomske politike za vsako plansko obdobje. 
Iz tega logično izhaja obvezno vključevanje vseh porabnikov energije in vseh 
proizvajalcev energije v samoupravno interesno skupnost energetike v Slove- 
niji, ki jo s samoupravnim sporazumom in na podlagi zakona oblikujejo 
območne energetske skupnosti. Le-te, namreč območne, naj bi bile ustanovlje- 
ne in organizirane z dogovorom delegacij organizacij združenega dela in dru- 
gih porabnikov ter proizvajalcev energije na ravni občin po območjih, ki bi 
zagotavljala čim racionalnejše poslovanje interesnih skupnosti po območjih, 
upoštevaje temeljne prostorske specifičnosti Slovenije. Sprejemale naj bi bi- 
lance energetske preskrbe območij, opredeljevale plane energetskega razvoja 
teh območij ter oblikovale tudi stališča k vsem predlogom za skupne odločitve 
v samoupravni interesni skupnosti energetike na ravni republike. Notranja 
struktura in organiziranost organov interesnih skupnosti v območnih in v 
republiški interesni skupnosti naj zagotovita obravnavanje in uskladitev in- 
teresov v specifičnih pogojih znotraj posameznih energetskih dejavnosti, to je 
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med njimi, preden se o rešitvah problemov poslovanja in razvoja kompleksne 
energetike odloča skupaj s porabniki v območnih in v republiških skupnostih 
energetike. 

Probleme poslovanja in razvoja distribucije energije, ki pri vseh dejav- 
nostih predstavlja prevzem, razdelitev in prodajo energije, naj bi v svojih 
prostorskih pogojih ter posebnostih reševale območne skupnosti energetike, 
poleg tega pa naj bi sprejemale svoja stališča k vsem predlogom za reševanje 
zadev, ki se lahko dokončno uskladijo in uresničijo z dogovori na ravni 
republike v samoupravni interesni skupnosti energetike. To so na primer: 
dolgoročni programi in srednjeročni plani razvoja energetike republike na 
podlagi ustreznih energetskih bilanc in vzpostavljanje ustreznih dohodkovnih 
razmerij med porabniki in proizvajalci energije, upoštevajoč pri sintezi sta- 
lišč tudi družbenoplanska izhodišča in družbenoekonomsko politiko za vsako 
plansko obdobje. Tako bi po mnenju delegatov Skupščine Samoupravne inte- 
resne skupnosti za nafto in plin končno dosegli in uspešno uresničevali enot- 
no politiko razvoja energetike v Sloveniji in dosegli usklađen sistem in politiko 
cen za energijo, upoštevajoč pri tem seveda tudi neizbežen vpliv gibanja sve- 
tovnih cen za energijo. 

Ker je zanesljiva preskrba z energijo osnovni pogoj za celotni družbeno- 
ekonomski razvoj, naj kot podlaga za programe in plane razvoja energetike 
služijo dolgoročne in srednjeročne energetske bilance energetske preskrbe za 
posamezna področja oziroma območja in energetske bilance republike, ki so 
temeljni skup kazalcev nivoja in gibanja porabe vseh vrst energije in mož- 
nosti za njihovo zagotovitev na podlagi optimalnega izkoriščanja domačih 
virov primarne energije in na podlagi družbeno optimalne racionalnosti go- 
spodarjenja z energijo. 

Energetske bilance morajo biti vključene tudi v celotni družbenoekonom- 
ski razvoj območij in republike ter v republiki kot sinteza, raktificirane na pod- 
lagi določenih usmerjevalnih kazalcev, ki so zlasti: rast družbenega proizvoda, 
poraba energije na enoto družbenega proizvoda, poraba energije na prebi- 
valca in struktura porabljene energije v skladu z družbeno sprejemljivo 
odvisnostjo manjkajoče energije iz uvoza. 

Tako opredeljene energetske bilance so izhodišče za raziskovanje in za 
načrtovanje razvoja energetskih zmogljivosti in za dolgoročno organiziranje 
nabave manjkajoče energije. Detajlni prikaz srednjeročnih energetskih bilanc 
pa mora biti tudi podlaga za izdelovanje letnih energetskih bilanc za območja 
in za republiko ter hkrati samostojni planski družbenoekonomski dokument, 
opremljen s konkretnimi nalogami in ukrepi za njihovo izvajanje. Tako bo v 
območjih in v celotni republiki dosežena usklađena sinteza interesov porabni- 
kov in proizvajalcev energije ter dana podlaga za oblikovanje sistema združe- 
vanja sredstev za uresničevanje planov razvoja vseh dejavnosti energetike ter 
podlaga za trajno dohodkovno povezovanje med uporabniki in proizvajalci ozi- 
roma dobavitelji energije. 

V pogojih svobodne menjave dela zagotavljamo sredstva za enostavno 
reprodukcijo energetskih dejavnosti in le določen del akumulacije, potrebne 
za razvoj, s ceno za energijo. Sele z združevanjem sredstev dosežemo polno 
družbeno vrednost energije. Združena sredstva predstavljajo v teh pogojih 
torej celotni ali pretežni del akumulacije za razvoj energetskih dejavnosti in 
delegati menijo, da jih je potrebno ustrezno obravnavati v zakonu. 
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V tem smislu je potrebno tudi iskati rešitev za ugotavljanje dohodka, 
ki je na energetskem področju rezultat dela v izjemnih naravnih ali drugih 
pogojih. 

Prav tako delegati Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za nafto 
in plin odobravajo uvedbo obveznih energetskih soglasij, ki bodo po njihovem 
mnenju učinkovit instrument za pospeševanje racionalnega gospodarjenja 
z energijo in za zaviranje rasti odvisnosti od uvožene energije. Posebej je bilo 
poudarjeno tudi pospeševanje sistematičnih raziskav primarnih virov v naši 
republiki ter sistematično izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ener- 
getskih dejavnosti in uporabnikov energije. To dvoje je bilo žal v zadnjem 
obdobju precej slabo izvajano. 

Spodbuditi je potrebno tudi podobne procese planiranja in gospodarjenja 
z energijo v vsej Jugoslaviji. S takim pristopom k bilanciranju energetske 
preskrbe in k planiranju razvoja energetike glede na optimalno graditev us- 
treznih energetskih zmogljivosti in vzpostavljanje in razvijanje trajnih do- 
hodkovnih razmerij med porabniki in proizvajalci energije se nujno začenja 
tudi stalni proces energetskega bilanciranja in načrtovanja energetike v teme- 
ljnih skupnostih in delovnih organizacijah, v združenem delu, v občinah, v 
območjih in na ravni republike. To je po mnenju delegatov Samoupravne 
interesne skupnosti za nafto in plin tudi v skladu s temeljnimi načeli zakona 
o družbenem planiranju in tudi s temeljnimi načeli zakona o združenem delu. 

Splošno združenje energetike pri Gospodarski zbornici pa je v svojih 
organih tudi razpravljalo o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu ozi- 
roma o tezah za ta osnutek zakona in odobrava uvrstitev vseh dej avnosti ener- 
getike v dejavnosti posebnega družbenega pomena. Prav tako v Splošnem 
združenju energetike potrjujejo nujnost obveznega združevanja porabnikov in 
proizvajalcev energije v samoupravne interesne skupnosti, vendar se še niso 
opredelili za samoupravno organiziranost in število samoupravnih interesnih 
skupnosti energetike na ravni območij in republike. Imajo različna gledanja 
in določena mnenja, ki jih je treba še predhodno uskladiti. 

Soglašajo z uskladitvijo temeljnih izhodišč za vzpostavljanje trajnih do- 
hodkovnih razmerij med porabniki in proizvajalci energije in za združevanje 
sredstev porabnikov in proizvajalcev za uresničevanje družbeno optimalnih 
planov razvoja energetskih dejavnosti. 

Prav tako odobravajo vključitev obveznosti racionalnega gospodarjenja 
z energijo ter energetskih soglasij v zakon. Predlagajo pa, da se da osnutek 
zakona v širšo javno razpravo, ki naj razčisti dileme in nedorečenosti v os- 
nutku zakona in omogoči izdelavo čim jasnejših izhodišč za izdelavo predloga 
zakona. Hvala lepa! 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Kunaver! 
K razpravi se je prijavil delegat iz Radovljice tovariš Anton Renko! 

Anton Renko: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Posredoval bom pripombe skupine delegatov Skupščine občine Radovljica za 
Zbor občin. 

Delegati so ob obravnavi osnutka zakona o energetskem gospodarstvu 
sprejeli naslednja stališča: 

K 13. členu: Delegacija se zavzema za tako organizacijo samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki lahko zagotovi racionalnost poslovanja. To pomeni, 

26* 
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da bi bilo potrebno oblikovati eno samo interesno skupnost na republiškem 
nivoju, v kateri bodo združene vse energetske dejavnosti. Glede na predla- 
gano organizacijsko obliko naj se črta zadnji odstavek citiranega člena. 

K členom od 66 do 70: Delegacija ne sprejema variante k citiranim členom 
in se zavzema za tekst v predlogu. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Renko! K 
razpravi se je prijavil tudi delegat iz Nove Gorice tovariš Adrijan Berlot. 

Adrijan Berlot: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši! Na 
seji delegacije smo podprli osnutek zakona, ki celovito ureja področje ener- 
getike, s čimer bo mogoče odpraviti mnoge dosedanje slabosti. Kljub temu 
pa je po našem mnenju potrebno dosledneje opredeliti dohodkovne odnose v 
elektrogospodarstvu in področje samoupravne organiziranosti, ki v osnutku ni 
dovolj jasno postavljeno. Delegati smo bili enotnega mnenja, da je potrebno 
tako na nivoju republike kot na nivoju regij oblikovati enotno samoupravno 
interesno skupnost za energetiko. 

Območne skupnosti naj bi se oblikovale tako, da bi se kar se da upošte- 
vale utečene teritorialne razdelitve. Zato bi bilo potrebno tudi podrobneje 
opredeliti kriterije za njihovo oblikovanje. Razmisliti bi veljalo tudi, ali je 
potrebno delovanje območnih skupnosti tako močno vsebinsko omejiti in jim 
tako odvzeti možnost, da delujejo kot enakopraven člen delegatskega območja. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Pismenih prijav za razpravo k 
tej točki ni več. Zeli morda še kdo od delegatov ali prisotnih gostov razprav- 
ljati k tej točki dnevnega reda? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. 

Prosim, da se sestane skupina delegatov in zboru predlaga eventualne 
spremembe oziroma dopolnitve sklepa. 

Silvo Gorenc (iz klopi): Predlagam, da se naša skupina sestane 
šele potem, ko bo tudi Zbor združenega dela končal razpravo, da bomo z de- 
legati tega zbora skupaj proučili razpravo v obeh zborih. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa! 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Edvarda Galeta, pomočnika 
republiškega sekretarja za delo. Besedo ima tovariš Gale! 

Edvard Gale: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izhodišče za predlagane spremembe in dopolnitve zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov predstavljajo že sprejeti dokumenti Skupščine SR Slo- 
venije. Upoštevaje vlogo in pomen borcev NOV ter težo in bremena, ki so 
jih nosili pri obnovi domovine in izgradnji samoupravne socialistične družbe, 
je Skupščina SR Slovenije v letu 1976 sprejela stališča, po katerih je potrebno, 
v skladu z načeli ustave ter stališči in sklepi X. kongresa ZKJ in VII. kon- 
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gresa Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije, nadalje razvijati in izpopol- 
njevati sistem socialne varnosti borcev NOV. Po teh stališčih je med drugim 
potrebno čimprej zagotoviti tudi omilitev kriterijev za pridobitev varstvenega 
dodatka za kmete borce NOV. 

Skupščina je v septembru lanskega leta obravnavala informacijo o ana- 
lizi in uporabi kriterijev za priznanje varstvenega dodatka kmetom borcem 
NOV in sprejela predloge za izboljšanje njihove socialne varnosti. 

Predvidena novela zakona torej pomeni realizacijo navedenih stališč in 
predlogov Skupščine SR Slovenije, pri čemer je osnovni namen predloženih 
rešitev bistveno izboljšati položaj socialno ogroženih kmetov borcev. 

Spremembe in dopolnitve zakona se skoraj v celoti nanašajo na določbe 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki urejajo pravice kmetov borcev 
NOV do starostne pokojnine in varstvenega dodatka, če so socialno ogroženi. 

Predlog zakona ne posega v določbe zakona, ki urejajo sistem tega zava- 
rovanja. Po mnenju predlagatelja se lahko o vprašanjih razširitve kroga za- 
varovancev, zvišanja zneska pokojnine, odprave načela ena kmetija — ena 
pokojnina, uvedbe invalidskega zavarovanja ter o nekaterih drugih zahtevah 
razpravlja, zavzema stališča in rešuje šele za naslednje srednjeročno obdobje, 
1981—1985. 

Najpomembnejše spremembe in dopolnitve predloga zakona so naslednje: 
Zakon o starostnem zavarovanju kmetov določa krog zavarovancev ob- 

veznega starostnega zavarovanja kmetov. Kljub izpolnjevanju ostalih pogojev 
ne morejo biti zavarovanci po tem zakonu vsi tisti kmetje in seveda tudi kmet- 
je borci NOV, ki imajo sami pravico iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
delavcev, in tudi ne njihovi družinski in gospodinjski člani. 

Da bi socialno ogroženim kmetom borcem NOV omogočili pravico do 
varstvenega dodatka, vsebuje predlog zakona novi tretji odstavek 17. člena, ki 
omogoča uveljavitev lastnosti zavarovanca ter s tem pravice do starostne 
pokojnine in varstvenega dodatka. 

Glede na to, da je eden izmed pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine tudi ta, da ima zavarovanec najmanj pet let lastnost zavarovanca, 
bi socialno ogroženi kmetje borci NOV, ki bodo uveljavljali lastnost zava- 
rovanca po novi določbi predloga zakona, pridobili pravico do pokojnine in 
varstvenega dodatka šele po petih letih od uveljavitve zakona. 

V skladu s stališči Skupščine SR Slovenije o čimprejšnji zagotovitvi so- 
cialne varnosti ogroženim kmetom borcem NOV predlog zakona določa, da 
se določba tretjega odstavka 17. člena uporablja od 1. 1. 1975 dalje, kar po- 
meni, da se priznava lastnost zavarovanca po tej novi določbi zakona za nazaj 
in da bodo socialno ogroženi kmetje borci NOV lahko uveljavljali pravico 
do pokojnine in varstvenega dodatka že s 1. 1. 1980. 

Predlog zakona ne posega v obveznosti plačevanja prispevkov. Za ob- 
veznosti plačevanja prispevkov veljajo splošne določbe tega zakona in do- 
ločbe samoupravnih splošnih aktov skupnosti. Predlog zakona prinaša nove 
olajšave glede plačevanja prispevka socialno ogroženih kmetov borcev NOV. 
Tako bo skupnost pri določanju razlogov in meril za zmanjšanje, odpisovanje 
in popolno oprostitev prispevka morala upoštevati socialno ogroženost kmetov 
borcev NOV, tako da bodo zmanjšanje, odpis in oprostitev prispevka pome- 
nili pomembno razbremenitev kmeta borca NOV do skupnosti iz naslova pri- 
spevka. 
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Izdatke skupnosti za vse posebne ugodnosti, ki jih imajo kmetje borci 
NOV po tem zakonu, krije SR Slovenija. To načelo velja tudi za na novo 
priznane pravice do pokojnine in varstvenega dodatka. 

Po dosedanji ureditvi pridobijo kmetje pravico do starostne pokojnine, 
ko dopolnijo starost 65 let, kmetje borci NOV pa pravico do pokojnine in 
varstvenega dodatka, če so socialno ogroženi, ko dopolnijo 60 let starosti. 
Novost predloga zakona je, da ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev predvi- 
deva izjemno priznanje pravice do pokojnine ne glede na starost, če je to 
potrebno glede na splošno zdravstveno stanje in delovno zmožnost kmeta 
borca NOV in če je socialno ogrožen. Pravico do pokojnine lahko uveljavlja 
tudi zakonec umrlega kmeta borca NOV, ki te pravice ni uveljavil, če tudi 
sam izpolnjuje pogoje za priznanje pravice. 

Ce je kmetu borcu NOV priznana izjemna pokojnina, mu pripada tudi 
pravica do varstvenega dodatka, če izpolnjuje pogoje. S tem predlog zakona 
kmetu borcu NOV priznava podobno pravico, kot jo> imajo borci NOV po 
delavskem zavarovanju po zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov sta praktično zavarovanca 
tega zavarovanja mož, ki je običajno lastnik kmetije, in njegova žena, ki je 
le redko lastnica ali solastnica. Če mož umre in kmetijo prepusti drugemu, 
na primer sinu, žena pa ni niti solastnik kmetije, izgubi lastnost zavarovanca in 
s tem pravico do kmečke pokojnine. Predlog zakona zagotavlja takemu za- 
koncu kmeta borca NOV, ne glede na to, ali je tudi sam borec NOV, pravice 
do starostne pokojnine, ko dopolni 60 let starosti, če je socialno ogrožen, pa 
tudi pravico do varstvenega dodatka. 

Kmetje borci NOV, ki so socialno ogroženi, imajo pravico do varstvenega 
dodatka. Višina tega dodatka je odvisna od stopnje njihove ogroženosti, vendar 
pa višina zneska varstvenega dodatka ne more preseči razlike med mejnim 
zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov v pokojninskem zavarovanju de- 
lavcev in kmečko starostno pokojnino. Zato so zelo pomembne spremembe 
in dopolnitve predloga zakona v zvezi s pogoji in kriteriji za ugotavljanje so- 
cialne ogroženosti kmetov borcev NOV in za ugotavljanje premoženjskega 
cenzusa ter vprašanja pristojnosti organa za določanje teh kriterijev. 

Po predlogu zakona določa pogoje in kriterije socialno ogroženih kmetov 
borcev NOV Skupnost socialnega varstva Slovenije. Do sprejetja zakona o 
skupnostih socialnega varstva, ko naj bodo v te skupnosti vključene tudi 
skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, lahko skupnost socialnega var- 
stva določa pogoje in kriterije le v sodelovanju s skupnostjo starostnega za- 
varovanja kmetov, pri tem pa seveda upošteva stališča Skupščine SR Slovenije 
o omejitvi le-teh. 

Pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa kot enega izmed osnovnih kri- 
terijev ugotavljanja socialne ogroženosti prinaša že sam predlog zakona zelo 
pomembne novosti. Pri določitvi kriterijev se upoštevajo samo dohodki obeh 
zakoncev. Poleg katastrskega dohodka, ki je prilagojen višini katastrskega 
dohodka pred omejitvijo novih lestvic v letu 1978, in drugih dohodkov se v 
skupni dohodek vštevata tudi pokojnina in varstveni dodatek drugega zakon- 
ca, če ga le-ta že ima. Tako ugotovljen skupni dohodek se nato deli po enakih 
delih na oba zakonca in družinske člane, ki so pridobitno nezmožni po pred- 
pisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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Pravkar navedene spremembe glede ugotavljanja premoženjskega cen- 
zusa se, po predlogu zakona, uporabljajo od 1. 1. 1979 naprej, kar je v skladu 
s stališči Skupščine SR Slovenije o čimprejšnji omejitvi pogojev in kriterijev za 
pridobitev pravice do varstvenega dodatka. 

Poleg tega pa so ti kriteriji take narave, da se lahko uporabljajo neposred- 
no in takoj, torej še pred sprejetjem le-teh pri Skupnosti socialnega varstva. 
Ne nazadnje pa je razlog za določitev retroaktivne veljavnosti tudi v tem, ker 
se podatki o dohodkih ugotavljajo in evidentirajo po koledarskih letih in bi jih 
upravičenec za krajšo časovno obdobje težko dobil. Predlog zakona uveljav- 
lja novi, samoupravni postopek za uveljavljanje pravic do varstvenega do- 
datka. Pri tem gre za zamenjavo prejšnjega upravnega in sodnega postopka s 
samoupravnim postopkom. Za odločanje o zahtevkih so pristojni delegatsko 
oblikovani kolektivni organi pri občinskih skupnostih socialnega varstva, ko- 
ordinacijski odbori za vprašanja borcev NOV. Dokazila in podatke, potrebne 
za odločanje o zahtevi kmeta borca NOV, priskrbi občinski upravni organ, 
pristojen za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, ki pripravi tudi 
osnutek odločbe. Kmet borec NOV, ki z odločitvijo koordinacijskega odbora ni 
zadovoljen, lahko uveljavlja sodno varstvo pravic pred Posebnim sodiščem 
združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov v SR Sloveniji, nato pa še pred Sodiščem združenega 
dela SR Slovenije. Tak postopek je bil v celoti podprt od vseh pristojnih 
družbenih dejavnikov, upoštevaje pri tem potrebo po hitrem reševanju zahtev- 
kov in po odpravi nepotrebnega kopičenja stopenj za varstvo pravic. Zato je 
predvideno le enostopenjsko odločanje po koordinacijskem odboru, nato pa 
je še zagotovljeno sodno varstvo na dveh stopnjah sodišča združenega dela. 

Opozorimo naj še na to, da je novi postopek za uveljavljanje pravic do 
varstvenega dodatka različen od postopka za uveljavitev starostne pokojnine 
kmetov, ki je urejen v samoupravnem splošnem aktu Skupnosti. Zato bo v 
Skupnosti potrebno proučiti možnost uvedbe enakega postopka tudi pri uve- 
ljavljanju starostne pokojnine. Novi postopek za uveljavljanje pravic do var- 
stvenega dodatka se bo pričel izvajati s 1. 1. 1981 in do tega roka morajo biti 
pri vseh občinskih skupnostih socialnega varstva oblikovani koordinacijski 
odbori za vprašanja borcev NOV. Dotlej pa bodo dosedanji organi po veljavnem 
postopku odločali o pravici do varstvenega dodatka in o njegovi višini. 

Poleg zgoraj navedenih sprememb in dopolnitev predloga zakona, ki se 
v celoti nanašajo na pravice kmetov borcev NOV do starostne pokojnine in var- 
stvenega dodatka, vsebuje predlog zakona še eno dopolnitev, ki je v zvezi z 
zakonom o preživninskem varstvu kmetov, sprejetim v decembru lanskega 
leta. Po predlogu zakona družbenopravna oseba, ki pridobi kmetijsko zemljišče 
od kmeta zavarovanca po določbah zakona o preživninskem varstvu kmetov, ne 
plača prispevka v sklad obveznega starostnega zavarovanja. Izpad teh dohodkov 
krije solidarnostna udeležba združenega dela. Menimo, da predložene spremem- 
be in dopolnitve zakona zagotavljajo bistveno boljši socialno-ekonomski po- 
ložaj socialno ogroženih kmetov borcev NOV in njihovih družinskih članov ter 
da na ustrezen način realizirajo sklepe in stališča Skupščine SR Slovenije. 
Predlog zakona o starostnem zavarovanju kmetov je pripravljen v prečiščenem 
besedilu. Hvala. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Gale! 
Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. 
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Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so Zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci Odbora in komisij po- 
ročila še ustno dopolniti? (Ne.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Pismenih prijav za to točko dnevnega 
reda ni. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta, ki ste 
jih prejeli danes na klop, in sicer k 18., 10., 41., 42. in 66. členu predloga zakona. 

Prosim, da se o teh amandmajih izrečejo poročevalci delovnih teles Zbora 
in Skupščine. Ali soglašate z amandmaji Izvršnega sveta? (Da.) Hvala lepa! 

Ker se z amandmaji Izvršnega sveta strinjajo delovna telesa Zbora in 
Skupščine in ker ti amandmaji bistveno ne posegajo v zakonsko vsebino, pred- 
lagam, da o amandmajih predlagatelja, to je o popravkih k 18., 19. in 42. členu, 
glasujemo skupaj, o amandmajih k 41. in 66. členu pa bi glasovali posebej, ker 
sta vsebinske narave. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? 
Ker vidim, da nihče, prosim, da najprej glasujemo o amandmajih k 18., 

19. in 42. členu. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje k 18., 19. in 42. členu. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih k 41. in 66. členu. Kdor je za 

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

Ugotavljam, da sta amandmaja k 41. in 66. členu soglasno sprejeta. 
Tako moramo sedaj glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979, z os- 
nutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil to- 
variša Franca Skufco, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu 
za finance. Zeli morda tovariš Škufca besedo? Prosim! 

Franc Skufca: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Z zveznim zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je prizadel območje Socialistične republike Črne gore 
v letu 1979, je določena obveznost socialističnih republik in pokrajin, da za od- 
pravljanje posledic potresa zagotovijo svoje prispevke, ki so določeni v so- 
razmerju z njihovo udeležbo v nominalnem družbenem proizvodu celotnega 
gospodarstva Jugoslavije v preteklem letu. Navedeni zakon vsebuje poleg si- 
stemskih rešitev za zagotavljanje potrebnih sredstev v naslednjih letih tudi 
začasno rešitev za zagotavljanje najnujnejših sredstev za izvedbo obnovitvenih 
del v letu 1979. Z zakonom je določeno, da morajo socialistične republike in 
socialistični avtonomni pokrajini zagotoviti kot akontacijo na račun pomoči 
SR Crni gori sredstva v višini 5 milijard novih dinarjev, od tega SR Slove- 
nija 804 milijone dinarjev. V navedeni znesek se vštevajo tudi zneski, ki so jih 
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družbene pravne osebe plačale v sklad za obnovo in graditev v katastrofalnem 
potresu prizadetega območja Črni gori do uveljavitve tega zakona. Preostali 
znesek obveznosti je potrebno plačati v treh obrokih, in sicer prvega do konca 
avgusta, drugega do konca oktobra in tretjega do konca decembra 1979. leta. 

Z odlokom o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti 
SR Slovenije do območij, ki so bila prizadeta v potresu, ki ga je sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije 23. julija letošnjega leta, je določeno, da se za izpolnitev 
akontativne obveznosti, ki dospeva v mesecu avgustu in oktobru, uporabijo 
sredstva solidarnosti, oblikovana po zakonu o oblikovanju sredstev solidarnosti 
za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

V skupščinski razpravi o tem odloku je bilo zavzeto stališče, da je za iz- 
polnitev tretjega obroka obveznosti v višini 228 milijonov dinarjev, ki dospeva 
v plačilo v decembru, potrebno manjkajoči znesek zagotoviti z dodatnimi obre- 
menitvami združenega dela in občanov. V skladu z navedenimi stališči se s 
predlaganim predlogom za izdajo zakona uvaja enkratni dodatni prispevek 
solidarnosti iz dohodka za zagotovitev sredstev, ki so potrebna za izpolnitev 
tretjega obroka, in sicer v znesku 228 milijonov dinarjev. 

Pri določanju zavezancev za plačilo dodatnega enkratnega prispevka v 
letu 1979 je bilo potrebno izbirati med odločitvijo, da se dodatno obremeni 
dohodek združenega dela v letu 1979 ali pa da se potrebna sredstva zagotovijo 
z uvedbo dodatnega prispevka solidarnosti iz osebnih dohodkov in drugih oseb- 
nih prejemkov. 

Iz razlogov, ki so podrobno navedeni v obrazložitvi predloga za izdajo za- 
kona, se predlaga uvedba dodatnega enkratnega prispevka solidarnosti iz do- 
hodka v letu 1979, ki ga obračunavajo in plačujejo uporabniki družbenih sred- 
stev s področja gospodarstva in občani, ki z osebnim delom z lastnimi sred- 
stvi opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost in se jim ugotavlja 
dohodek. Zavezanci za plačilo dodatnega enkratnega prispevka solidarnosti iz 
dohodka v letu 1979 so torej uporabniki družbenih sredstev s področja gospo- 
darstva, ki poravnavajo navedeno obveznost iz dohodka, ustvarjenega v letu 
1979, kot enkratno obveznost. Višina prispevka se obračunava po stopnji 4% 
od čistega dohodka, ki je bil po zaključnem računu za leto 1978 razporejen za 
druge namene v skupni porabi. 

Dodatni prispevek solidarnosti iz dohodka pa se nanaša tudi na delovne 
ljudi, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z delovnimi sred- 
stvi, ki so lastnina občanov, in delovne ljudi, ki z osebnim delom samostojno 
kot poklic opravljajo- poklicno dejavnost in se jim odmerja davek po dejanskem 
dohodku. 

S predlaganim zakonom je določeno, da se sredstva dodatnega prispevka 
vplačajo na posebni račun pri Službi družbenega knjigovodstva, in sicer naj- 
kasneje do 10. decembra letošnjega leta. Morebitni presežek zbranih sredstev 
nad obsegom, ki je potreben za izpolnitev obveznosti SR Slovenije v decembru 
letošnjega leta po določbah zveznega zakona, se bo uporabil za enak namen v 
letu 1980. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Škufca! 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi 

stališča Koordinacijskega odbora za razvijanje in uveljavljanje socialistične 
solidarnosti. 
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Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predloženi akt v smislu 2. odstav- 
ka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer da se prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita in se hkrati obravnavata in sprejemata 
predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta, torej samo o tem, ali se prva in dru- 
ga faza zakonodajnega postopka združita, pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Pismenih prijav za razpravo ni. 

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

1. Predlog za izdajo zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka 
v letu 1979, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 

za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Franca Bajta, pomočnika repu- 
bliškega sekretarja za notranje zadeve. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi amandma Izvršnega sveta. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunal- 

ni sistem, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zbo- 
ru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci Odbora in Komisije poročila 
ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Pismenih prijav za razpravo k tej 
točki dnevnega reda ni. 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta, ki ste ga danes 
prejeli na klop, in sicer k novemu 1. členu. Izvršni svet predlaga, da se za 
4. členom osnovnega besedila zakona doda nov 4. a člen. 

Prosim, da se o tem amandmaju izrečejo poročevalci delovnih teles Zbora 
in Skupščine! Ali soglašate z amandmajem Izvršnega sveta? (Da.) 

Ker se z amandmajem strinjajo delovna telesa Zbora in Skupščine, pred- 
lagam, da glasujemo. 
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Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani amandma. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za predlog zako- 

na? (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Zbor obveščam, da je Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na 

današnji seji obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o starostnem zavarovanju kmetov in ga sprejel z amandmaji k 41. in 66. čle- 
nu in z redakcijskimi popravki. Tako je Zbor združenega dela sprejel predlog 
zakona v enakem besedilu kot Zbor občin. 

Prav tako obveščam zbor, da je Zbor združenega dela na isti seji obrav- 
naval tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni iz- 
kaznici in ga sprejel z amandmajem Izvršnega sveta, ki predlaga, da se pred 
1. členom doda nov 1. a člen. Tako je Zbor združenega dela sprejel predlog za- 
kona v enakem besedilu kot Zbor občin, torej smo usklajeni pri sprejemanju 
teh končnih odločitev. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo ob- 
močja občine in o območjih občin. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvrš- 
ni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Vlada Tanceta, name- 
stnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in prora- 
račun. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? 
Ker vidim, da predstavnik predlagatelja ni navzoč, predlagam, da 7. in 8. 

točko obravnavamo kasneje. 

Ce se strinjate, prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na 
predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da skle- 
ne dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji in 
financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani. 

Predlog odloka z dogovorom je Skupščini predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Petra Ogrizka, name- 
stnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter Ogrizek! 

Peter Ogrizek: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da po kon- 
čnih razpravah v odborih Skupščine povem v imenu predlagatelja še nekaj 
besed, čeprav je gradivo dosti popolno. 

Z družbenim dogovorom o izgradnji in financiranju Kulturnega doma 
Ivan Cankar, ki je bil podpisan 25. januarja 1978, so se podpisniki zavezali, da 
bodo financirali tudi vsakoletne podražitve investicije v skladu z dokumenti- 
rano rastjo cen ter stroške za specialno funkcionalno opremo in priključke, 
ki v prvotno* proračunsko vrednost niso bili vključeni. 

Prvotna predračunska vrednost je bila določena v višini 647 milijonov 
in se je na podlagi opravljenega izračuna v marcu tega leta povečala na mili- 
jardo 125 milijonov. Vzroki za povečano predračunsko vrednost so: porast cen 
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na trgu od izdelave programa in finančnega načrta junija 1977 pa do rriarca 
tega leta, večji obseg del oziroma povečanje etažnih površin, zahtevnejša iz- 
vedba zavarovalne gradbene jame, vključitev dodatne funkcionalne opreme, 
ki je bila v družbenem dogovoru sicer napovedana, vendar pa finančno še ne 
ovrednotena in tudi ni bila upoštevana v prvotni predračunski vrednosti, in 
tudi postavitev spomenika Ivanu Cankarju. 

Dodatna potrebna finančna sredstva v višini 478 milijonov dinarjev, ka- 
kor tudi sredstva za kritje tečajnih razlik, ki bodo nastaje iz najetih kreditov 
za uvoženo opremo in za kritje razlik pri deviznih obrestih, bodo zagotovili 
podpisniki družbenega dogovora v letih 1980 in 1981. Ker pa je obdobje zdru- 
ževanja sredstev po družbenem dogovoru od 1978. do 1981. leta daljše od dobe 
graditve objekta, bo potrebno pridobiti premostitvene kredite pri domačih 
bankah ter garancije za predviden pritok sredstev po družbenem dogovoru. 
Le na ta način bo mogoče pospešiti gradnjo in jo dokončati v predvidenem 
roku ter se izogniti neizbežnim stroškom, ki bi nastali v primeru neizpolnje- 
nih pogojev za pridobitev premostitvenih kreditov. 

Predlagatelj se strinja s stališči delovnih teles Skupščine, glede stališč 
Odbora za finance tega zbora pa se je odločil, da ne predlaga amandmaja. 
Naj še dodam, da je že v teku obravnava sprememb in dopolnitev družbenega 
dogovora pri vseh podpisnikih. V Ljubljani, ki je po finančnem obsegu najpo- 
membnejši faktor, je v občinskih skupščinah obravnava že bila, medtem ko ga 
bo Skupščina mesta Ljubljana obravnavala jutri. Glede na to, da bo Kulturni 
dom Ivan Cankar v Ljubljani pomemben za celotno kulturno, politično in de- 
legatsko življenje naše republike, menimo, da je obravnava po hitrem postop- 
ku upravičena, saj bi odlaganje sprejetja odloka onemogočilo pravočasno na- 
jetje premostitvenih kreditov, kar bi povzročilo ustavitev gradnje in nepre- 
cenljive dodatne obveznosti! 

Predlagamo, da se odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora 
o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar, sprejme. Hvala 
lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Predlog odloka in dogovor ste 
prejeli. Prejeli ste tudi stališča Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi dodatno po- 
ročilo. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Albin Pirš, delegat 
iz Kamnika! 

Albin Pirš: Skupina delegatov iz Kamnika je na svoji seji obravna- 
vala predloženo gradivo in sprejela naslednje stališče: 

Naša skupina se v celoti strinja s predloženim gradivom, vendar glede 
na usmeritve o omejevanju uvoza sprašujemo, ali opreme, ki je predvidena 
iz uvoza, res ni mogoče kupiti na domačem tržišču, in če jo že moramo ku- 
piti, ali moramo kupiti najdražjo, saj so sredstva za uvoz opreme po pred- 
računu predvidena v višini 232,805.000 dinarjev. Hvala lepa. 
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Podpredsednik Leopold Slapnik: Želi morda tovariš Ogrizek od- 
govoriti na zastavljeno vprašanje? (Ne.) Zeli še kdo od delegatov razpravljati 
k tej točki dnevnega reda? Pismenih prijav ni več. Prosim, besedo ima tovariš 
Miro Kert, direktor Kulturnega doma Ivan Cankar v ustanavljanju. 

Miro Kert: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
postavljeno vprašanje glede stanja plačilne bilance in politike uvoza opreme 
za potrebe Kulturnega doma Ivan Cankar dajem naslednje pojasnilo: 

Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino je za le- 
tošnje leto izdala v breme plačilne bilance Slovenije generalno soglasje za 
uvoz opreme v višini 194,000.000 dinarjev. Do danes ima Kulturni dom Ivan 
Cankar sklenjeno in pravno veljavno samo eno pogodbo za uvoz odrske teh- 
nike z Veliko Britanijo, za vse ostalo pa spričo položaja ne moremo sklepati 
pogodb niti ne bomo mogli izvršiti uvoza opreme. Od te edine veljavne pogod- 
be bo v letošnjem letu dejansko uvožene izredno malo opreme. 

Glede vrednosti opreme moram dati pojasnilo, da ne kupujemo najdražje 
opreme, da je tudi vsakemu delegatu dostopna dokumentacija, da so opravlje- 
ni vsi mednarodni licitacijski postopki prek Uradnega lista SFRJ in da smo 
pri vseh poslovnih razgovorih maksimalno upoštevali tudi vrednost posamezne 
opreme in njeno kvaliteto. 

Glede postavljenega vprašanja, ali je možno to opremo dobiti doma, želim 
poudariti, da gre izključno za opremo, ki je doma ne proizvajamo. Tudi pri 
odrski tehniki smo se dogovorili, da bo edini naš domači proizvajalec izdelal 
200 ton te tehnike, čeprav je bila vsa odrska tehnika v Jugoslaviji do sedaj 
v celoti uvožena. Torej gre izključno za del opreme in za klimatske naprave, 
ki jih ne proizvajamo, in sicer za orgle, ki jih ne proizvajamo doma, in za del 
opreme s področja TV, kino in elektro akustike. To je v investicijskem pro- 
gramu tudi osnova za uvoz opreme. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Kert. Želi 
;še kdo besedo? 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne ko- 
misije k III. točki predloga odloka. Z amandmajem Izvršni svet soglaša. 

Vprašujem predstavnika Odbora za finance, če z amandmajem soglaša? 
(Da.) 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog odlo- 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Ker je predstavnik Izvršnega sveta k 7. in 8. točki dnevnega reda nav- 
zoč, se vračamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo 
območja občine in o območjih občin. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvrš- 
;ni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Ivana Raua, repub- 



414 Zbor občin 

liškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim! 

Ivan Rau: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred 
nami je predlog za izdajo zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, zdru- 
žitev ali spremembo območja občin in o območjih občin. Gre za obsežno ma- 
terijo, ki jo bo treba urediti s tem zakonom, saj 184. člen ustave bistveno 
razširja obseg vprašanj s tega področja, ki jih je potrebno urediti z republiš- 
kim zakonom. Iz predloga za izdajo zakona je razvidno, da stanje na tem pod- 
ročju ni urejeno. Zato dovolite, da podam nekaj podatkov, iz katerih boste la- 
hko ugotovili, da je sprejetje tega zakona nujno potrebno. 

Stanje na področju upravno-teritorialnega urejanja v naši republiki se 
je uredilo šele z ukinitvijo okrajev leta 1965. Takrat je bilo v Sloveniji 62 ob- 
čin. Od tedaj sta bila sprejeta samo dva posebna zakona, in sicer so bile leta 
1966 združene tri mariborske občine, tako da imamo odtedaj v Sloveniji 60 
občin, leta 1970 pa je bil izveden popravek med občino Logatec in Škofjo 
Loko, zaradi Žirov. Intenzivne teritorialne spremembe so sledile po letu 1952, 
ko so bile občine opredeljene kot temeljne upravno-teritorialne enote, name- 
sto prejštnjih okrajev. Z uvedbo komunalnega sistema leta 1955 je prišlo do 
novih združitev občin in je bilo takrat ustanovljenih v Sloveniji poleg 11 okra- 
jev še 121 občin. 

Proces združevanja je bil zaključen leta 1964 oziroma leta 1966. Stanje 
na tem področju se od tedaj ni spremenilo. Pri predlogu za izdajo zakona izha- 
jamo predvsem iz obstoječega stanja, saj spremembe območij občin povzro- 
čijo tudi mnoge druge premike oziroma spremembe. Politični sistem v občinah 
kot temeljnih družbenopolitičnih skupnostih je zgrajen na tej osnovi in bi 
vsaka sprememba območjia občine dodatno terjala tudi druge spremembe, ki 
pa jih ni tako lahko izpeljati. 

Naj omenim tudi to, da je ustava leta 1974 vpeljala novo družbenopolitič- 
no skupnost, ki jo imenujemo posebna družbenopolitična skupnost. Za enkrat 
sta to mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper. V teh skupnostih naj bi ob- 
čani, poleg svojih temeljnih pravic, uresničevali tudi svoje skupne potrebe 
v širših družbenopolitičnih skupnostih. Tako opredeljuje posebno družbeno- 
politično skupnost tudi 194. člen ustave. Predlog je, da naj bi zakon urejal 
tudi ta vprašanja. 

Strinjamo se s pripombami Odbora za družbenopolitični in komunalni 
sistem in jih bomo upoštevali pri pripravi osnutka zakona. Predvsem gre 
za to, da mora biti postopek za ustanovitev, združitev ali spremembo občine 
urejen tako, da bodo v celoti prišle do izraza ustavno zagotovljene pravice in 
obveznosti občanov in delovnih ljudi ter tudi združenega dela in da bo to res 
odločitev vseh prizadetih v tistem območju, kjer naj bi prišlo do spremembe 
meja. Republiški zakon naj bi samo sankcioniral odločitev prizadetih občanov 
in delovnih ljudi v določenem območju. 

Glede opredelitve območja občine smo se odločili, da predlagamo kata- 
strsko občino kot tisto osnovno prostorsko enoto, ki je prostorsko in pa tudi 
po legi ugotovljiva. 2e pred tem pa smo sprožili akcijo za odpravo deljenih 
katastrskih občin — doslej smo imeli 78 primerov. Občinske skupščine so sle- 
dile tej naši sugestiji in se bo uredilo tudi stanje na tem področju. To pa ne 
pomeni, da se prebivalci v območju dela katastrske občine ne morejo tudi dru- 
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gače opredeljevati. Tako bi npr. lahko dali pobudo, da se priključijo k drugi 
občini. Vzporedno s spremembo meje občine bi bilo potem potrebno spre- 
meniti tudi mejo katastrske občine, kar je tudi v pristojnosti občinske skup- 
ščine. 

Glede postopka za ustanovitev občine smo predlagali 4 faze, in sicer po- 
bude in sklepe, uvedba postopka, obvezna razprava in referendum. Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem je predlagal drugačno opredelitev teh 
faz. Menim, da je ta postopek ustreznejši od postopka, ki je opredeljen v 
predlogu za izdajo zakona, in ga bomo zato upoštevali pri pripravi osnutka 
zakona. 

Na koncu naj še povem, da za izvedbo zakona ne bodo potrebna posebna 
finančna sredstva. Potrebno bo zagotoviti le sredstva za stroške v zvezi z raz- 
druževanjem deljenih katastrskih občin, ker je ta postopek daljši in ker je 
treba tudi vse dokumente in evidence uskladiti z novim stanjem. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Rau! 
Predlog za izdajo zakona ste prejeli. 
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in 

komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za to točko dnevnega reda ni. Zeli 
kdo razpravljati? 

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

1. Predlog za izdajo zakona o pogojih in o postopku za ustanovitev, zdru- 
žitev ali spremembo območja občine in o območjih občin se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona je potrebno čimbolj konkretno opredeliti 

pogoje za ustanovitev oziroma spremembo območja občine v skladu s 184. čle- 
nom ustave SR Slovenije. 

4. Za ustanovitev oziroma spremembo območja občine morajo biti poda- 
ni takšnii pogoji, ki omogočajo delovnim ljudem in občanom uresničevanje nji- 
hovih ustavno zagotovljenih pravic in obveznosti, zlasti pa pogoje za življe- 
nje in delo delovnih ljudi in občanov, neposredno in učinkovito zadovoljeva- 
nje skupnih potreb, uresničevanje funkcij oblasti in usklajevanje gospodar- 
skega in družbenega razvoja. 

5. Za zagotovitev navedenih ustavnih pravic in obveznosti mora biti za 
ustanovitev občine podana takšna materialna osnova združenega dela v dolo- 
čenem območju, ki bo omogočala njihovo uresničevanje v prvi vrsti znotraj 
njenih okvirov, izjemoma pa ob dogovorjeni solidarnosti vsega združenega 
dela v Socialistični republiki Sloveniji v skrbi za skladen razvoj republike. 

Z ustavo določeni akumulativni pogoji morajo izhajati iz objektivnih me- 
ril, ki jih mora podrobno opredeliti zakon. 

6. V zakonu morajo biti razčlenjeni pogoji za ustanovitev občine z vidika 
postopka. Zato je bistvenega pomena opredelitev posameznih faz od pobude, 
razprave o pobudi, sklepa o uvedbi postopka, referenduma ter spremembe ozi- 
roma izdaje novega zakona o ustanovitvi oziroma spremembi območja občine. 
Pri tem je zflasti pomembno, da se opravi najširša razprava v okviru So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva že o pobudi, tako da bi sklep občinske 
skupščine o uvedbi postopka temeljil na ugotovitvah iz razprave o pobudi za 
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ustanovitev oziroma spremembo območja občine. V razpravo o pobudi se mo- 
rajo aktivno vključiti delovni ljudje v organizacijah združenega dela ter ob- 
čana v krajevnih skupnostih. 

7. Zakoin naj opredeli tudi vlogo referenduma v celotnem postopku, glede 
na to, da končno odločitev ter presojo, ali so izpolnjeni pogoji za ustanovitev 
ali spremembo območja občine sprejme Skupščina SR Slovenije, in da je poleg 
neposrednega interesa občanov določenega območja družbenopolitična razde- 
litev Slovenije na občine hkrati tudi interes delovnih ljudi in občanov celotne 
republike. 

8. Proučiti je potrebno ustavno določbo, po kateri se občina ustanovi z zako- 
nom »po razpravi delovnih ljudi in občanov (določenega območja« z vidika, ali 
je ta razprava v obliki referenduma, kot to določa predlog za izdajo zakona, ali 
pa se lahko uporabi kakšna druga oblika osebnega izjavljanja. 

9. V primeru, ko gre le za spremembo območja dveh ali več občin, naj se na 
prizadetem območju občine izvede referendum ali kakšna druga oblika osebnega 
izjavljanja. Tisti del območja ene ali več občin, ki ni neposredno prizadet, pa se 
vključi v odločanje prek občinskih skupščin, na katerih prihaja do spremembe 
območja. 

10. Predlagatelj naj prouči, ali ne bi kazalo v tem zakonu opredeliti tudi 
mestne oziroma regionalne posebne. družbenopolitične skupnosti, njene pristoj- 
nosti ter položaj v odnosu do občin, ki se vanjo združujejo V skladu s 194. 
členom ustave SR Slovenije, ter kriterije, kaj se šteje za urbano oziroma mestno 
območje. 

11. Predlagatelj maj v obrazložitvi k osnutku zakona opredeli, kako bodo 
^ tem zakonom določeni kriteriji vplivali na obstoječe stanje v SR Sloveniji ter 
na pripravljajoče se spremembe v zvezi z ustanavljanjem novih občin. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Če ne, protsim da o njem glasujemo. Kdo je za talk sklep? (Vsi delegati gla- 

sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani siklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o vpisu v sodni register. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Alojza Domjana, podsekre- 
tarja Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovairiš Domjan! 

Alojz Domjan: Urejanje sodnega registra je v skladu z ustavo So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije v pristojnosti federacije. Federacija 
je sodni register in vpisovanje vanj uredila v zakonu o združenem delu. V za- 
konu o združenem delu je predpisana obveznost vodenja in vpisa v sodni re- 
gister, določena so bistvena načela registra, subjekti in predmet vpisa, organ, 
pristojen za vodenje registra in postopek, po ikaterem se vpis opravi. Natanč- 
nejša določala o načinu, pogojih in postopku vpisa vsebuje zvezna uredba o 
vpisih organizacij združenega dela in 'drugih subjektov vpisa v sodni register. 

Zakon o združenem delu pa dopušča, da republike s svojimi zakoni določijo 
obveznost vpisa tudi za druge subjekte in za druga dejstva in da lahko predpi- 
šejo še druge listine in dokaze, ki jih je treba priložiti k priglasitvi za vpis sub- 
jektov. Dopušča tudi, da republike s svojimi zakoni predpišejo postopek vpisa 
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za subjekte, ki se vpisujejo v sodini register na podlagi republiškega zakona, če 
želijo ta postopek drugače urediti, kot ga ureja citirana zvezna uredba. 

Republiški zakon o vpisu v sadni register ibi torej z zakonom o združenem 
delu, z zakotni, ki že določajo vpis po&aimezinih subjektov v -sodni register, ter 
s citirano zvezno uredbo predstavljal zaokroženo celoto. 

Poleg subjektov, za katere je z republiškimi zakoni že predpisana obveznost 
vpisa, to so stanovanjske in obrtne zadruge, kmetijske zadruge, temeljne za- 
družne organizacije, temeljne organizacije kooperantov, samoupravne interesne 
skupnosti ter njihove enote in temeljne Skupnosti, delovne iSkupnosti odvetnikov 
iin gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov, bi ta zakon predpisal 
obveznost vpisa še za trajne ali začasne delovne skupnosti, v katerih združujejo 
svoje delo delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo 
znanstveno, 'književno, likovno, glasbeno, gledališko, filmsko ali drugo dejavnost, 
ter za skupnosti visokošolskih delovnih organizacij. 

Glede teh subjektov bo zakon, če bo za posamezen subjekt potrebno, določil, 
da se poleg podatkov, ki jih že določa zakon o združenem delu, vpišejo še drugi, 
za pravni promet pomembni podatki ter listine in dokazi, ki jih bo potrebno 
priložiti k priglasitvi za vpis v sodni register. 

Predlagatelj meni, da bi se vpis opravil po zvezni ureditvi. Zato zakon po- 
stopka vpisa ne bi posebej urejal. 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona je bilo razpravljano tudi o pristoj- 
nosti registrskega sodišča o postopku vpisa. Izraženo je bilo mnenje, naj se tudi 
to vprašanje uredi v republiškem zakonu. Glede sna to, da so v 449. členu zakona 
o združenem delu opredeljena pooblastila registrskega sodišča, predlagatelj 
meni, da tega vprašanja ni mogoče drugače urejati z republiškim zakonom. 

Delovna telesa Skupščine so podprla tudi predlagateljev predlog o registra- 
ciji krajevnih skupnosti, vendar mnenja o tem, kaikšna inaj bo evidenca krajev- 
nih skupnosti in kdo naj vodi evidenco krajevnih skupnosti, še niso usklađena. 
Zato bo to vprašanje potrebno uskladiti v postopku pripravljanja osnutka za- 
kona. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa. Predlog za izdajo 
zakona ste prejeli. Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem in Zakonodajmo-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Pismenih prijav za to točko dnevnega 
reda ni. Prosim, besedo ima Albin Levianik, delegat iz občine L j ubij ana-Moste- 
Polje! 

Albin Levičnik: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Glede na ugotovitve Zakon oda jno-pravne komisije, da se po določbah za- 
kona o združenem delu vpisujejo v sodni register le organizacije združenega dela 
in druge oblike združevanja dela in sredstev, so vprašljive določbe o registraciji 
oziroma vpisu krajevnih skupnosti v register. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem podpira predlog, da morajo 
biti tudi krajevne skupnosti nekje registrirane. Naša delegacija meni, da bi bilo 
verjetno najbolj primerno odpreti register za vpisovanje krajevnih skupnosti pri 
družbenopolitičnih skupnostih, konkretno pri občinah. 

27 
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Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa! Želi še kdo razprav 
ljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog ,za izdajo zakona o vpisu v sodni register se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe delegatov iz razprave na seji zibora. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani siklep. 

Ker smo 9. točko dnevnega reda že obravnavali, prehajamo na 10. točko 
dnevnega reda, to je na predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za na- 
jetje kredita, ki ga bo najela Temeljna organizacija združenega dela Ti02 v se- 
stavi delovne organizacije Cinkarna Celje za svojo ekološko sanacijo. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Izvršni 
svet je za svojega predstavnika določil Andreja Miklavčiča, namestnika repub- 
liškega sekretarja za industrijo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Miklavčič! 

Andrej Miklavčič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Pred vami je predlog odloka o poroštvu Socialistične republike Slove- 
nije za najetje kredita, ki ga bo najela Temeljna organizacija združenega dela 
titanov dioksid v sestavi delovne organizacije Cinkarna Celje za svojo eko- 
loško sanacijo. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije prihaja 
pred zbora te skupščine s predlogom odloka, ki naj zagotovi možnost najetja 
kreditov za en del sredstev, nujno potrebnih za uresničitev programa ekološke 
sanacije enega najbolj onesnaženih žarišč v Sloveniji, to je Celja z njegovo 
bližnjo okolico. 

Poroštvo, ki ga predlagamo, bo omogočilo Temeljni organizaciji titanov di- 
oksid Cinkarne Celje, da uresniči neodložljivi program kompleksne ekološke 
sanacije, ki je bil lani obravnavan in sprejet tako med delavci Cinkarne kot tudi 
v Celju. O tem programu so neposredno razpravljali tudi delovni ljudje in 
občani Celja, katerim je bila celotna problematika posredovana v Poročevalcu. 

V Cinkarni so na podlagi kompleksnega programa ekonomske in ekološke 
sanacije izdelali konkreten program potrebnih finančnih sredstev za ekološko 
sanacijo. Ker potrebna sredstva po tem programu daleč presegajo finančne 
zmogljivosti Cinkarne, izvedba programa pa je neodložljiva, je jasno, da morajo 
pri sanaciji te zahtevne problematike sodelovati tudi zunanji dejavniki, kot so 
partner iz Nemške demokratične republike, ožje in širše družbenopolitične skup- 
nosti ter banke. Takšno sodelovanje je tembolj potrebno, ker v republiki doslej 
še nismo uspeli izoblikovati ustrezne sistemske rešitve, s katero bi na ustrezen, 
solidarnostni način pomagali odpraviti ali vsaj omiliti težave pri financiranju 
programov odprave starih ekoloških žarišč v Sloveniji. Ker take sistemske re- 
šitve še nimamo, ekološka sanacija Cinkarne Celje zahteva sprejetje specifičnega 
dogovora za rešitev te problematike, ki je v bistvu izvensistemski in enkraten, 
saj sloni na poroštvu za najetje kredita kot obliki premostitve za sredstva, ki 
naj bi jih v bodoče v naši republiki zbirali za te potrebe na osnovi posebnega 
družbenega dogovora ali zakona. Za takšne sistemske rešitve so se ob obravnavi 
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predloga tega odloka zavzemali tudi vsi skupščinski odibori. Zato Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike imeni, da je sprejetje takšnih sistemskih, 
rešitev neodložljivo in bo zato sprožil ustrezne aktivnosti. 

V finančni konstrukciji za izvedbo (navedenega sanacijskega programa bo 
po dogovoru sodeloval poslovni partner iz Nemške demokratične republike, v 
sorazmerju z deležem sredstev, ki jih je vložil v investicijo titanovega dioksida, 
to je 49 %, mi pa bomo zagotovili 51 l°/o sredstev. Od tega bo dala Socialistična 
republika Slovenija poroštvo bankam za tri četrtine te vsote, Skupščina občine 
Celje pa za eno četrtino od tistega deleža, ki se nanaša na obveznosti Temeljne 
organizacije titanov dioksid. V pokritju stroškov za ekološko sanacijo Cinkarne 
bodo sodelovale vse temeljne organizacije združenega dela Cinkarne Celje, saj 
bodo prevzele oziroma prevzemajo poroštvo za najetje kredita v višini 36,437.000 
dinarjev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vlaganja za odpravo ekoloških problemov v 
Celju so samo del širših družbenih prizadevanj za izpolnjevanje sprejetih plan- 
skih obveznosti na področju bazne kemije v Socialistični republiki Sloveniji. 
Proizvodnja titanovega belila nam je omogočila, da smo odpravili uvoz te suro- 
vine. Ker pa proizvodnja titanovega belila zahteva večje količine žveplene kisli- 
ne, ki se sedaj v Celju proizvaja po zastarelih tehnoloških postopkih, ki so tudi 
vir onesnaževanja zraka in vode, je neodložljivo potrebno, da se z izgradnjo no- 
ve tovarne žveplene kisline prične čimprej, saj je tudi ta investicija potreben 
del ekološke sanacije. Hkrati računajo na povečane količine žveplene kisline tu- 
di ostali domači porabniki. Ker delovni ljudje in občani Celja ter tudi družbeno- 
politične strukture te občine pogojujejo izdajo gradbenega dovoljenja in za- 
četek izgradnje tovarne žveplene kisline s popolno izvedbo programa ekološke 
sanacije, je potreba po zagotovitvi sredstev s strani vseh udeležencev za kom- 
pleksno sanacijo tega ekološkega žarišča neodložljiva. Zato Izvršni svet Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije prihaja v Skupščino Socialistične repub- 
like Slovenije s predlogom tega odloka, hkrati pa sodi, da morajo dogovorjene 
obveznosti nemudoma sprejeti tudi vsi zbori Skupščine občine Celje. 

Ker je Nemška demokratična republika sodelovala pri izgradnji tovarne 
titanovega belila po načelu skupnega sovlaganja v razmerju 49 % : 51 '°/ot, je pri- 
pravljena v navedenem razmerju sodelovati s svojimi sredstvi tudi pri ekološ- 
ki sanaciji pri proizvodnji titanovega dioksida. To pa hkrati pomeni, da je pri- 
dobitev teh sredstev vezana na pridobitev sredstev, ki jih mora zagotoviti naša 
stran. Zato je tudi iz tega razloga faktor časa izredno pomemben in ne dopušča 
nobenega odlaganja. 

Na sejah odborov zborov Republiške skupščine so delegati dali podporo 
predlogu odloka Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
Ob tej podpori so spričo skromne obrazložitve odloka, Iki ste ga prejeli, postavili 
tudi nekaj vprašanj. Na nekatera so dobili odgovore že v odborih, na nekatera 
pa dajemo podrobnejšo obrazložitev v tej uvodni besedi. 

Eno od vprašanj se nanaša tudi na to, v kolikšni meri porabniki izdelkov 
Cinkarne Celje sodelujejo s svojimi sredstvi pri sanaciji Cinkarne. Po podatkih 
Cinkarne o ekonomski sanaciji sodelujejo porabniki žveplene kisline, ki zdru- 
žujejo svoja sredstva za izgradnjo nove tovarne te ikisline, v višini 80 milijonov 
dinarjev, torej približno v -višini ene četrtine od celotne investicije, ki znaša 
predvidoma 310,000.000 dinarjev. Ker bo nova tovarna žveplene kisline prispe- 
vala tudi k ekološki sanaciji Cinkarne,, je možno ugotoviti, da pri kompleksni 
sanaciji Cinkarne vsaj delno že sodelujejo tudi porabniki njenih izdelkov. 

27* 
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Tovarišice in tovariši delegati! V imeinu Izvršnega sveta Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije predlagam, da zbor sprejme predloženi predlog od- 
loka z amandmajema Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, ki ste ju prejeli danes. 

Podpredsednik Leopold S 1 a ip n i k : Hvala lepa. 
Predlog odloka ste prejeli. Danes na klop ste prejeli tudi amandmaja Izvrš- 

nega sveta. 
Predlog odldka sta obravnavala Odbor za finance in Z akonod a j n o-p r avn a 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Stane Mele, delegat iz Celja! 

Stane Mele: Tovariš podpredsednik, tovarišice iin tovariši delegati! V 
Celju je ugotovljena kapacitivna sposobnost zraka za siprejem S02 1400 kg na 
uro. V zadnjih dveh zimskih sezonah smo to količino redno presegali. Po izde- 
lanem katastru onesnaževanja S02 znaša delež Cinkarne Celje 80 °/o. Predvsem 
se to nanaša na tisto proizvodnjo, za katero je zainteresirana predelovalna ke- 
mična industrija ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Jugoslaviji. Ta podatek velja 
že za leto 1978. Obstoječe obremenitve celjskega zraka presegajo dopustno ozi- 
roma dovoljeno maksimalno emisijsko koncentracijo do 10-krat na uro. To 
stanje je zelo odvisno tudi od vremenskih pogojev, zlasti pa od inverzij, ki so 
v Celju zelo pogoste zaradi kotlinake lege. Tako stanje ne dovoljuje, ne da bi ga 
prej sanirali, nadaljnje širitve bazne industrije v Celju, saj je zdravstveno stanje 
prebivalstva, predvsem pa populacije do 20 let starosti, zaskrbljujoče. Tega 
nenormalnega stanja se v delovni organizaciji in v občini globoko zavedamo. 
Zato smo sprejeli program dokončne ekološke in ekonomske sanacije. 

Pri sestavi sanacijskega programa delovne organizacije Cinkarne Celje 
so sodelovali strokovnjaki iz Cinkarne, bank, Inštituta Jožef Štefan in Gospo- 
darske zbornice Slovenije. Zato smo prepričani, da je program pripravljen dovolj 
strokovno. 

Program v grobem obsega vgraditev elektrofiltrov v proizvodni objekt tita- 
novega belila in naprave za pranje dimnih plinov, čiščenje iztoka sadre na 
odlagališču odpadkov pri proizvodnji titanovega belila ter čiščenje filtrata po 
sedanji fazi montaže. Zgrajene so že nape nad kalcinirkami za redčenje dimnih 
plinov, v teku je izgradnja zvišane pregrade za deponijo sadre in povečanje 
kapacitet obstoječe nevtralizacije zaradi obratovalne in ekološke varnosti, izde- 
lani so projekti za rekonstrukcijo glavnega kanala za odpadne vode TiOa in 
drugih obratov, za ustavitev dveh dotrajanih linij proizvodnje žveplene kisline 
po dograditvi nove proizvodnje, za absorbcijo odpadnih voda v grafiki ter za 
čistilne naprave za modri baker. 

Za čimprejšnje izboljšanje stanja je delovna organizacija Cinkarna Celje, 
po sprejetju sanacijskega programa v Skupščini občine Celje, izčrpala vse svoje 
finančne zmogljivosti za ekološko sanacijo ter s tem zašla v velike finančne 
težave. Trenutno ima že zapadlih neplačanih finančnih obveznosti v višini 
52,580.000 dinarjev. 

Pri tem pa ključne naloge ekološkega programa še niso uresničene. Velike 
kasnitve pri uresničevanju programa nastajajo zaradi nepravočasne zagoto- 
vitve potrebnih finančnih sredstev. Od zagotovitve sredstev za izvedbo pro- 
grama sta odvisna tako nadaljnji razvoj Cinkarne kot tudi uresničevanje sred- 
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njeročnega družbenega plana Socialistične republike Slovenije na področju 
bazne kemije in s tem tudi na področju energije. V Celju nismo sposobni sami 
zagotoviti sredstev za financiranje sanacijskega programa. Zato predlagamo, da 
sprejmete predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zavedamo- se, da 
so ekološki problemi v Sloveniji veliki in da jih je potrebno sistemsko reševati, 
vendar z ekološko sanacijo ni moč več odlašati, glede na izredno kritično situa- 
cijo v Celju. 

V zadnjih desetih letih smo v razvoju bazne kemije zabeležili močan porast 
proizvodnje, tudi nekajkratno povečanje, pri tem pa niso bile v zadostni meri 
upoštevane tudi naravne danosti prostora ter niso bile izvedene nekatere tehno- 
loške rešitve, kar je pripeljalo do kritičnega stanja. 

Družbenopolitični zbor Skupščine občine Celje je včeraj, dne 25. sep- 
tembra 1979 sprejel sklep o poroštvu za najetje posojila v višini 14 milijonov 
673 tisoč dinarjev. To je delež Celja za čimprejšnjo razrešitev ekoloških proble- 
mov delovne organizacije Cinkarne Celje. Hvala. 

Podpredsednik Leopold Slapnik : Hvala lepa! Razpravljala bo tova- 
rišica Slavica Pokom iz Slovenskih Konjic. Prosim! 

Slavica Pokorn : Tovariš podpredsednik, tovariišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi s predlogom odloka o poroštvu Socialistične republike Slovenije 
za najetje kredita, ki ga bo najela Temeljna organizacija združenega dela Ti02 
v sestavi Cinkarne Celje za svojo ekološko sanacijo, je skupina delegatov za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Slovenske Konjice na svoji seji 
dne 24. septembra 1979 sprejela sklep, da podpre sprejetje predlaganega od- 
loka ter tudi sicer podpre prizadevanje Cinkarne Celje in pristojnih družbeno- 
političnih skupnosti za sanacijo ekoloških razmer v celjski regiji ter širše. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa! Pismenih razprav 
za to točko ni več. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in predlagam, da preidemo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta k naslovu in k 1. točki 
predloga odloka, ki ste ga danes prejeli na klop. Vprašujem poročevalca Odbora 
in Komisije, ali soglašata z amandmajem Izvršnega sveta! (Da.) Hvala lepa! 
Torej glasujemo najprej o amandmaju. Kdo je za amandma Izvršnega sveta? 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani amandma. 
Tako glasujemo še o predlogu odloka v celoti. Kdo je za predlog odloka? 

(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor predlog odloka sprejel soglasno. 

Prehaj amo na 11. točko dnevnega reda, to je na periodični delov- 
ni načrt Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1979. 

Predlog periodičnega delovnega načrta zborov je bil objavljen v Prilogi Po- 
ročevalca št. 19. Dovolite mi, da, preden preidemo na razpravo, na kratko obraz- 
ložim predlog periodičnega delovnega načrta. 

Kot je razvidno iz uvoda k predloženemu periodičnemu delovnemu načrtu, 
sledi ta načrt programu dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979 ter 
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upošteva prioritete, začrtane že ob sprejemanju letnega programa in naloge, ki 
so bile uvrščene v periodične delovne načrte za prejšnja trimesečja, pa niso bile 
uresničene. 

Na podlagi dogovorov in usklajevanja z Izvršnim svetom in republiškimi 
upravnimi organi predlagam, da se v tem periodičnem delovnem načrtu ne 
predvidi obravnava zakonov s področja kulture. Gre za akte, ki so pod zapored- 
nimi številkami od 10 do 18 navedeni pri sejah zborov dne 14. in 15. novembra 
1979 in ki naj ibi jih uvrstili v delovni program zborov za naslednje leto. V pri- 
pravo teh zakonov je bilo že doslej vloženega precej analitičnega in kreativnega 
dela, vendar oistaja še vedno nekaj odprtih vprašanj, zato je prav, da damo 
predlagatelju in delegatom nekaj več časa za odgovorne odločitve na tem pod- 
ročju. 

Predlagam, da predloženi periodični delovni načrt sprejmete, upoštevajoč 
predlog glede celotnega sklopa aktov s področja kulture. 

Predloženi periodični delovni načrt so obravnavali odbori našega zbora in 
nekatera telesa Skupščine, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci poročila ustno dopolniti? (Ne.) Kaže, da me. 
Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 

Albin Pirš iz Kamnika. 

Albin Pirš: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina je obravnavala periodični delovni načrt in ima k načrtu na- 
slednje pripombe: 

V predlogu periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR Slovenije 
za IV. trimesečje je predvidena obravnava osnutka resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 z izved- 
benimi ukrepi dne 27. 11. 1979, obravnava predloga pa 26. 12. 1979. Skupina 
meni, da je rok od obravnave osnutka do predloga resolucije prekratek, ker 
z obravnavo ne bo zagotovljen 30-dnevni rok po poslovniku in predlagatelj pri 
sestavi predloga ne bo mogel upoštevati razprave. 

Predlog za izdajo zakona o javnih cestah, z osnutkom zakona, ki bo pred- 
vidoma na dnevnem redu 30. 10. 1979, naj bi se obravnaval hkrati z osnutkom 
zakona o skupnostih za ceste, ker sta zakona vsebinsko povezana. Zato pred- 
lagamo, da se za iste seje pripravi tudi predlog za izdajo zakona o skupnostih 
za ceste, z osnutkom zakona, ali pa da se preloži obravnava predloga za izda- 
jo zakona o javnih cestah z Osnutkom in naj se navedena akta obravnavata na 
eni izmed prihodnjih sej skupno. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa! Ali želi še kdo raz- 
pravljati? Prosim, Adrijan Berlot, delegat iz nove Gorice! 

Adrijan Berlot: Ker tudi v periodičnem delovnem načrtu Skupščine 
za IV. trimesečje letošnejga leta ni predvidena obravnava oziroma sprejetje že 
dolgo obljubljenega zakona o cestnih skupnostih, sprašujemo delegati iz No- 
ve Gorice, kako je z omenjenim zakonom oziroma kdaj ga bomo sprejemali. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold S lapnik: Hvala lepa. Se kdo? Prosim, to- 
variš Srečko Panič, poročevalec Komisije za mednarodne odnose! 
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Srečko Panič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Ker v uvodnem poročilu nisem zasledil predloga za dopolnitev programa, 
ki ga je dala Komisija za mednarodne odnose, bi to dopolnilo ponovno pred- 
lagal. 

Komisija je namreč na svoji seji 18. 9. 1979 obravnavala predlog periodi- 
čnega delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine in se strinjala s predlogom, vendar je bila mnenja, 
da bi predlogu dodali še 2 točki. To povezujem z dejstvom, da bo Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ v kratkem skladno s svojim programom obravnaval med- 
narodni položaj, in sicer sklepe 6. konference neuvrščenih ter odnose SFRJ s 
sosednjimi državami. 

Komisija meni, da bi ti dve vprašanji vključila v svoj program tudi Skup- 
ščina SR Slovenije in bi s tem uresničila tudi osnovno načelo, da naj bi pri 
določenih osnovnih vprašanjih zunanje politike aktivno sodelovale tudi socia- 
listične republike. 

Mislim, da ni treba posebej poudarjati, zakaj je Komisija za ti dve vpra- 
šanji predlagala, da se vključita v program. Kar se tiče prvega vprašanja, to 
je konference neuvrščenih, je zelo jasno, da je to v bistvu tudi naša politika. 
Čeprav sklepi neuvrščenih oziroma dokumentacija še ni poslana, ker še ni 
izdelana v celoti, so to pravzaprav osnovna načela naše zunanje politike s ko- 
rekturami, ki jih je morala sprejeti konferenca neuvrščenih glede na določena 
trenja, ki so nastala znotraj tega gibanja, zato da so bila glavna načela neuvr- 
ščenih ponovno potrjena. 

Kar pa zadeva sodelovanje z našimi sosedi, menimo, da je Socialistična 
republika Slovenija med drugim tudi republika, ki ima svojo manjšino v so- 
sednjih državah, kot je seveda tudi znano-, da imajo druge socialistične repu- 
blike naše socialistične Jugoslavije manjšine v tujini, in je torej tudi s tega 
stališča zelo primerno, da Skupščina SR Slovenije podrobneje obravnava tudi 
vprašanje sodelovanja z našimi sosedi. 

Zato prosim delegate in delegatke, da bi podprli ta naš predlog in da se 
ti dve točki vključita v periodični delovni program. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Panič! Zeli 
še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, naj povem, da so v razpravi sodelovali to- 
variš Pirš, delegat iz Kamnika, tovariš Berlot iz Nove Gorice in pa tovariš 
Srečko Panič, predstavnik Komisije za mednarodne odnose. 

Naj povem, da je že dogovorjeno, da se bo predlog programa dela vseh 
treh zborov še uskladil s stališči Izvršnega sveta, tako da bodo te pripombe, 
ki so bile podane, in dopolnitve, ki so bile v razpravi izrečene, tudi našle ust- 
rezno mesto, seveda kolikor bo' to možno v okviru tega programa do konca le- 
tošnjega leta, v dopolnjenem besedilu oziroma čistopisu teksta, ki bo objavljen 
v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije. 

Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. Na glasovanje dajem predlog periodičnega delovnega načrta Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1979 skupaj s predlogi za 
spremembo, ki sem jih danes obrazložil in ki so bili dani v razpravi. Kdor je 
za predlog programa z navedenimi dopolnitvami, naj prosim glasuje! (Vsi de- 
legati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotav- 
ljam, da je zbor soglasno določil periodični delovni načrt Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1970. 
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Ker je bilo dogovorjeno s predsednikom Zbora združenega dela, da imajo 
delegati Zbora združenega dela odmor od 11.30 do 12. ure, predlagam, da nada- 
ljujemo z delom in naredimo odmor ob 12. uri. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na statut Višje 
varnostne tehniške šole v Ljubljani. 

Statut je Skupščini predložila v soglasje Višja varnostna tehniška šola v 
Ljubljani in za svojega predstavnika določila tovariša Aleksandra Kavsa, pro- 
fesorja te šole. Zeli mogoče predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Sta- 
tut ste prejeli. Prejeli ste tudi dopis Republiškega komiteja za vzgojo in izo- 
braževanje. 

Statut šole sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni si- 
stem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili, Odbor pa tudi predlog odloka o soglasju k statutu. Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Zeli kdo razpravljati, prosim? Pismenih prijav ni. Ce nihče, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o soglasju k 
statutu, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na statut Fakulte- 
te za elektrotehniko v Ljubljani. 

Statut je Skupščini predložila v soglasje Fakulteta za elektrotehniko v 
Ljubljani in za svojega predstavnika določila tovariša Mediča, predsednika 
statutarne komisije. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Statut ste prejeli, prejeli ste tudi dopis Republiškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje. Statut sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni 
poročili, Odbor pa tudi predlog odloka o soglasju k statutu. Želita poročevalca 
Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka o soglasju k statutu, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k sta- 
tutu Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni 
sestavi. 

Predlog odloka je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in za svojega predstavnika določila 
tovarišico Mihaelo Verbič, članico te komisije. Navzoč je tudi tovariš Turk, 
predsednik Komisije. Ali želita razpravljati? (Ne želita.) 

Predlog odloka ste prejeli. Danes na klop ste prejeli še dopolnitev pred- 
loga odloka. Zeli kdo o tem predlogu odloka razpravljati? (Nihče.) Prosim, da 
o predlogu odloka glasujemo. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka z dopolnitvijo. S 
tem so bili v Komisijo Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja izvoljeni: 
za predsednika tovariš Milan Kučan, za člane pa Mario Abram, Roman Al- 
breht, Boris Bavdek, dr. Adolf Bibič, dr. Marijan Brecelj, dr. Jože Brilej, dr. 
Darko Cernej, Jože Globačnik, dr. Josip Globevnik, Ludvik Golob, Vinko 
Hafner, Mitja Horvat, Anton Jelenko, Silva Jereb, mgr. Savin Jogan, Vlado 
Klemenčič, Stane Markič, Franci Polak, France Popit, Miloš Prosenc, Miha 
Ravnik, Rafael Razpet, dr. Ciril Ribičič, Mitja Ribičič, Marjan Rožič, dr. Maj- 
da Strobl, Tanja Svetličič, Ana Šetinc, Dušan Sinigoj, France Štiglic, Emil To- 
mažič, Tina Tomlje, Peter Toš, Franjo Turk, dr. Lojze Ude, Aljoša Uršič, An- 
drej Verbič, Franc Vičar, Janez Vipotnik in dr. Anton Vratuša, za sekretarja 
komisije pa je bil imenovan Marko Herman. 

Tako prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog 
odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Komisije Skupščine 
SR Slovenije za družbeno nadzorstvo. 

Predlog odloka je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Ima mogoče predsednik Komisije kakš- 
no obrazložitev? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Zeli o predlogu odloka kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker vidim, da nihče, predlagam, da preidemo h glasovanju. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili v 
Komisijo Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo izvoljeni: za pred- 
sednika Miro Gošnik, za podpredsednico Tilka Blaha, za člane pa Josip Eržen, 
Zdenko Friškoveč, Franc Godina, Vito Habjan, Anton Jurša, Branko Radivo- 
jevič in Marjan Ramšak. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine 
na republike in avtonomni pokrajini s poročilom delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja. 

Osnutek zakona je Zbor občin obravnaval na seji dne 26. junija 1979 in 
ob tej obravnavi ni pooblastil delegacije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ za soglasje k predlogu zakona, saj so bila k osnutku zakona dana 
vsebinska stališča, predlogi in pripombe, izoblikovane v razpravah na sejah 
zborov, Izvršnega sveta in na sejah delovnih teles zborov. Kako je delegacija 
uveljavila pripombe, je razvidno iz njenega poročila, ki ste ga prejeli. 

Tako mora zbor pri tej točki dnevnega reda odločiti samo o pooblastilu 
delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ za soglasje k pred- 
logu tega zakona. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovariš Marjan Markovič, predstavnik Izvršnega sveta pa Franc Skufca, 
republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želita morda 
predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 

Na klop ste danes prejeli dodatno poročilo našega odbora za finance, ki je 
na včerajšnji seji ponovno obravnaval osnutek zakona skupaj s poročilom de- 
legacije o poteku usklajevanja. Ali želi poročevalec Odbora poročilo dopol- 
niti? (Ne želi.) 
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Na osnovi vseh gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo 
od delegatov razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Sprejme se poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju osnutka zakona o prenosu 
izvršitve deviznih obveznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na repub- 
like in avtonomni pokrajini. 

2. K osnutku zakona o prenosu izvršitve deviznih obveznosti federacije v 
zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni pokrajini se dajejo pri- 
pombe, ki izhajajo iz poročil Odbora za finance in stališč Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupšči- 
ne SR Slovenije soglasje k osnutku zakona o prenosu izvršitve deviznih ob- 
veznosti federacije v zvezi s krediti iz tujine na republike in avtonomni po- 
krajini. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili 
dani bankam v letu 1975 za določene namene. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je Marjan Mar- 
kovič, predstavnik Izvršnega sveta pa Franc Skufca, republiški podsekretar 
v Republiškem sekretariatu za finance. Ali želita morda predstavnika dele- 
gacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Os- 
nutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna ko- 
misija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca Komisi- 
je in Odbora poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Pismenih prijav za razpravo 
k tej točki ni. Ker vidim, da nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili 
dani bankam v letu 1975 za določene namene. 

2. K osnutku zakona se dajejo načelne pripombe, ki jih navaja Odbor za 
finance v svojem poročilu, in pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet v svojem 
mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, 
ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Predlagam, da obravnavamo še 18. točko dnevnega reda, to je 
osnutek zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekora- 
čenja stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar v območju Socialistične repu- 
blike Crne gore. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je Marjan Mar- 
kovič, predstavnik Izvršnega sveta pa Franc Skufca, republiški podsekretar 
v republiškem sekretariatu za finance. Želita predstavnika razpravljati? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in 
stališče koordinacijskega odbora Predsedstva republiške konference SZDL za 
razvijanje in uveljavljanje socialistične solidarnosti. Osnutek zakona sta ob- 
ravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta Zboru 
predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Želita morda po- 
ročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Pismenih prijav tudi za to 
točko ni. Vidim, da ne želi nihče razpravljati. Zato zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Daje se soglasje, da se zagotovitev sredstev za kritje prekoračenja 
stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar v območju Socialistične republike 
Črne gore uredi z zakonom. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe Odbora za finance in Izvršnega 
sveta, ki naj jih delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ uveljavlja pri pripravi predloga zakona. 

Ali želi o tem predlogu sklepa kdo razpravljati? Ce nihče, prosim, da gla- 
sujemo! Kdor je za, naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek za- 
kona o prevzemu obveznosti federacije za vračanje anuitet za določene 
kredite, ki so bili odobreni organizacijam združenega dela ter drugim samo- 
upravnim organizacijam in skupnostim iz območja Socialistične republike 
Črne gore, ki ga je prizadel potres v letu 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je Marjan 
Markovič, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Skufca. Želita morda 
predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta, prav 
tako ste prejeli stališča Koordinacijskega odbora za razvijanje in uveljavljanje 
socialistične solidarnosti. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, 
Odbor pa tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca poročili še ustno obraz- 
ložiti? (Ne.) 

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

1. Daje se soglasje, da se prevzem obveznosti federacije za vračanje 
anuitet za določene kredite, ki so bili odobreni organizacijam združenega 
dela ter drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim iz območja So- 
cialistične republike Črne gore, ki ga je prizadel potres v letu 1979, uredi z 
zakonom. 
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2. K osnutku zakona se dajejo pripombe Odbora za finance, Zakonodajno- 
pravne komisije in Izvršnega sveta, ki naj jih delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ uveljavlja pri pripravi 
predloga zakona. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je za predlog 
sklepa, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek za- 
kona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za od- 
pravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v območju Socia- 
listične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike Hrvatske. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik je tovariš Marjan Markovič, predstavnik Izvrš- 
nega sveta pa Franc Skufca. Želita morda predstavnika besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajnospravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

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

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o za- 
časni uporabi sredstev emisije Narodne banlke Jugoslavije za odpravo posledic 
potresa, ki je prizadel posamezne občine v območju Socialistične republike Bosne 
in Hercegovine in Socialistične republike Hrvatske. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih navajata Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija v svojih poročilih, ter pripombe, ki jih navaja 
Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine 
SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o začasni uporabi sredstev emisije 
Narodne banke Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamez- 
ne občine v območju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Sociali- 
stične republike Hrvatske. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predlagam, da se dogovorimo za krajši odmor, torej za 30 minut, tako 

da bomo nadaljevali ob pol enih. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Tovarišice in tovariši delegati? 
Nadaljujemo sejo. Preden preidemo na 21. točko dnevnega reda, še nekatere 
informacije. Prosim, da bi se skupina delegatov, ki je bila danes izvoljena v 
zvezi s 3. točko, ob osnutku zakona o energetiki, nemudoma sestala in uskla- 
dila stališča, ki so bila izražena v razpravi na naši seji in na sejah drugih 
zborov. 
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Rad bi vas še obvestil, da je Zbor združenega dela na današnji seji ob- 
ravnaval predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da sklene dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogo- 
vora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revo- 
lucije v Ljubljani skupaj z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije, tako 
da smo tudi pri tej točki dnevnega reda usklađeni. 

Dovolite, da preidemo na 21. točko dnevnega reda, to je na 
osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije v Interameriško banko za razvoj v 
zvezi s peto dopolnitvijo sredstev banke. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je Marjan 
Markovič, predstavnik Izvršnega sveta pa je Franc Skufca, republiški pod- 
sekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želita morda predstavnika 
delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Os- 
nutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Zakonodajno-pravna komisija 
in Komisija za mednarodne odnose, ki so zboru predložila pismena poročila. 
Želijo morda poročevalci Odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli morda kdo 
razpravljati ali kaj vprašati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v Interameriško banko za razvoj v zvezi s peto dopolni- 
tvijo sredstev banke. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije v Interameriško banko za razvoj 
v zvezi s peto dopolnitvijo sredstev banke. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (5:3 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Tako prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
sprememb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Ker je osnutek odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne bilance 
za leto 1979, ki naj bi ga zbor obravnaval kot naslednjo točko dnevnega reda, 
neposredno vsebinsko odvisen od osnutka sprememb plačilne bilance Jugosla- 
vije za leto 1979 in gre torej za vsebinsko povezano materijo, predlagam 
zboru, da združi obravnavo 22. in 23. točke dnevnega reda, torej da hkrati 
obravnava osnutek sprememb projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 
1979 in osnutek odloka o sprejetju sprememb projekcije devizne bilance Ju- 
goslavije za leto 1979. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Vidim, da 
nihče. Torej prosim, da o tem predlogu glasujemo. Kdo je za to, da združimo 
obravnavo? (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog o skupni obravnavi 22. 
in 23. točke dnevnega reda. 

Obe gradivi je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Ker sta obe projekciji označeni kot strogo zaupni, pred- 
lagam Zboru, da v smislu drugega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku sprememb projekcije plačilne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1979 in o osnutku odloka o sprejetju sprememb pro- 
jekcije devizne bilance za leto 1979 se opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji zbora pri tej točki dnevnega reda so lahko navzoči predstavniki 
sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo le o tem, da je Zbor 
občin obravnaval obe projekciji, in o tem, kakšen sklep je sprejel. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in nalog zveznih organov 
in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš 
Marjan Markovič, predstavnik Izvršnega sveta pa Franc Skufca, republiški 
podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. 

Osnutek zakona ste prejeli, prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Ali želi 
kdo od poročevalcev poročilo ustno dopolniti? (Ne želi.) 

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

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
zagotovitvi sredstev za financiranje programa del in nalog zveznih organov 
in organizacij pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih navaja Odbor za finan- 
ce v svojih poročilih. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevalnem postopku v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o zagotovitvi sred- 
stev za financiranje programa del in nalog zveznih organov in organizacij 
pri popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981. 

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. 

Tako prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na pred- 
log dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje 
in predelave nafte in plina v obdobju od leta 1976 do leta 1980 in objektov 
kontinuitete. 

Dogovor je Skupščini poslal v potrditev Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je Marjan Markovič, 
predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Jože Šubic, svetovalec predsednika 
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Republiškega komiteja za energetiko, Zeli kdo od predstavnikov razpravljati? 

<Ne") 
Dogovor ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Dogovor 

sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodaj- 
no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poro- 
čevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? ((Nihče.) Ker se nihče ne javi, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
proizvodnje in predelave nafte in plina v obdobju 1976—1980 in objektov 
kontinuitete, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v potrditev Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ in ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ter z njim prevzel za Socialistično republiko Slovenijo obveznosti 
po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje in predelave nafte in plina v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 1980 in objektov kontinuitete, ki ga je podpisal 
Zvezni izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da 
z delegacijami drugih Socialističnih republik in Socialističnih avtonomnih 
pokrajin v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice Zvez- 
nemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejetje predlog odloka o imenovanju namestnice jav- 
nega pravobranilca SR Slovenije in predlog odloka o razrešitvi sodnice Viš- 
jega sodišča v Ljubljani. 

Predstavnik Komisije je tovarišica Mihaela Ver bič, članica te komisije. 
Zeli predstavnica predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije. 

Kot gradivo ste prejeli tudi predlog Izvršnega sveta za imenovanje na- 
mestnice javnega pravobranilca SR Slovenije, ki ga je obravnavala skup- 
ščinska Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in zboru 
predložila predlog odloka. O predlogu odloka pričenjam razpravo. 

Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila 
za namestnico javnega pravobranilca Socialistične republike Slovenije ime- 
novana Breda Lokar-Gaspari, sodnica Višjega sodišča v Ljubljani. 

Tako prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča 
v Ljubljani. 
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O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče razpravljati, prosim, da o predlogu odloka glasujemo! (54 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila 
Breda Lokar-Gaspari razrešena dolžnosti sodnice Višjega sodišča v Ljubljani 
s 30. 9. 1979. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v Zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionar- 
jem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo 
na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi 
delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora 
ali tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne in- 
teresne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristoj- 
nim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Zdenke Jurkas, 
delegatke iz občine Brežice. Na to vprašanje bo odgovoril namestnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za promet in zveze tovariš Franjo Lunder. 
Prosim! 

Franjo Lunder: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Na 23. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 23. julija 1979 je tovariši- 
ca Zdenka Jurkas, delegatka iz občine Brežice, ustno postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Brežice je na sestanku dele- 
gacije dne 18. 7. 1979 oblikovala na pobudo delegata iz Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine občine Brežice naslednje vprašanje: 

Kdaj bo Železniško transportno podjetje Ljubljana, oziroma Samoupravna 
interesna skupnost za železniški in luški promet, uredilo dostopne steze za 
vlak na železniški postaji Brežice? Železniška postaja Brežice je ena izmed 
postaj z večjim potniškim prometom, hkrati pa tudi ena redkih večjih postaj, 
ki nimajo dostopnih stez za vzpon v vlak. Zaradi tega se potniki s prtljago, 
posebej pa še starejši potniki, izredno težko povzpnejo v vagone in so nemalo- 
krat pri tem izpostavljeni nevarnosti poškodb. 

Odgovor: Ob načrtovanju elektrifikacije železniške proge Zidani most— 
Dobova je bil za postajo Brežice izdelan projekt za preureditev, ki je poleg 
izgradnje stranskega perona na prvem tiru vključeval tudi izgradnjo otočnega 
perona med drugim in tretjim tirom, skupaj s podhodom, ki bi povezoval 
otočni peron s postajo. Za realizacijo celotnega projekta bi bilo potrebno po- 
rušiti obstoječa skladišča, ki stoje na nasprotni strani postajne zgradbe, in 
zgraditi nova, prestaviti obstoječe tire, da se zagotovi prostor za otočni peron, 
zgraditi nove kretniške zveze in preurediti signalno-varnostne naprave. Sele 
z navedenimi deli bi bila omogočena izgradnja otočnega perona s podhodom. 

V programu razvoja železniškega gospodarstva Ljubljana za obdobje 
1976—1980 so bila prvotno zamišljena vlaganja v višini 8,15 milijard dinarjev, 
kasneje pa so bila zmanjšana za 5,8 milijard, kar je vplivalo na zmanjšanje 
prvotno predvidenih investicij. Med opuščenimi deli programa je tudi dokon- 
čana rekonstrukcija postaje Brežice. 
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Za dokončno ureditev peronov na postaji bi bilo potrebno v prihodnjem 
srednjeročnem planu zagotoviti okrog 45 milijonov dinarjev, ki pa jih bo po 
dosedanjih prvih ocenah investicijskih vlaganj Železniško gospodarstvo Ljub- 
ljana zelo težko uresničilo. Dosedanje prve ocene možnih investicijskih vla- 
ganj v železniško infrastrukturo namreč ocenjujejo kot realno komaj 1/3 inve- 
sticij, ki so po mnenju Železniškega gospodarstva in Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in luški promet potrebne za normalen nadaljnji razvoj 
železnic v Sloveniji. 

Glede na postavljeno delegatsko vprašanje menimo, da je nakazani pro- 
blem upravičeno postavljen in da bi njegova rešitev pomenila ustrezno var- 
nost potnikov na postaji Brežice kot tudi ugodnejše vstopanje in izstopanje 
potnikov. 

Vsekakor pa ne kaže zanemariti tudi utemeljenih razlogov, ki jih v svo- 
jem odgovoru navaja Železniško gospodarstvo Ljubljana. Zaradi tega menimo, 
da je prav sedaj, ko potekajo prve razprave o razvoju v prihodnjem planskem 
obdobju in s tem tudi o vlaganjih v razvoj železniškega gospodarstva, naj- 
ustreznejši čas, da se prek območne samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet postavi navedeni problem in zagotovijo tudi sred- 
stva za njegovo realizacijo. Hvala lepa. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa, tovariš Lunder! Spra- 
šujem delegata iz občine Brežice tovariša Rebernika, ali je zadovoljen z odgovo- 
rom ali pa bo to delegat iz Brežic, po dogovoru v občini, povedal na nasled- 
nji seji! 

Stanko Rebernik (iz klopi): Z odgovorom nismo zadovoljni. Mislim, 
da ne bi zahtevalo toliko sredstev, kot je rekel tovariš. Mislim, da za to re- 
šitev ne potrebujemo toliko sredstev. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Glede na to, ker delegat iz Bre- 
žic z odgovorom ni zadovoljen, ker se mu zdi, da ni popoln, vprašujem, tovariš 
Lunder, če želite še kaj pojasniti, zlasti ker gre za trditev, da ne bi bilo potreb- 
no toliko finančnih sredstev, kot je bilo navedeno v vašem odgovoru. 

Franjo Lunder: Podatek, ki sem ga navedel, gre za znesek okoli 
45 milijonov dinarjev, temelji na načrtih in programih, ki jih je izdelalo 
Železniško gospodarstvo Ljubljana. Ta podatek ni oblikovan in ni ocenjen v 
Republiškem komiteju za promet, zato smo se morali sklicevati na uradne po- 
datke, ki obstajajo. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Tovariš Rebernik! Predlagam, da 
se v okviru vaše skupine še pogovorite in po potrebi zahtevate dodaten odgovor. 
Ali je tako v redu? (Da.) Hvala lepa! 

Na 23. sejii dne 23. 7. 1979 je dr. Hermin Vidoz, delegat iz občine Radlje 
ob Dravi, naslovil na naš zbor pobudo, da bi Skupščina SR Slovenije po- 
sredovala pri RTV Ljubljana za dograditev srednjevalovnega oddajnika, ki je 
v gradnji. Skupščina je pobudo delegata posredovala RTV Ljubljana, ki nam 
je posredovala odgovor. Odgovor ste prejeli danes na klop. Ali ste z odgovorom 
zadovoljni? Sprašujem predvsem delegata iz Radelj ob Dravi! 

28 
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Stanko Hribernik (iz klopi): V naši delegaciji se bomo posvetovali 
do naslednje seje zbora. 

Podpredsenik Leopold Slapnik: Želi kdo od delegatov postaviti 
še kakšno delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš Stane Pirš ima besedo! 

Stane Pirš (iz klopi): To pravzaprav ni delegatsko vprašanje. Glede 
na to, da smo danes umaknili z dnevnega reda predlog za izdajo zakona o 
turistični dejavnosti, vprašujem, kdaj bi le-ta bil lahko na sejah zborov. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Tovarišica Mara Zlebnik, pod- 
predsednica Izvršnega sveta ima besedo! 

Mara Zlebnik: Na kratko bi povedala, da je Izvršni svet včeraj 
razpravljal zlasti o problemih, ki so jih navajali delegati na sejah delovnih 
teles obeh zborov. Glede na nekatere pripombe in tudi glede na nekatere di- 
leme je ocenil, da je bolje, da se ta vprašanja še proučijo in da ponovno 
predložimo dopolnjeni predlog za izdajo zakona. To pa tudi zaradi tega, ker 
nekatera delovna telesa niso obravnavala informacije s predlogom stališč, ki 
naj bi bila izhodišče za pripravo zakona. Sodili smo. da bi kazalo priprave 
primerno podaljšati, da se tudi to gradivo temeljiteje obravnava. Tako po 
oceni v Izvršnem svetu sodimo, da bi bil akt lahko ponovno v obravnavi na 
prvi seji v novembru. Seveda pa je stvar dogovora s Predsedstvom Skupščine, 
kdaj bo to uvrščeno na dnevni red sej zborov. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Tovarišica podpredsednica, pro- 
sil bi vas, da kar ostanete za govornico! Delegat iz občine Nova Gorica to- 
variš Adrijan Berlot je danes pismeno zastavil naslednje delegatsko vprašanje: 
Kdaj bo skupščini predložen že dolgo obljubljeni zakon o cestnih skupnostih? 
Prosil bi vas, če bi lahko odgovorili. 

Mara Zlebnik: Na kratko bi odgovorila, da je novi predlog za 
izdajo tega zakona v teh dneh v obravnavi v Izvršnem svetu. Mislim, da bo 
na seji Izvršnega sveta v petek in seveda potem predložen v običajen po- 
stopek. Jasno pa je, da ne moremo določiti točnega dneva, kdaj bo v obrav- 
navi v delovnih telesih in na sejah zborov, ker je to stvar dogovora in 
programa Skupščine, pa tudi stvar vseh razprav, ki bodo spremljale to novo 
verzijo. Tako bi utegnil biti s strani Izvršnega sveta novi predlog predložen 
v začetku prihodnjega tedna. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Sprašujem tovariša Berlota, 
ali je z odgovorom zadovoljen! Ni ga v dvoranii, ker dela v skupini delegatov. 
O odgovoru ga bom obvestil. 

Če ni drugih delegatskih vprašanj, smo izčrpali dnevni red seje. Vendar 
pa je treba počakati še na skupino delegatov, ki smo jo danes imenovali, da 
podajo svoja dodatna stališča v zvezi s 3. točko dnevnega reda, to 
je k osnutku zakona o energetskem gospodarstvu. 

(Seja je bila prekinjena za 10 minut.) 
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Podpredsednik Leopold Slapnik: Tovarišice in tovariši delegati. 
Ker je Komisija končala svoje delo, prosim tovariša Silva Gorenca, poročevalca 
skupine, da poda poročilo! 

Silvo Gorenc: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Obe skupini, skupina, ki smo jo imenovali v Zboru občin, in skupina, ki jo 
je imenoval Zbor združenega dela, sta imeli skupno sejo in sta obravnavali 
predloženi sklep, ki naj bi ga danes sprejela zbora. Pri tem smo upoštevali 
vso razpravo v delovnih telesih in v občinskih skupščinah, v delegatski bazi, 
današnjo razpravo in razpravo ter stališča Družbenopolitičnega zbora, ki so 
bila danes sprejeta in smo jih vsi delegati dobili na klop. Bili smo si enotni, 
da v obeh zborih predlagamo spremembo sklepa, ki smo ga glede osnutka 
tega zakona danes dobili na klop. Prosim, da zaradi lažjega razumevanja 
in spremljanja vzamete ta sklep v roke. Predlagamo, da se prva in druga točka 
predloga tega sklepa črtata in nadomestita z novo prvo točko, ki naj se 
glasi: 

1. Zbor občin v skladu s tretjim odstavkom 266. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije v načelu ne sprejema osnutka zakona o energetskem gospo- 
darstvu in ga vrača predlagatelju. 

2. Tretja točka, sedaj nova 2. točka, naj se spremeni tako, da se glasi 
(prebral bom prečiščeno besedilo predloga sklepa): Predlagatelj naj pri pripravi 
novega osnutka zakona upošteva predvsem naslednje: Potrebno je določno 
opredeliti specifične postopke planiranga na tem področju, vsebino planiranja 
in načine usklajevanja planov organizacij združenega dela v okviru posamez- 
nih območnih samoupravnih interesnih skupnosti ter način usklajevanja v Sa- 
moupravni interesni skupnosti za energetiko Slovenije. Skladno s tem je po- 
trebno opredeliti vlogo območnih interesnih skupnosti pri planiranju in uskla- 
jevanju celotnega razvoja energetike v posameznem območju in pri planiranju 
celotnega razvoja energetike v republiki. Opredeliti je potrebno tudi vsebino 
in značaj specifičnih planskih dokumentov, ki se sprejemajo v okviru samo- 
upravnih interesnih skupnosti s tega področja, pri čemer se Zbor zavzema, 
da se energetska bilanca glede na pomen opredeli kot sestavni del družbenih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

V skladu z zakonom o združenem delu je potrebno jasneje opredeliti 
družbenoekonomske odnose, ki nastajajo pri združevanju dela in sredstev v 
samoupravnih interesnih skupnostih na tem področju. V tem okviru je po- 
trebno predvsem razčleniti določbe glede vračila in nadomestila združenih 
sredstev, načina vračila ter odpovedi vračila in s tem povezanega prevzemanja 
rizika. Prav tako je potrebno celovito rešiti vprašanja glede ugotavljanja in 
usmerjanja dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih 
pogojih, izjemnih ugodnostih na trgu ali je rezultat drugih izjemnih ugodnosti 
pri njegovem ustvarjanju. 

Jasneje je potrebno opredeliti obvezne minimalne elemente za obli- 
kovanje cen v samoupravnih sporazumih o temeljih plana in proučiti mož- 
nost, da se tudi pri oblikovanju cen drugih energetskih virov zagotovi vpliv 
uporabnikov in izvajalcev, organiziranih v samoupravne interesne skupnosti. 

Alinee glede samoupravne organiziranosti ne bom bral, ker jo imate vsi 
pred seboj in je nespremenjena. 

Naslednja alinea na strani 2 se glasi: 
28* 



436 Zbor občin 

Potrebno je opredeliti kriterije in postopke za obvezno združevanje sred- 
stev, kadar je v družbenem planu na podlagi skupaj ugotovljenih interesov in 
zastavljenih razvojnih ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna 
za družbeno reprodukcijo, pa sporazumov med organizacijami združenega dela 
ni bilo mogoče zagotoviti, v skladu z 89. členom ustave Socialistične republike 
Slovenije. 

Prav tako pa je potrebno opredeliti vlogo družbenopolitičnih skupnosti 
pri zagotavljanju posebnega družbenega interesa ter pri sprejemanju in- 
tervencijskih predpisov za obvezno združevanje sredstev za skupno izvajanje 
nekaterih skupnih nalog, skladno s 70. členom ustave Socialistične repub- 
like Slovenije in upoštevaje določbe 159. člena zakona o združenem delu, 
zlasti kadar del udeležencev ne sklene oziroma ne pristopi k samoupravnemu 
sporazumu oziroma dogovoru za to področje oziroma ne izpolnjuje sprejetih 
obveznosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu z že sprejetimi sklepi 
Zbora združenega dela in Zbora občin ter programom dela zborov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije predloži hkrati z osnutkom zakona tudi 
oceno razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje in v tem okviru predvsem analizo o združevanju 
sredstev za financiranje dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Obenem predlagamo, da se tej alinei doda nov odstavek, ki se glasi: 
Na podlagi takšne analize je treba opredeliti, kako naj delavci v temeljnih 
oragnizacijah združenega dela na podlagi svojega interesa in odgovornosti 
za zagotavljanje energije uveljavijo družbenoekonomske odnose med izva- 
jalci in uporabniki na tem področju. Na tej podlagi je potrebno jasneje do- 
ločiti vlogo in odgovornost, ki jo bodo zaradi zagotavljanja splošnega družbe- 
nega interesa uveljavljali delavci, delovni ljudje in občani prek organov 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj zagotovi sodelovanje in pritegne 
v razčiščevanje še odprtih vprašanj vse zainteresirane organizacije in skup- 
nosti, pri čemer naj bi njihovo sodelovanje in stališča predstavljala tudi del 
priprav za razpravo in zavzetje stališč v Republiškem svetu za vprašanja 
družbene ureditve in v Republiškem svetu za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko. Na podlagi tako oblikovanih stališč in stališč, ki bodo opredeljena 
ob obravnavi analize razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje, pripravi Izvršni svet novo be- 
sedilo osnutka zakona. 

3. Pri pripravi novega osnutka zakona naj predlagatelj prouči in upo- 
števa tudi pripombe, mnenja in stališča, izražena v delovnih telesih Skupščine 
in Zbora, v razpravi na sejah Zbora ter stališča in predloge Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

4. Izvršni svet naj osnutek zakona o energetskem gospodarstvu čimprej 
predloži Skupščini SR Slovenije v ponovno obravnavo. 

Tovariš podpredsednik, to je besedilo spremenjenega predloga sklepa, ki 
naj bi ga sprejeli. 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Hvala lepa. V razpravo dajem 
besedilo predloga sklepa, ki ga je podal v imenu skupine delegatov tovariš 
Silvo Gorenc. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker vidim, da nihče, prehajamo 
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na glasovanje o predlogu sklepa. Kdo je za ta predlog sklepa? (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Preostane mi še, da vas obvestim, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, 

o katerih smo sprejemali končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega 
dela, prav tako pa smo upoštevali stališče Družbenopolitičnega zbora, o čemer 
bom predsednico tega zbora posebej obvestil. 

Ker je s tem dnevni red seje zbora izčrpan, se vsem delegatom zahvaljujem 
za udeležbo in za sodelovanje v razpravi in zaključujem 24. sejo zbora. 

(Seja Zbora občin je bila končana ob 13.45.) 



19. seja 

(11. julija 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
19. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

Odsotnost so opravičili: Geza Bačič, Vlado Janžič, Jože Božič, Štefan Klanj- 
šček, Teodora Krpan, Zoran Polič, Dino Pucer, Aleksander Varga, Angelca Vr- 
bnjak, Štefanija Žagmeister. 

Dnevni red današnje seje razširjam s poročilom Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter verifikacijo izvolitev dveh delegatov, 
tovarišice Tilke Blaha in tovariša Petra Toša. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 18. seje Družbenopolitičnega zbora; 
2. poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter verifikacija izvolitev dveh delegatov, tovarišice Tilke: Blaha in tovariša 
Petra Toša; 

3. osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji; 

4. predlog zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih organih; 

5. osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 

6. osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju; 

7. osnutek zakona o družbenih svetih; 
8. predlog zakona o pravni pomoči; 
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9. poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letih 1976, 1977 in 1978, s 
prvo oceno razvoja v letu 1979 in možnostmi razvoja v letu 1980; 

10. volitve in imenovanja; 
11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje k 3. in 8. točki dnevnega reda stališča po 72. 

členu poslovnika Skupščine in 19. členu poslovnika našega zbora. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Obveščam delegate, da sta predsednik Zbora združenega dela in predsed- 

nica Zbora občin z dopisi obvestila, da sta zbora na sejah 25. in 26. junija 1979 
obravnavala in sprejela osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini in pred- 
log za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Družbenopolitični zbor je sodeloval v postopku sprejemanja teh aktov ta- 
ko, da je na seji 25. junija sprejel stališča na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora. 

V skladu z 22. členom poslovnika predlagam, da zbor na podlagi navede- 
nih obvestil in sklepov, ki so priloženi tem obvestilom, sprejme sklep, s ka- 
terim ugotavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela osnutek 
zakona o naravni in kulturni dediščini in predlog za izdajo zakona o družbe- 
nem sistemu informiranja v Socialistični republiki Sloveniji v skladu s stališ- 
či Družbenopolitičnega zbora, ki jih je ta sprejel na svoji seji 25. junija 1979. 

Kdo je za ta sklep? (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 18. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutek zapisnika 18. seje zbora ste prejeli. Predlaga kdo kakšno dopol- 
nitev, spremembo ali popravek zapisnika? (Nihče.) Ker nihče, dajem odobritev 
zapisnika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvi- 
gnejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel zapisnik 18. 
seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo Komisi- 
je za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter verifikacijo izvolitev 
dveh delegatov, tov. Tilke Blaha in tov. Petra Toša. 

Poročilo o izidu glasovanja za nadomestno izvolitev dveh delegatov v 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je poslala Republiška volilna 
komisija. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
bo podal predsednik te komisije tovariš Vlado Beznik. 

Vlado Beznik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je na podlagi 

167. člena ustave SR Slovenije, 155. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
ter 8. in 45. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora na seji dne 11. julija 
1979 obravnavala poročilo Republiške volilne komisije o izidu glasovanja za 
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nadomestno izvolitev dveh delegatov v Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije z dne 3. julija 1979. Pregledala je poročilo te komisije in izide gla- 
sovanja v občinskih skupščinah, potrdili o izvolitvi obeh delegatov ter ugo- 
tovila : 

1. Na podlagi odloka o razpisu nadomestnih volitev za izvolitev dveh 
delegatov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je bilo v dneh 
od 4. do 29. junija 1979 glasovanje o izvolitvi dveh delegatov Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije na sejah družbenopolitičnih zborov vseh 
občinskih skupščin ter Skupščine mesta Ljubljana in Skupščine Obalne skup- 
nosti Koper. 

2. Republiška volilna komisija je ugotovila, da sta bila Tilka Blaha in 
Peter Toš kot edina kandidata na listi kandidatov, katere sestavo je ugotovila 
in določila Republiška kandidacijska konferenca, izvoljena v Družbenopolitič- 
ni zbor Skupščine SR Slovenije. 

Republiška volilna komisija je ugotovila, da so bile nadomestne volitve 
dveh delegatov v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije izvedene 
v skladu s predpisi in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na volilni 
izid. Družbenopolitični zbor ni sprejel nobene pritožbe ali opozorila o ne- 
pravilnosti. 

3. Na podlagi navedenih ugotovitev Komisija za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da zbor sprejme to poročilo in s tem verificira izvolitev tov. Tilke Blaha 
in tov. Petra Toša: za delegata v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ima kdo kakšno pripombo k 
poročilu Komisije? (Nihče.) 

Predlagam zboru, da z glasovanjem verificiramo izvolitev obeh delegatov, 
tovarišdce Tilke Blaha in tovariša Petra Toša. Kdor je za verifikacijo, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno verificiral izvolitev 
tovarišice Tilke Blaha in tovariša Petra Toša za delegata Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. Ob tem, ko ju sprejemamo v svojo delovno sre- 
dino, jima želimo, da bi odgovornosti, ki sta jih prevzela, uresničevala čim 
uspešnejše. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zbo- 
rom občin poslušali ekspoze tovarišice Marije Vičar-Zupančič, članice Izvršne- 
ga sveta in republiške sekretarke za urbanizem, k osnutku stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Socialistični repub- 
liki Sloveniji in tovariša Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in republiškega 
sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun k sklopu zakonov o 
državni upravi. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate v dvorano 
Skupščine. 

Tovarišice in tovariši delegati! Današnji dnevni red je dokaj zahteven. 
Pripravili smo precej stališč, ki ste jih dobili na klop. Prosim, če preletite vsa 
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ta stališča, da bi se do njih lahko opredelili, zlasti tista, ki jih sprejemamo 
po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. Določili bomo tudi delovne 
skupine, da bi jih po potrebi dopolnjevali. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Prehaj amo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slove- 
nije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji. 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil je pripravil Izvršni svet in je objav- 
ljen v Poročevalcu št. 12 z dne 14. 5. 1979. V istem Poročevalcu so bili objav- 
ljeni še: poročila k osnutku stališč, sklepov in priporočil odborov Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin, nekateri poudarki k pripravam za javno razpravo 
o samoupravnih družbenoekonomskih odnosih v stanovanjskem gospodarstvu, 
ki jih je pripravil Koordinacijski odbor za spremljanje in koordiniranje javne 
razprave pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, 
ter akcijski program pri uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v letu 1979, ki ga je pripravila Zveza 
sindikatov Slovenije. 

Osnutek sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zako- 
nodajno-pravna komisija. Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi stališča in po- 
bude Sveta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, pripombe Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije z dne 14. 6. in 2. 7. 1979, pri- 
pombe Zveze društev upokojencev in pripombe Zveze stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije. 

Danes smo prejeli še dodatno poročilo k osnutku stališč, sklepov in pripo- 
ročil odborov Zbora združenega dela in Zbora občin in predlog stališč, ki naj 
bi jih zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
19. člena poslovnika našega zbora. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Želita poročevalca 
Odbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravne komisije pis- 
meni poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Preden preidemo na razpravo, predlagam, da imenujemo skupino delega- 
tov, ki bo na podlagi razprave po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve 
predloga stališč. 

V skupino predlagam: tovariša Igorja Uršiča, tovarišico Majdo Gaspari in 
tovariša Srečka Mlinariča. 

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

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovarišica Majda Gaspari ima be- 

sedo! 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši! Glede na to, da gre pri sta- 
novanjskem gospodarstvu za širok splet interesov in obveznosti delovnih lju- 
di, povezanih z ureditvijo njihovih stanovanjskih razmer ter kulturnega biva- 
nja v soseski in drugih vprašanj iz vsakdanjega življenja, je Republiška kon- 
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ferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije sprejela program za 
vodenje široke javne razprave o samoupravni preobrazbi na tem področju tei 
oblikovala frontno sestavljen koordinacijski odbor, ki usklajuje in spremlja 
to aktivnost. Taka koordinacijska telesa imajo tudi občinske konference_SZDL. 

2e marca in aprila letos smo v republiškem koordinacijskem odboru or- 
ganizirali v vseh regijah posvete s predstavniki družbenopolitičnih organi- 
cij in skupščin občin, da bi vspodbudili pravočasne vsebinske in organizacijske 
priprave na javno razpravo o skupščinskih stališčih in zakonih s stanovanj- 
skega področja. Prav tako smo pripravili posvet s predsedniki občinskih ko- 
ordinacijskih odborov, na katerem smo skupno proučili takrat še delovno gra- 
divo Izvršnega sveta o samoupravnih družbenoekonomskih odnosih v stano- 
vanjskem gospodarstvu. V večini občin so pripravili tudi oceno stanja v sta- 
novanjskem gospodarstvu v svojem območju ter opredelili smernice in naloge 
za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva v občini. 

Iz informacij, ki smo jih doslej dobili iz 32 občin, je razprava o tej pro- 
blematiki povsod v teku. Doslej se je odvijala bolj v specializiranih sredinah 
družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter v samoupravnih interesnih 
skupnostih. Vanjo se v glavnem še niso vključili temeljni nosilci stanovanj- 
skega gospodarstva, delavci v združenem delu in občani v krajevnih skupnostih 
ter stanovalci v zborih stanovalcev in hišni sveti. 

Ze do sedaj smo v razpravah slišali vrsto pobud in predlogov. Nekatere je 
že upošteval svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri 
Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze, ko je skupaj s koor- 
dinacijskim odborom obravnaval osnutek stališč, sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Stališča in pobude s te seje ste prejeli 
v pismeni obliki in jih ne bom ponavljala. 

Iz sedanjega soočanja z razmerami v stanovanjskem gospodarstvu lahko 
ugotovimo: 

1. Da smo v preteklih letih zgradili veliko novih stanovanj in precej dvig- 
nili stanovanjski standard. Stanovanjski primanjkljaj se je precej zmanjšal, 
čeravno je še vedno precej ljudi, zlasti mladih, ki nimajo urejenih stanovanj- 
skih razmer. Sedanji sistem pridobivanja in urejanja pogojev bivanja ni do- 
volj učinkovit, saj dovoljuje, da stanovanje in druge objekte gradimo drago 
in počasi. Sredstva, združena za stanovanjsko gradnjo, se upravljajo preveč 
odtujeno od delovnih ljudi in združenega dela, kar omogoča, da se vsiljujejo 
rešitve, ki niso vedno v skladu z interesi in možnostmi delovnih ljudi ter nji- 
hovih organizacij združenega dela. Zaradi tega se krepi monopol različnih iz- 
vajalcev stanovanjske gradnje in moč ozkih skupin, ki si na tem področju 
še lastijo odločanje v imenu delovnih ljudi. 

2. Da pri gospodarjenju z družbenim stanovanjskim fondom stanovalci 
še nimajo takega položaja, da bi bili dejansko odgovorni za vzdrževanje sta- 
novanja in stanovanjske hiše, v kateri stanujejo. Tukaj nismo izpeljali eko- 
nomskih odnosov, kar pogojuje prenizke, torej nerealne stanarine in zago- 
tavlja le skromne možnosti za obnavljanje stanovanjskih hiš, pa tudi nesmo- 
trno uporabo stanovanjskega prostora. Ze tako omejenih materialnih zadev pa 
ne upravljajo v celoti stanovalci sami v hišnih svetih in na zborih stanoval- 
cev, saj imajo glede tega še precej pooblastil stanovanjska podjetja in skup- 
nosti. Ker smo doslej zapostavljali vzdrževanje obstoječega stanovanjskega 
fonda, se tudi zelo počasi razvijajo tiste oblike združenega dela, ki bi za sta- 
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novalee in hišne svete izvajale različna vzdrževalna dela v stanovanjskih hi- 
šah. Tako nam propada stanovanjski fond, stanovalci so nezadovoljni, marsi- 
kdaj pa se glede tega obnašajo tudi neodgovorno. 

Sedanje razmere na stanovanjskem področju torej niso ugodne in zahte- 
vajo vsestransko in učinkovito družbeno akcijo. V njej bi morali izhajati iz 
predpostavke, da stanovanjska politika in odnosi oziroma vse, kar je povezano 
z življenjem ljudi v kraju bivanja, od načrtovanja gradnje stanovanj in ure- 
janja soseske, pridobivanja stanovanj, vzdrževanja stanovanj in hiš, gospodar- 
ne uporabe vseh za to namenjenih sredstev, da uveljavljanja solidarnosti na 
tem področju zanima vsakega delovnega človeka in občana in moramo zato 
ustvariti take pogoje in sistem, da bodo lahko dejavno in konkretno vplivali 
na vsebino te politike, pa tudi na njeno uresničevanje v samoupravni praksi. 
Taka usmeritev je začrtana v sklepih VIII. kongresa Zveze komunistov Slo- 
venije, Predsedstvo Centralnega komiteja pa jo je š!e bolj razčlenilo. 

Da bi se v novem srednjeročnem obdobju stanovanjsko gospodarstvo raz- 
vijalo kot sestavni del celotne družbene reprodukcije in uresničevalo na samo- 
upravnih družbenoekonomskih temeljih, bo treba zelo pospešiti delo pri obli- 
kovanju tega sistema. Ta naloga je zelo zahtevna, saj moramo doseči, da bo 
širok splet interesov in obveznosti delovnih ljudi jasno opredeljen ter iz- 
peljan v celovit, skladno delujoč sistem družbenoekonomskih odnosov. To bi 
zahtevalo preureditev celotne stanovanjske zakonodaje in vse samoupravne 
regulative, pa tudi izpeljavo samoupravnega planiranja v stanovanjskem go- 
spodarstvu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sledil tej nalogi in pripravil osnutek 
stališč, sklepov in priporočil o samoupravni preobrazbi stanovanjskega gospo- 
darstva. S tem dokumentom naj bi ustvarili vsebinsko podlago za preosnovo 
zakonodaje in tudi spodbudili prizadevanja v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, krajevnih skupnostih in občinah za spreminjanje sedanjih razmer v 
stanovanjskem gospodarstvu. Te razmere, kot smo že ugotovili, niso dobre, zla- 
sti kar zadeva vlogo in vpliv delovnih ljudi ter združenega dela na oblikovanje 
in sprejemanje odločitev o stanovanjski politiki. Zato je prav in potrebno, da 
slovenska skupščina sprejme stališča, sklepe in priporočila za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju. Menim pa, da 
današnja razprava še ne sme pomeniti zaključka javne razprave o tem do- 
kumentu, pač pa jo mora pravzaprav šele spodbuditi. Trajala naj bi do jeseni, 
ko bomo ponovno razpravljali o teh vprašanjih, upoštevajoč rezultate javne 
razprave in izpopolnjeno besedilo stališč, sklepov in priporočil. Tudi v Ko- 
ordinacijskem odboru pri Republiški konferenci Socialistične zveze si bomo še 
naprej prizadevali, da bo razprava zajela čim širši krog ljudi in da bo vsebinsko 
čim bolj vsestranska. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Gaspari! Naprej, 
prosim! Besedo ima tovariš Ciril Sitar. 

Ciril Sitar: Tovarišice in tovariši! Uvodoma moram poudariti, da 
smo tudi v okviru Zveze socialistične mladine Slovenije razvili široko razpravo 
o osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije. Na 3. seji 
Konference Zveze socialistične mladine, upoštevajoč pri tem tudi predhodne 
razprave v okviru občinskih organizacij, so bila sprejeta tudi stališča Zveze 
socialistične mladine na področju reševanja stanovanjske problematike. Ugo- 
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tavljamo, da so naša stališča v osnutku stališč, priporočil in sklepov Skupščine 
SR Slovenije smiselno upoštevana. Predlagamo pa, da se celovito upoštevajo 
naša stališča v točkah 3, 10, 11 in 12. 

V 3. točki predlagamo, da se upošteva, da mladi potrebujejo za zdrav 
razvoj in rast družine pomembno družbeno pomoč pri reševanju stanovanjske 
problematike. Prav tako je potrebno omogočiti mladim prek kriterijev in meril 
v samoupravnih splošnih aktih enake možnosti za razreševanje stanovanjskih 
vprašanj na osnovi proizvodnih rezultatov. Z aktivnostjo vseh družbenopoli- 
tičnih dejavnikov, predvsem pa Zveze socialistične mladine in Zveze sindikatov 
je potrebno zagotoviti, da se bodo stanovanjska vprašanja mladih reševala 
skozi delitev samoupravno izločenih sredstev za stanovanjsko gradnjo v so- 
razmerju z njihovo prisotnostjo pri ustvarjanju dohodka organizacije združe- 
nega dela in glede na njihove potrebe. 

V točki 10 predlagamo dopolnitev v zvezi z gradnjo dijaških in študentskih 
domov. Akcijo za izgradnjo dijaških in študentskih domov in sanacijo obsto- 
ječih moramo nadaljevati tudi po letu 1980. Zveza socialistične mladine bo v 
tej zvezi skupaj z ostalimi subjekti, zlasti pa z Izobraževalno skupnostjo Slove- 
nije in Skupnostjo domov v Socialistični republiki Sloveniji izdelala predlog 
za izgradnjo in sanacijo domov v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Glede na rezultate študije bivalnih potreb in možnosti mladih ljudi v 
Socialistični republiki Sloveniji ugotavljamo, da še vedno obstaja problem za- 
gotavljanja stanovanj študentskim družinam. Glede na to bi bilo potrebno 
oziroma smotrno analizirati možnosti in materialne ter družbene zmožnosti 
za vključitev določenega števila sob, ki bi omogočale tudi študentskim družinam 
bivanje v sklopu študentskih domov. Tudi zanje naj bi veljali kriteriji, ki 
so določeni za sprejetje študentov v dom, ob prioritetnem upoštevanju socialnih 
razmer in števila družinskih članov. V zvezi s tem je potrebno oceniti tudi 
gospodarjenje ter samoupravno organiziranost v študentskih domovih in na- 
sploh prisotnost teh smotrov v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. 

V točki 11 podpiramo gradnjo samskih domov kot pozitivno obliko urejan- 
ja bivalnih pogojev za delavce, ki so zaposleni izven kraja svojega stalnega 
bivališča. Vendar pa je kljub temu potrebno gradnjo samskih domov preus- 
meriti v gradnjo samskih stanovanj v okviru stanovanjskih sosesk, ki bodo 
omogočale, da se bodo tudi ti delavci lahko enakopravno vključili v samo- 
upravne družbenopolitične in interesne dejavnosti. 

K 12. točki poudarjamo, da se tudi Zveza Socialistične mladine zavzema, da 
se v okviru občin, tam, kjer jih še nimajo, sprejmejo in izvajajo odloki za ure- 
janje najemniških razmerij, oziroma da se odpravijo vse nepravilnosti obsto- 
ječega stanja. Obenem tudi predlagamo, da se zakonsko določilo, da ima lahko 
občan stanovanjsko pravico le na enem stanovanju, dosledno izvaja ter da se 
obstoječe nepravilnosti tudi odpravljajo, ne pa samo evidentirajo. 

To je nekaj konkretnih mnenj oziroma stališč Zveze socialistične mladine, 
ki bi jih bilo potrebno, po naši oceni smiselno upoštevati v stališčih, sklepih 
in priporočilih Skupščine SR Slovenije. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Sitar. Naprej, prosim t 
Ne želi nihče več razpravljati? (Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo. Sodite, da 
lahko sprejmemo taka stališča ali je potrebno, da se sestane skupina delegatov? 
Besedo ima tovarišica Vičar! 



19. seja 445 

Marija Vičar: Glede razreševanja stanovanjskih vprašanj mladih 
smo bili v dosedanjih razpravah enotnega mnenja, da morajo mladi ta vpra- 
šanja razreševati v organizacijah združenega dela, če to ni mogoče, pa v okviru 
solidarnosti, kadar so za to dani pogoji. 

Predlog, da naj bi stanovanjska vprašanja mladih reševali v odvisnosti od 
njihovega prispevka k ustvarjenemu dohodku oziroma združenim sredstvom, 
utegne v določenih primerih prizadeti prav mlado generacijo, zato mislim, da 
ga ne bi kazalo upoštevati. Primerneje je, če se v kriterijih in merilih, po ka- 
terih razrešujejo delavci v združenem delu svoja stanovanjska vprašanja, 
upoštevajo tudi potrebe mladih in njihov položaj, ki ga imajo v posamezni 
temeljni organizaciji oziroma skupnosti. Zato predlagam, da ne bi sprejemali 
te omejitve, pač pa vztrajali pri sedanjih stališčih, v katerih je predvideno, da 
naj se možnosti za mlade iščejo v okviru olajšav pri lastni udeležbi, medtem 
ko se pri pridobivanju stanovanj prioritetno razrešujejo težka stanovanjska 
vprašanja mladih. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Vičar! Zeli še kdo 
razpravljati? Tovariš Ciril Sitar ima besedo! 

Ciril Sitar: Mi mislimo, da gre pri mladih za določeno specifiko. 
Zveza Socialistične mladine se je do tega vprašanja že opredeljevala in svoja 
stališča tudi posredovala raznim organom, vendar lahko trdimo, da v zvezi z 
reševanjem položaja študentskih družin nismo dosegli zadovoljivih rezultatov. 
Danes je v Sloveniji precej študentskih družin, vendar tudi prek kategorije 
mlade družine ni bilo možnosti za reševanje njihovih stanovanjskih problemov. 

Kar zadeva gradnjo samskih stanovanj oziroma samskih domov, se v slo- 
venskem prostoru soočamo tudi s problematiko bivanja v teh domovih. Zato 
menimo, da bi bilo prav, glede na pojave kriminala med mlado generacijo in še 
vrsto drugih socioloških problemov, ki nastajajo v teh domovih, če bi se ti do- 
movi gradili v okviru celovitega kompleksa stanovanjske izgradnje. 

Zavzemamo se tudi, kar je v stališčih dovolj jasno opredeljeno, da bi se 
problemi mladih družin reševali prioritetno, pri tem pa bi lahko šli celo neko- 
liko dlje, tako, da bi se stanovanjska problematika mladih reševala resnično 
v sorazmerju z njihovim ustvarjenim dohodkom. Analize, ki smo jih delali že v 
preteklem obdobju v Zvezi socialistične mladine s pomočjo ustreznih strokovnih 
služb, pa kažejo, da stanje še zdaleč ni takšno. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Sitar! Zeli še kdo raz- 
pravljati? ToVarišica Marija Aljančič ima besedo! 

Marija Aljančič: V zvezi s pripravljenimi stališči, ki jih podpiram, 
želim povedati, da predvsem podpiram tisti del stališč, ki nalaga delovnim or- 
ganizacijam dolgoročno planiranje, vsaj za dobo 10 let, v zvezi z reševanjem 
stanovanjskih vprašanj. Pri tem je treba vztrajati, tako da bodo v vseh delov- 
nih organizacijah prišli do jasnih programov v tem smislu, da bo vsak zaposlen 
človek in drugi lahko dobil jasen odgovor, v kolikšnem času in na kakšen 
način bo rešeno njegovo stanovanjsko vprašanje, bodisi z družbenimi ali last- 
nimi sredstvi. Ta vidik v reševanju stanovanjske problematike je bil doslej v 
premnogih delovnih organizacijah vse preveč zapostavljen, zato moramo mi 
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kot delegati, in tudi drugi, spremljati, kako bomo v praksi uresničevali pla- 
niranje na tem področju. 

Društvo upokojencev pa tudi Skupščina naše občinske skupnosti za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, kjer sem sodelovala, sta .opozorila, da prav- 
zaprav ni zadostnih zagotovil, kdo bo reševal stanovanjska vprašanja upoko- 
jencev in starejših občanov. Čeprav praviloma nerešenih stanovanjskih vpra- 
šanj upokojencev ne bi smelo biti ali pa skorajda ne bi smelo biti, pa se še 
vedno po raznih centrih pojavljajo takšni problemi, pri čemer dostikrat že 
zagotovitev treh ali petih stanovanj, ob sedanjih cenah, pomeni problem. Iz 
obravnavanega gradiva je razvidno, da se ta obveznost prenaša na delovno 
organizacijo. V zvezi s tem je bilo postavljeno vprašanje, na katero delovno 
organizacijo, saj gre običajno za ljudi, ki so bili zaposleni pri več delovnih 
organizacijah: ali na tisto, pri kateri je bil nazadnje zaposlen, pa četudi le 
eno ali dve leti, ali na katero drugo. To bi morali bolj jasno določiti in pri tem 
zagotoviti, da bo upokojenec, čigar stanovanjski problem bo morala reševati 
delovna organizacija, absolutno na prednostni listi pri tej delovni organizaciji. 

Kar zadeva mlade in reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj, je bil 
izražen tale dvom. Starost 30 let, kot eden od pogojev za pridobitev stanova- 
nja, lahko za družino oziroma upravičenca po izpolnitvi tega pogoja, ko niso 
več upravičenci iz tega naslova, pomeni podaljšanje čakalne dobe za pridobitev 
stanovanja. 

Glede najemnin ugotavljamo, da imamo na nekaterih področjih precejšnje 
zaostanke pri njihovem plačevanju. Disciplino na tem področju bi bilo potreb- 
no zaostriti, ker so zaradi tega tisti, ki so solidarnostno prispevali sredstva 
in drugi pričakovalci stanovanj, oškodovani, in stvari postaviti tako, kot so 
na drugih področjih, ko gre za izpolnjevanje družbenih obveznosti. 

Čimprej bi bilo tudi potrebno odpraviti, če želimo spodbuditi tudi zaseb- 
na vlaganja v stanovanja, sedanje stanje, da tudi, ko nekdo ima sredstva, ne 
more kupiti stanovanja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naprej, prosim? Tovarišica 
Majda Gaspari ima besedo! 

Majda Gaspari: Mislim, da bi naš zbor lahko priporočil predlaga- 
telju stališč, sklepov in priporočil in pa celotne zakonodaje, da pri pripravi 
predloga pozorno pregleda in oceni vse pobude in predloge, ki so bili dani v 
družbenopolitičnih organizacijah nekaterih skupnosti in drugod. Zato menim, 
da ne bi bilo potrebno naših stališč širiti, ampak na koncu le dodati tako pri- 
poročilo predlagatelju. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Se 
strinjate s tem, da se skupina delegatov ne bi sestajala glede dopolnitve sta- 
lišč? (Da.) 

Če ne misli nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na gla- 
sovanje predlog stališč k osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu v Sloveniji. Kdor je za, naj prosim dvigne rokot 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k osnutku stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva. 

Na osnovi 20. člena poslovnika našega zbora bomo naša stališča poslali 
Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Objavljen je bil v prilogi Poro- 
čevalca št. VI z dne 12. 6. 1979. 

Predlog so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, 
Komisija za narodnosti, Komisija za pravosodje, ki je tudi predložila amand- 
maje k 130., 181. in 280. členu, Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila zadnjih treh komisij 
smo prejeli danes. 

Danes smo prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta in mnenja, stališča in 
predloge Sveta za družbenopolitični sistem Predsedstva Republiške konference 
Socialistične zveze. Z dopisom z dne 5. 7. smo prejeli tiskovne popravke k 
predlogu zakona. Pravkar pa smo prejeli še dodatno poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije, ki se opredeljuje do amandmajev Izvršnega sveta. 

Uvodno besedo na skupnem zasedanju k vsem zakonom s področja držav- 
ne uprave je podal tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in republiški se- 
kretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja besedo? (Ne.) Zeli besedo poročevalec Odbora tovariš Ludvik Golob? 
(Da.) Tovariš Ludvik Golob ima besedo! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Ker je poročilo Odbora vse- 
binsko nekoliko pomanjkljivo glede obrazložitve, zakaj se Odbor zavzema za 
nekatere spremembe oziroma dopolnitve zakona, ki naj bi jih v obliki amand- 
majev pripravil Izvršni svet, se čutim zadolženega, da pojasnim predvsem dve 
vprašanji. 

Prvič, želim vas seznaniti z razpravo v Odboru o 23. in 28. členu predloga 
zakona v zvezi z opredelitvijo pristojnosti upravnih organov. V skladu z raz- 
pravo o dopolnitvi 4. člena uvodnih določb, v katerih se jasneje in precizneje 
opredeljuje tudi odgovornost upravnih organov, smo menili, da je potrebno 
tam, kjer se določajo konkretne pristojnosti upravnih organov, tako individu- 
alnih kot kolegijskih, širše razviti 179. člen ustave Socialistične republike Slo- 
venije, v katerem je opredeljeno ustanavljanje upravnih organov, v načelu 
pa so opredeljene tudi funkcije upravnih organov glede spremljanja stanja, 
izvajanja politike ter predlaganja in ukrepanja pri realizaciji politike na pod- 
ročju, katerega pokrivajo. 

Ne glede na to, da je 29. člen zveznega zakona o temeljih sistema državne 
uprave to odgovornost razčlenil, smo bili mnenja, da ne bi samo škodovalo, 
da bi bilo celo koristno, če bi se v republiških zakonih nekatere zvezne norme 
povzele in če bi skušali republiško ustavo bolj razčleniti v obravnavanem 
sistemskem zakonu. To je bila osnova razprave, s katero se je predlagatelj očit- 
no strinjal, saj je v Odboru, kot vidite, celo sam predlagal dopolnitev k ome- 
njenima členoma, pod pogojem, da bo> po končani razpravi predložil konkretno 
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besedilo amandmaja. Če pogledate naše poročilo, lahko vidite, da so naši pred- 
logi zapisani v obliki amandmajev. 

Predlagatelj teh predlogov ni povzel v svoje amandmaje in ne predlaga 
spremembe in dopolnitve teh dveh členov. Zakonodajno-pravna komisija je 
mnenja, da teh dveh členov ni potrebno dopolnjevati, ker da je že ustavna nor- 
ma dovolj jasiia. Mi pa smo menili, da je potrebno -ustavno normo razviti in 
konkretizirati, ker gre za sistemski zakon. Zakonodajno-pravna komisija oce- 
njuje, da je zvezni zakon ustavne določbe dokaj konkretno razčlenil. 

Ker torej predlagatelj ni predložil pričakovanih amandmajev, prosim, da 
njegov predstavnik pojasni, zakaj naši predlogi niso bili upoštevani. 

V Odboru smo obravnavali tudi poročilo Sveta za družbenopolitični sistem 
Predsedstva RK SZDL in smo v celoti podprli njegove pobude. V tej zvezi je 
tudi predlagatelj bil mnenja, da bo upošteval predloge sveta, zato postavljam 
vprašanje, zakaj niso bili na podlagi pobude in predloga sveta predloženi 
ustrezni amandmaji k 280. in 283. členu zakona. Amandma k 280. členu namreč 
ne pokriva vsebine razprave v Svetu za družbenopolitični sistem Predsedstva 
RK SZDL. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Pozivam k be- 
sedi najprej predstavnike delovnih teles. Besedo ima tovariš Gošnik, predsed- 
nik Komisije za pravosodje! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za pravosod- 
je je na današnji seji pregledala amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k predlogu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Komisija ugotavlja, da je predlagatelj smiselno upošteval vse amandmaje 
Komisije za pravosodje. Gre za amandmaje k 120., 181. in 280. členu predloga 
zakona. Prav tako pa je v pretežni meri upošteval tudi večino njenih pripomb, 
ki jih je dala v zvezi z ureditvijo nekaterih drugih vprašanj v tem sistemskem 
zakonu in jih sam oblikoval kot ustrezne amandmaje. Da ne bi bili v obrav- 
navi vsebinsko enaki amandmaji, Komisija umika amandmaje k 130., 181. in 
280. členu predloga zakona. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima predstavnik Za- 
konodajno-pravne komisije tovariš Emil Šuštar! 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši delegati! Zakonodajno-pravna 
komisija, kot je razvidno iz njenega poročila z današnje seje, podpira vse 
amandmaje, ki jih je predložil predlagatelj k predlogu zakona o sistemu držav- 
ne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških uprav- 
nih organih. Amandmaji predlagatelja so rezultat obširnih in temeljitih razprav 
o predlogu zakona v delegacijah in delovnih telesih Skupščine SR Slovenije. 
Različna delovna telesa oziroma delegati v njih so dali pobude za rešitve, ki 
jih sedaj vsebujejo amandmaji. Zaradi tega predstavljajo amandmaji izraz 
soglasja odločilnih subjektov v našem zakonodajnem postopku. 

Med številnimi amandmaji, med Katerimi so nekateri tudi redakcijskega 
značaja, posebej podpiramo amandmaje k 10., 28., 30., 55. in 97. členu predloga 
zakona. Amandma k 10. členu še bolj jasno kot osnovno besedilo poudarja 
obveznost Izvršnega sveta in upravnih organov, da pripravljajo gradiva ter 
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strokovno pomagajo delegacijam in delegatom. Poleg splošne dolžnosti sezna- 
njanja delegacij s pripravami zakonskih predpisov in drugih splošnih aktov 
ter glavnimi rešitvami v teh predpisih amandma zlasti poudarja dolžnost teh 
organov, da strokovno pomagajo pri oblikovanju pobud k predlogu delegacij. 
Gotovo je tudi ta strokovna pomoč eden od pogojev za učinkovitost delegatske- 
ga sistema. 

V 28. in 30. členu, ki sta delno spremenjena z amandmaji, so opredeljeni 
kriteriji za ustanavljanje individualno vodenih in kolegijskih upravnih orga- 
nov. Pri tem je poudarjeno, da je karakter nalog, ki jih opravljajo upravni or- 
gani, odločilen za njihovo organizacijo. Na področjih, na katerih upravni 
organ pretežno zagotavlja izvajanje politike in zakonov ter drugih predpisov, 
ki torej še vedno pretežno spadajo v tako imenovano državno sfero, so pred- 
videni individualno vodeni upravni organi, kolegijski upravni organi pa so 
predvideni na področjih, kjer je treba usklajevati delo več upravnih organov, 
so torej interresorske narave — oziroma kjer je potrebno zagotoviti sodelova- 
nje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi or- 
ganizacijami in skupnostmi. 

Amandmaja k 28. in 30. členu izpuščata možnost, da bi v komiteje poši- 
ljale svoje predstavnike tudi družbenopolitične in družbene organizacije. S 
tem se poudarja večja samostojnost, predvsem pa tudi večja odgovornost ko- 
mitejev, obenem pa taka rešitev razmejuje kolegijske upravne organe tudi 
glede sestave od družbenih svetov. Družbeni sveti so torej predvsem mesto, 
kjer naj pride vpliv družbenopolitičnih in družbenih organizacij še posebej 
do izraza. 

Pomemben je tudi amandma k 55. členu, ki zahteva zaradi smotrne orga- 
nizacije državne uprave usklajevanje aktov o sistemizaciji del in nalog, in 
sicer tako med upravnimi organi kot tudi s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi. Taka rešitev naj bi preprečevala razraščanje in zlasti podvojitve ad- 
ministrativnih služb. 

Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomemben tudi amandma k 
97. členu predloga, ker rešuje vprašanje dežurstva in stalne pripravljenosti v 
državnih organih oziroma vprašanje, kdaj je mogoče dežurstvo oziroma stal- 
no pripravljenost obravnavati kot delo v podaljšanem delovnem času. Zako- 
nodajno-pravna komisija meni, da je v amandmaju predlagana rešitev v skla- 
du z zakonom o delovnih razmerjih. Po mnenju Komisije amandma pravilno 
opredeljuje dežurstvo in stalno pripravljenost kot posebna pogoja dela, obe- 
nem pa določa, da se kot delo v podaljšanem delovnem času šteje le čas, ko je 
delavec dejansko opravljal dela in naloge, naštete v 96. členu predloga. Se- 
veda bodo morali samoupravni akti oblikovati merila in kriterije za ugotav- 
ljanje obsega opravljenih del med dežurstvom in stalno pripravljenostjo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šuštar! Zeli predstav- 
nik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve besedo? (Ne 
želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, potem prosim tovariša Packa, člana Izvršnega sveta in republiš- 

kega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, da poda zah- 
tevana pojasnila. 

29 
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Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da sem na nek način na vprašanja, ki jih je zastavil tovariš pred- 
sednik Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, že odgo- 
voril. Moram celo reči, da je bila že v njegovih vprašanjih vrsta elementov 
odgovora in se zavoljo tega opravičujem, če bom nekatere stvari ponavljal. 

Res je, da so razprave o 23. in 28. členu zakona potekale že ob samem 
osnutku inda so bile zlasti intenzivne v zadnjem času. Predlagatelj je dejansko 
sam dal pobude v smislu amandmajev, ki so zapisani v poročilu Odbora za 
družbenopolitični sistem, kar pomeni, da smo tekoče usklajevali delo in prou- 
čevali stvari. Za ilustracijo naj omenim, da je razprava v Odboru za družbeno- 
politični sistem trajala celih 7 ur, kar seveda ne pomeni, da smo tam sedeli 
kar tako, ker bi se nam sedeti dalo, ampak zavoljo tega, ker smo poglobljeno 
obravnavali vsa vprašanja, ki se odražajo tudi v teh amandmajih. Ne bi bilo 
nobene nesreče, če bi bili ti amandmaji Odbora sprejeti. Vendar menim, da 
je odgovornost upravnih organov v zakonu ustrezno opredeljena. 

V svoji uvodni besedi sem povedal, da bo od družbenopolitične ocene pod- 
ročja odvisna odločitev, ali bo šlo za individualno ali kolektivno vodeni organ. 
Razen tega je tovariš Šuštar danes v imenu Zakonodajno-pravne komisije 
povedal razloge, zakaj smo v 28. in 30. členu izpustili družbenopolitične in 
družbene organizacije, ki se vključujejo v sistem odločanja, družbene kontrole 
in sodelovanja prek družbenih svetov za upravna področja oziroma prek siste- 
ma samoupravnih interesnih skupnosti. Tudi vse te vsebinske spremembe so 
povzročile, da nekaterih stvari ni potrebno ponavljati in razčlenjevati, še zlasti, 
ker pravimo, da se bomo moralii individualno odločati. Poleg tega pa je tudi 
Odbor za družbenopolitični sistem v svojem poročilu tudi sam ugotovil, da je 
treba kriterije za kolektivni ali individualno vodeni upravni organ v organi- 
zacijskem zakonu razčleniti v fazi predloga. Tako da mislim, da tukaj vse- 
binskega neskladja ni. 

In končno, kar nerad ponavljam, v resoluciji o zakonodajni politiki Skup- 
ščine SR Slovenije je popolnoma jasno zapisano, da naj se izogibamo kazuisti- 
ke, ponavljanja pravnih norm in tako naprej. Kot predlagatelj pa smo dolžni 
to resolucijo spoštovati. Predlagatelj bi lahko prepisal tudi člen 7 zveznega 
zakona o temeljih sistema državne uprave. Postavlja pa se vprašanje, ali je to 
res potrebno ponavljati ali ne. Mi sodimo, taka razlaga pa je bila sprejeta 
tudi v Zakono d a j no-pr avni komisiji, kot tudi v vseh odborih, da smo tam, 
kjer je bilo to smiselno in potrebno zaradi celovitosti, ponovili tudi zvezne 
norme. Osebno sem že v dogovoru z založniško hišo Uradni list, da bo za 
praktično uporabo izdala zvezni in republiški zakon skupaj. Spomnil bi vas 
tudi še, da smo v novembru, ko smo obravnavali osnutek zakona, imeli prilo- 
žen tudi prvi del zveznega zakona. Mislim, da nismo pogrešili, kajti glede na 
nagibe in potrebe, o katerih govorim, zakonske materije nismo obdelali širše, 
najbrž pa tudi ne bi pogrešili, če bi tako ravnali. 

Kar zadeva Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL, lahko povem, da sem bil tudi sam navzoč na seji. Moram 
reči, da tam stališča niso bila dokončno oblikovana, pač pa je šlo bolj za opo- 
zarjanje na nekatera odprta vprašanja. Ker je bila ta razprava ena od prvih, 
lahko trdim, da bi svet, če bi se danes sestal, najbrž tudi spremenil nekatera 
svoja stališča. Teden dni kasneje je o teh istih vprašanjih razpravljal tudi Iz- 
vršni odbor Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze, kjer je v 
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razpravi sodelovala cela vrsta istih ljudi in je, kar je za takšne razprave obi- 
čajno, prišlo do izoblikovanja popolnejših stališč. 

Sodim, da smo s spremembo 97. člena, gre seveda za smiselno uporabo, 
rešili vsaj določen del vprašanj v zvezi z dežurstvom in podobno, tako da naj- 
brže tisti, ki ste neposredno sodelovali v odborih, komisijah, sami dobro veste, 
da smo se vsi skupaj pošteno potrudili, da bi ta zakon dejansko predstavljal 
ustrezno družbeno-pravno podlago za spremembo na teh področjih. 

Končno moram tudi povedati, da se strinjam s tem, kar je bilo rečeno 
prek poročevalcev delovnih teles, in seveda tudi v celoti s tem, kar je bilo 
rečeno zlasti v Zakonodaj no^pravni komisiji. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Pacek! Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta k 4., 10., 16., 28., 30., 34., 
40., 44., 55., 88., 97., 125., 130., 157., 164., 179., 181., 186., 200., 209., 219., 
240., 262., 263. in 280. členu. 

Kdor je za predlagane amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandmaje Iz- 
vršnega sveta k vsem prej naštetim amandmajem. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o sistemu državne uprave in o Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih v celo- 
ti. 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 zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in repub- 
liških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet in je bil objavljen v Poročevalcu 
št. VI, z dne 12. 6. 1979. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem našega 
zbora, Komisija za narodnosti, Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve ter Zakonodajno-pravna komisija. Po- 
ročili Komisije za narodnosti in Komisije za pravosodje smo prejeli. Ostala 
poročila smo prejeli šele danes. Prav tako smo prejeli danes še sklep k osnut- 
ku zakona. 

Z dopisom z dne 5. 7. 1979 smo prejeli tudi tiskovne popravke k besedilu 
osnutka zakona. Uvodno obrazložitev smo že poslušali. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja tovariš Pacek besedo? (Ne želi,) Želijo poročevalci delovnih teles 
dopolniti pismena poročila? (Ne želijo.) 

Predlagam zboru, da imenuje skupino v sestavi Ludvik Golob. Emil Šu- 
štar in Miro Gošnik, ki bi po potrebi za zbor pripravila spremembe predlože- 
nega sklepa. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Tovariš Igor Uršič ima besedo! 
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Igor Uršič: O zakonu, ki je čisto organizacijske narave, je težko 
razpravljati, vendarle nekako sili k razmišljanju teza, o kateri je tovariš 
Pacek dopoldne govoril na skupni seji vseh zborov. Predvsem, kar zadeva ra- 
cionalen pristop k organiziranju republiških upravnih organov. Primerjajoč 
sedanjo in novo organizacijo republiških sekretariatov, komitejev in drugih 
upravnih organov se mi zdi, da ta racionalni pristop v samem zakonu ni v 
celoti našel svojega mesta. Kot vidim, predlog organizacijskega zakona pred- 
videva več sekretariatov in komitejev, kot smo jih imeli do sedaj, in seveda s 
tem tudi več članov Izvršnega sveta in celotne uprave. Zavedajoč se, da imamo 
celo vrsto področij, na katerih so razvite tudi že dobro delujoče samoupravne 
interesne skupnosti, po moji oceni predlog organizacijskega zakona in omen- 
jeni elementi ekspozeja nekako niso uskladljivi. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Sodim, da je vsebina razprave, ki jo je imel tovariš Ludvik Golob pri prejšnji 
točki dnevnega reda, zelo pomembna in da naj bi te intencije upoštevali pri 
organizacijskem zakonu. Gotovo je, da je ena od poglavitnih funkcij upravnih 
organov odgovornost za stanje na področju. V naši zgradbi samoupravne 
organiziranosti, zlasti na področju samoupravnih interesnih skupnosti, ta od- 
govornost dobiva nove kvalitete in nove razsežnosti in je smisel konkretiza- 
cije te nove vrste odgovornosti za stanje na področju pravzaprav treba iskati 
v povezavi z novo samoupravno organiziranostjo na tem področju. 

Mislim, da bi bilo jasnejše, in tudi naša stališča nekako povzemajo to mi- 
sel, če bi rekli, da je vendarle treba vse tri poglavitne funkcije, čeprav so 
urejene v zveznem sistemskem zakonu in v našem sistemskem zakonu, ki smo 
ga malo prej izglasovali, v uvodnih določbah organizacijskega zakona v kon- 
kretnejših oblikah ponovno izpostaviti. Kajti to niso več klasični odnosi, ki jih 
je včasih upravni organ urejal z drugačnimi akti, ampak je zdaj potrebno 
usklajevanje med različnimi samoupravnimi subjekti. Mislim, da je bila to 
poglavitna misel in je prav, da ob osnutku tega organizacijskega zakona opo- 
zorimo na to vprašanje. 

Želi še kdo razpravljati? Tovariš Jože Pacek ima besedo! 

Jože Pacek: Če pogledamo variantne rešitve v osnutku tega organi- 
zacijskega zakona, ki so restriktivne, imamo vsega skupaj en organ več. Seve- 
da pa moram reči, da v tem pogledu ni enotnosti. Tisto, kar je bilo danes re- 
čeno v uvodni obrazložitvi, je treba šteti za stališče Izvršnega sveta. Seveda 
pa so med tem časom potekale razprave tudi drugje. Tako je bil osnutek zako- 
na v razpravi tudi v Predsedstvu SRS in tudi v drugih organih in forumih. Že 
sam sem omenil nekatere slabosti osnutka zakona, je pa bilo prav, da smo ga 
predložili takšnega, kot je, kajti šele, ko imamo pred sabo sistem, lahko vi- 
dimo konkretno, kaj še moramo storiti na področju organizacije. Osebno pro- 
tislovja ne vidim, oglasil sem se pa predvsem zavoljo pojasnila, da se Izvršni 
svet strinja z vsemi stališči, ki jih predlagate v sklepu. Če je potrebno, se lah- 
ko omejitveni pristop še bolj podčrta, čeprav je v zadnjih dveh alineah, po 
mojem mnenju, ta pristop dovolj jasno opredeljen. V imenu predlagatelja lah- 
ko rečem, da v tem tudi vidimo usmeritev za izdelavo predloga zakona. Hvala. 

Predsednica Tina Tomi je: Želi še kdo razpravljati? Tovariš Tone 
Krašovec ima besedo! 
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Tone Krašovec: Glede na razpravo tovarišev Uršioa in Packa pred- 
lagam, da delovna skupina, kolikor bo dejansko dopolnjevala naša stališča, 
upošteva tisto, kar je poudaril tovariš Igor Uršič, namreč, da bodimo restrik- 
tivni tam, kjer obstajajo določene samoupravne organizacije in skupnosti. Če 
bi se odločili za varianto, dejansko pridemo na en organ več, in to je Repu- 
bliški komite za informiranje. Tukaj pa mislim reči, da se takemu organu ne 
moremo odpovedati. Sedaj obstaja Republiški sekretariat za informacije kot 
služba Izvršnega sveta, ki pa ne glede na njegova prizadevanja ne more odi- 
grati ustrezne vloge pri nalogah, ki čakajo tak upravni ali kolegijski organ na 
tem področju. Ne more pa odigrati take vloge tudi pri usklajevanju nalog in 
interesov v okviru Jugoslavije. Celo ljudje, ki so sami delali kot zvezni sekre- 
tarji za informacije, so mi odkrito dejali, da tam, kjer je to področje tako or- 
ganizirano kot v Sloveniji — mislim, da je tako tudi v SR Hrvatski — v bistvu 
ni pravih partnerjev za usklajevanje stališč in skupnih nalog v Jugoslaviji. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Krašovec! Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo, in ker sodim, da se delovni skupini ni potrebno 
sestajati, glede na to, da ste v glavnem podprli predlagani sklep, dajem na gla- 
sovanje sklep k osnutku zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnut- 
ku zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov 
in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih 
delavcev v državni upravi in pravosodju. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet in je bil objavljen tudi v prilogi 
Poročevalca št. 6, z dne 12. 6. 1979. 

Osnutek zakona so obravnavah: Odbor za družbenopolitični sistem, Ko- 
misija za narodnosti, Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili zadnjih 
dveh komisij smo prejeli danes. Z dopisom z dne 5. 7. 1979 smo prejeli tudi 
tiskovne popravke k osnutku zakona. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbo- 
ra za družbenopolitični sistem dopolniti pismeno poročilo? (Ne želi.) Želijo 
predstavniki komisij besedo? (Ne želijo.) 

Predlagam, da začnemo z razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva predloge, mne- 

nja in stališča, dana v poročilih skupščinskih delovnih teles. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Dajem sklep na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Odrejam 20 do 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 7. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o družbenih svetih. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet, objavljen pa je bil v Prilogi Po- 
ročevalca z dne 14. 5. 1979. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Njeno poročilo smo pre- 
jeli danes. Predstavnik predlagatelja je tovariš Milan Baškovič, sekretar Se- 
kretariata za zakonodajo. Želi tovariš Baškovič besedo? 

Milan Baškovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Osnutek zakona, ki je pred vami, je pripravljen na podlagi izhodišč, ki 
so bila dana ob obravnavi predloga za izdajo zakona in tezah, ki jih je pri- 
pravila ta skupščina v novembru preteklega leta. Osnutek zakona v celoti 
upošteva pripombe, predloge in mnenja zborov Skupščine SR Slovenije in nje- 
nih teles. Prav tako smo pri pripravi osnutka zakona sledili mnenjem, stali- 
ščem in predlogom, ki so bili izoblikovani v Republiškem svetu za vprašanja 
družbene ureditve, ki je svoja mnenja, stališča in predloge posredoval tudi 
tej skupščini in so bila navzoča pri obravnavi predloga za izdajo zakona in 
tez. Tudi kasneje so se v okviru Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve še dodatno obravnavala številna vprašanja, predvsem v delovni sku- 
pini in v njegovem koordinacijskem odboru. V tem času so bili pritegnjeni k 
sodelovanju tudi drugi republiški sveti, ki so dali svoje sugestije. Na ta način 
smo skladno izoblikovali najpomembnejša sistemska izhodišča za pripravo os- 
nutka zakona. 

Tako so v osnutku zakona družbeni sveti zasnovani kot oblika demokra- 
tične priprave predlogov družbenih odločitev. Kot taki tvorijo eno od novih 
sestavin demokratizacije našega samoupravnega političnega sistema. V njih 
na podlagi demokratičnega ustvarjalnega prizadevanja in razprav oblikujejo 
udeleženci v delu svetov skupne predloge in rešitve za oblikovanje ali nadalj- 
nje obdelovanje in razvijanje sistemskih rešitev in predloge stališč glede ureja- 
nja nekaterih posameznih zadev na vseh področjih tekoče politike družbenega 
življenja in razvoja. Pri svojem delu povezujejo sveti na demokratičen način 
vpliv odločilnih družbenopolitičnih dejavnikov samoupravnega političnega si- 
stema, ki pritegujejo k delu tudi znanstveno-strokovne in druge tvorne dejav- 
nike združenega dela. 

Na ta način se skupne opredelitve, stališča in predlogi možnih rešitev izo- 
blikujejo kot rezultati ustvarjalnega soočanja neposrednih in skupnih intere- 
sov, spoznanj in družbene prakse. Družbeni sveti ne sprejemajo nobenih od- 
ločitev, ampak predlagajo celovitejše rešitve, o katerih so se sporazumeli ude- 
leženci v delu sveta. Čeprav sveti ne sprejemajo nikakršnih odločitev, prevze- 
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majo politično in strokovno odgovornost za predlagane rešitve in opredeli- 
tve. Le-te so namreč lahko samo ob taki opredelitvi odgovornosti trdna opora 
delegatskim skupščinam oziroma drugim pristojnim organom pri sprejemanja 
odločitev. 

V stališčih in predlogih, ki jih izoblikujejo sveti, imajo delegatski organi, 
ki so pristojni za sprejemanje odločitev, eno izmed pomembnih demokratič- 
nih jamstev, da bodo te odločitve v največji možnii meri v skladu z realnimi 
potrebami družbe in s stanjem družbene zavesti. V kontekstu take zasnove 
imajo družbeni sveti zelo važno vlogo pri demokratičnem sprejemanju skle- 
pov in odločitev. So pomemben dejavnik organizirane ustvarjalne pomoči, ki 
jo nudijo pristojnim organom pri njihovem delu, so pa hkrati tudi eden od 
dejavnikov demokratične družbene kontrole nad potekom dela pri razreševa- 
nju družbenih zadev. 

Družbene svete oblikujejo in v njih sodelujejo organi družbenopolitič- 
nih skupnosti, družbenopolitične organizacije, znanstvene, strokovne in dru- 
ge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbene organizacije, in sicer 
na podlagi medsebojnega dogovora, pri čemer izhajajo iz svojih ustavnih od- 
govornosti ter svojih pravic in dolžnosti. Delo svetov temelji na znanstve- 
nih dosežkih, na napredni družbeni zavesti, samoupravni praksi ter na stro- 
kovnem znanju in izkušnjah. Organi oziroma organizacije, ki oblikujejo druž- 
beni svet, določajo svoje delegate za delo v svetu glede na vprašanja, ki so 
na dnevnem redu seje sveta, v skladu s programom pa sodelujejo pri njego- 
vem delu tudi posamezne znanstvene in strokovne organizacije ter skupnosti 
ter družbenopolitični, znanstveni, strokovni in drugi javni delavci kot posa- 
mezniki. 

Družbeni sveti delujejo po načelu svobodne, ustvarjalne in demokratične 
izmenjave stališč. O obravnavanih vprašanjih na sejah oblikujejo mnenja in 
predloge, ki jih pošiljajo tistim, ki so vprašanja predložili v razpravo, oziroma 
pristojnim organom in organizacijam, ki jih obravnavano vprašanje zade- 
va. Organi in organizacije ter samoupravne organizacije in skupnosti, ki so 
pristojne za odločanje o vprašanjih, o katerih so družbeni sveti dali svoja 
mnenja in predloge, so dolžni obravnavati ta mnenja in predloge, predvsem 
pa so v svojih odločitvah povsem samostojni in zanje odgovorni. 

To so samo bistvena temeljna izhodišča in načela, iz katerih izhajata 
družbena vloga in funkcija družbenih svetov. Ta izhodišča in načela so skup- 
na za vse družbene svete in so skladno vgrajena v koncepcijo zveznega in re- 
publiškega zakona o družbenih svetih. 

Republiški zakon o družbenih svetih naj bi tako skupaj z zveznim zako- 
nom predstavljal sistemsko podlago za ustanavljanje in delovanje vseh druž- 
benih svetov v SR Sloveniji, medtem ko bi se konkretni republiški sveti obli- 
kovali s posebnimi zakoni, v občinah pa s posebnimi odloki na podlagi poprej- 
šnjega dogovora. 

Poleg tega, da je osnutek zakona v teh temeljnih izhodiščih in načelih do- 
.grajen v skladu z mnenji, stališči in predlogi, ki so bili dani ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona in delovnih tez, pa so v primerjavi s prvotnimi tezami 
v osnutku zakona vsebovane še nekatere konkretne izpopolnitve oziroma spre- 
membe. Tako osnutek zakona opušča v tezah predvideno določbo, da se v obči- 
ni ustanovi najmanj en družbeni svet za obravnavanje družbeno pomembnih 
družbenopolitičnih in ekonomskih vprašanj. Namesto te je dana le skupna 
.splošna usmeritev, ki velja za vse družbene svete, namreč, da se ustanavljajo 
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glede na potrebe in značilnosti družbenopolitičnega razvoja in odnosov na 
posameznih področjih, in sicer se ustanovijo za posamezne ali več sorodnih 
vrst družbenega življenja. 

Udeleženci v delu družbenega sveta so v zakonu opredeljeni le okvirno, 
primeroma, medtem ko naj bi tako navedeni udeleženci sami dogovorno skle- 
pali o tem, ali se vključijo v posamezne družbene svete glede na svojo usta- 
vno odgovornost ter na svoje ustavne pravice in dolžnosti. 

Sestava koordinacijskega odbora družbenega sveta ni več določena enot- 
no. Osnutek postavlja načelo, da je sestava koordinacijskega odbora posamez- 
nega sveta prepuščena dogovorom med udeleženci družbenega sveta. 

V primerjavi s tezami so še nekoliko dopolnjene in bolj konkretizirane 
določbe, ki zadevajo ravnanje izvršnih svetov in pa upravnih organov pri 
obravnavanju mnenj in predlogov družbenih svetov. Glede svetov v upravi 
se osnutek zakona ravna po že sprejetem izhodišču, da daje ta zakon le nujno 
potrebne temeljne okvire za ureditev družbenih svetov v upravi, medtem 
ko je ta materija izčrpneje urejena v zakonu o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih, ki 
ste ga sprejeli danes. 

Popolnejša in hkrati preciznejša je tudi opredelitev splošnih pogojev za 
oblikovanje svetov, ki delujejo po načelu družbenih svetov pri posameznih 
organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih. Osnutek tako določa, da se lahko tak svet ustanovi pri posamezni or- 
ganizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji in skupnosti, ki 
je posebnega pomena za materialni ali družbeni razvoj posameznega območja, 
za družbeno reprodukcijo ali za uresničevanje v ustavi in zakonu določenih 
pravic delovnih ljudi in občanov, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve šir- 
šega družbenega vpliva oziroma zaradi organiziranega sodelovanja družbeno- 
političnih organizacij, organov družbenopolitičnih skupnosti in drugih zainte- 
resiranih organizacij pri pripravah pomembnih odločitev glede razvoja in de- 
lovanja take organizacije in v drugih podobnih primerih. 

V odborih pristojnih skupščinskih zborov so bila pri obravnavi tega os- 
nutka ta izhodišča in ta načela sprejeta. Dana pa so bila nekatera opozorila, 
sugestije in predlogi v zvezi s posameznimi rešitvami. Te pripombe zadevajo 
predvsem vlogo koordinacijskega odbora družbenega sveta in s tem še uredi- 
tev specifičnih delegatskih razmerij v okviru udeležencev dela družbenega 
sveta ter vprašanje opravljanja strokovnih, organizacijskih in drugih opera- 
tivnih del v zvezi s pripravami in delom družbenih svetov oziroma ustreznost 
določb o možnostih oblikovanja minimalne strokovne službe, ki pa je v zakonu 
podana le fakultativno. Vse te in druge sugestije in pripombe bo predlagatelj 
v fazi priprave predloga zakona natančno proučil in oblikoval svoja stališča 
do njih ter predložil najustreznejše rešitve. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Baškovič! 
Želijo predstavniki Odbora in komisij dopolniti pismena poročila? (Ne 

želijo.) 
Začenjamo razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) če ne želi nihče raz- 

pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o družbenih svetih se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva stališča, mne- 
nja in pripombe, dane v poročilih skupščinskih delovnih teles. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Če nihče, prosim, da glasujemo. Kdo je za predlagani sklep? (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pravni pomoči. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravo- 

sodje, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. 
Vsa poročila smo prejeli. Danes smo prejeli še predlog stališč, ki naj bi 

jih naš zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
in 19 člena poslovnika našega zbora. Prejeli smo tudi amandmaje Izvršnega 
sveta ter dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije, ki se opredeljuje do 
amandmajev, ki jih je predložil Izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja pri tem zakonu je tovariš Jože Pacek, član Iz- 
vršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovanišice in tovariši delegati! 
Sodim, da je prav, da ob zaključku več kot dveletne razprave o tem zakonu, 
katerega predlog smo imeli že v jeseni pred skupščino, vsaj v osnovnih obri- 
sih poudarim nekatera vprašanja, ki bodo pomembna za našo družbeno prak- 
so in za delovne ljudi in občane. 

Pravosodni sistem, kateremu smo normativno podlago postavili po spre- 
jetju ustave, bo lahko učinkovito opravljal funkcijo, ki mu jo je namenila 
socialistična samoupravna družba, le v primeru, če bo zagotovljena taka prav- 
na pomoč, ki bo pri izvajanju svoje funkcije izhajala iz ustavnega načela, da 
so v naši družbeni ureditvi podlaga človekovega materialnega in družbenega 
položaja njegovo delo in rezultati tega dela. V skladu s tem temeljnim na- 
čelom predloženi predlog zakona o pravni pomoči zagotavlja pravno podlago 
za organiziranje pravne pomoči, ki bo skupaj s pravosodnimi organi, organi 
družbenopolitične skupnosti in drugimi dejavniki zagotavljala varstvo ustav- 
nosti in zakonitosti in na ta način tudi prispevala k uresničevanju z ustavo 
in zakonom določenih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov ter 
k varstvu svoboščin in pravic človeka in občana, samoupravljanja, družbene 
lastnine, samoupravnih in drugih pravic organizacij združenega dela, krajev- 
nih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in vseh drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. 

Pravna pomoč se tako postavlja v funkcijo varstva družbene lastnine in 
samoupravnega položaja delovnega človeka, zato je razvoj pravne pomoči 
usmerjen v njeno podružbljanje in na tej osnovi v razširjanje vseh možnih 
oblik pravne pomoči. Izvajalci tako opredeljene pravne pomoči si morajo pri- 
zadevati, skladno s težnjami celotnih družbenih prizadevanj po urejanju in 
razreševanju vse večjega števila odnosov po samoupravni poti, da se pravice 
delovnih ljudi in občanov, kolikor je mogoče, uveljavijo in uresničijo izven 
sodnih in upravnih postopkov. Pri uveljavljanju svoboščin in pravic človeka 
in občana bodo morali izhajati iz ustavnega načela, da se te uresničujejo v med- 
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sebojni solidarnosti ljudi in za izpopolnjevanje dolžnosti in odgovornosti vsa- 
kogar do vseh in vseh do vsakogar, kot piše v ustavi, ter da so svoboščine in 
pravice človeka in občana omejene samo z enakimi svoboščinami in pravica- 
mi drugih in z interesi socialistične skupnosti ter da je vsak dolžan spoštovati 
svoboščine in pravice drugih. 

Ob uresničevanju tako zastavljene funkcije pravne pomoči si njeni izva- 
jalci ne bodo prihajali v medsebojna nasprotja, ki so marsikdaj še značilna 
za klasično odvetništvo, pač pa bodo aktivno, skupaj z ostalimi udeleženci, pri- 
spevali k ustavnemu in zakonitemu uveljavljanju pravic delavcev, delovnih 
ljudi in občanov. Taka vloga in funkcija pravne pomoči v socialističnem sa- 
moupravnem sistemu je v zakonskem predlogu postavljena na podlagi raz- 
prav o osnutku zakona v zborih skupščine, v skupščinskih telesih, v organih 
Socialistične zveze, Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve in še 
bi jih lahko našteval. 

Poleg funkcije pravne pomoči, o kateri sem govoril doslej, je bilo močno 
izpostavljeno tudi vprašanje družbenoekonomskih odnosov na področju prav- 
ne pomoči, pri katerem se je večina razpravljalcev zavzemala za tako ure- 
ditev, ki bo v celoti skladna z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela. Izražene so bile zahteve po natančnejši opredelitvi vloge družbenopoli- 
tičnih skupnosti, predvsem občine, pri skrbi za pravno pomoč in za zagotovitev 
večjega družbenega vpliva na izvajanje in razvoj pravne pomoči kot dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena. Skladno s temi razpravami se po predlo- 
gu zakona družbenoekonomski odnosi na področju pravne pomoči uresničujejo 
v svobodni menjavi dela. Med delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela kot uporabniki pravne pomoči, delavci v službah pravne pomoči, odvet- 
niki in delavci v delovnih skupnostih odvetnikov ter odvetniki posamezniki 
kot izvajalci pravne pomoči se ti odnosi uresničujejo z neposredno svobodno 
menjavo dela. 

Predlog zakona odpira tudi možnost, da si delovni ljudje in občani lahko 
zagotavljajo pravno pomoč s svobodno menjavo dela z izvajalci pravne pomoči 
tudi v krajevni skupnosti. Upoštevajoč sedanje stanje na področju pravne po- 
moči in objektivne možnosti njenega razvoja v prihodnje, zakonski predlog 
ohranja možnost, da se opravila in dejanja pravne pomoči izvršujejo tudi za 
plačilo. Vendar pa predlog zakona za take primere predvideva določanje cen 
storitev pravne pomoči oziroma zaračunavanje posamezne storitve v skladu z 
vloženim delom in znanjem, ne pa v odvisnosti od spornega zneska oziroma 
organa, ki zadevo obravnava. 

Pogoje za zagotavljanje pravne pomoči ustvarja družbena skupnost kot 
celota. Za zagotovitev materialnih in drugih potrebnih pogojev za funkcioni- 
ranje pravne pomoči pa so zadolžene občine, organizacije združenega dela, 
krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti. Občina kot samoupravna temeljna družbenopolitič- 
na skupnost je posebej zadolžena po zakonu, da z dajanjem pobude za pospe- 
ševanje te dejavnosti pri vseh navedenih družbenih subjektih skrbi za organi- 
ziranje pravne pomoči. Kolikor pa na ta način ne uspe zagotoviti pravne po- 
moči, je občina dolžna sama ali pa z drugimi občinami organizirati pravno 
pomoč. 

Uresničevanje posebnega družbenega interesa pri pravni pomoči kot de- 
javnosti posebnega družbenega pomena se zagotavlja s soodločanjem pred- 
stavnikov družbene skupnosti v organih služb pravne pomoči in v določenih 
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organih Odvetniške zbornice. V organih služb pravne pomoči soodločajo dele- 
gati ustanoviteljev, služb in uporabnikov ter predstavniki organov družbeno- 
politične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. V predlogu zakona so v 
skladu z ustrezno ustavno določbo navedene zadeve, pri katerih naj soodlo- 
čajo omenjeni delegati oziroma predstavniki. Pri Odvetniški zbornici Slovenije 
soodločajo predstavniki družbene skupnosti v tistih organih, ki ugotavljajo iz- 
polnjevanje pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti in ugotavljajo kr- 
šitve dolžnosti in odgovornosti pri opravljanju odvetniške dejavnosti. Razen 
tega izvršni svet občinske skupščine potrjuje ustrezne določbe statuta službe 
pravne pomoči, Skupščina SR Slovenije pa statut Odvetniške zbornice. 

Kljub prizadevanju pri pripravah tega zakona, da bi uskladili vse pripom- 
be in stališča ter jih v skladu s postavljenim konceptom zakona upoštevali, 
so ob obravnavi predloga zakona v skupščinskih telesih nekateri razpravljale! 
oporekali opredelitvi službe pravne pomoči kot delovne skupnosti, kot je to 
določeno v 31. členu predloga. Menili so, da se tisti, ki v taki delovni^ skup- 
nosti dajejo pravno pomoč, ne morejo poimenovati za odvetnike, ker pri daja- 
nju pravne pomoči niso neodvisni in samostojni. Potrebovali smo precej na- 
porov, da smo razčistili ta vprašanja in sodim, da smo tudi po kasneje pred- 
loženih amndmajih, ki jih je predložila Komisija za pravosodje, uskladili po- 
glede. 

Na koncu bi kazalo omeniti tudi to, da bi bilo slabo, če bi zakon o pravni 
pomoči, ki je v bistvu programski zakon, spravili v predale, pač pa moramo 
v njem videti akt, ki daje pravno podlago za najrazličnejše oblike pravne po- 
moči in tako ustvarja možnosti, da se delovnemu človeku in občanu zagotovi 
pravna pomoč pri urejanju vseh tistih odnosov, kjer mu bo taka pomoč po- 
trebna. Potrebna bo tudi koordinirana družbena akcija pri pospeševanju or- 
ganiziranja in izvajanja pravne pomoči v skladu z osnovami, ki jih daje zakon. 
Tudi vse subjektivne sile si bodo morale prizadevati za uresničevanje poj- 
movanja funkcije pravne pomoči v skladu s postavljenimi načeli. Lahko po- 
vem še to, da smo tudi z Odvetniško zbornico in z izvršnimi sveti občinskih 
skupščin v delovnih dogovorih, kako zakon spraviti v življenje. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa, tovariš Pacek! Predstavnik 
Odbora za družbenopolitični sistem ne bo dopolnil pismenega poročila. Želi 
predstavnik Komisije za pravosodje besedo? Prosim, tovariš Gošnik! 

Miro Gošnik: Na današnji skupni seji Zakonodajno-pravne komi- 
sije in Komisije za pravosodje smo obravnavali amandmaje predlagatelja, po- 
ročilo o tem ste dobili na klop. Povedati moram, da se Komisija za pravosod- 
je kot matično delovno telo ob tretji obravnavi predloga zakona v celoti stri- 
nja s poročilom Zakonodajno-pravne komisije. Sicer pa bo predstavnik Zako- 
nodajno-pravne komisije to poročilo posebej obrazložil. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Predstavnik Zakonodajno-pravne komisi- 
je tovariš Šuštar, prosim! 

Emil Šuštar: Zakonodajno-pravna komisija je skupaj s Komisijo za 
pravosodje, kot je omenil že tovariš Gošnik, obravnavala amandmaje, ki jih je 
predložil predlagatelj k predlogu zakona o pravni pomoči in jih podpira. 
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Amandmaji predlagatelja so rezultat obširnih razprav v delegacijah in delov- 
nih telesih Skupščine SR Slovenije. Posamezni amandmaji predstavljajo rea- 
lizacijo stališč, ki so se izoblikovala zlasti v delovnih telesih Skupščine. Amand- 
maji so torej izraz soglasja tistih subjektov, ki sodelujejo v zakonodajnem 
postopku. 

Poudariti je treba, da so številni amandmaji redakcijske narave in pome- 
nijo le izboljšavo zakonskega teksta. Pač pa so vsebinske narave amandmaji k 
členoma 33 in 47, posebno razpravo pa zasluži tudi rešitev v 31. členu pred- 
loga, ki je izboljšana z amandmajem. 

31. člen predloga zakona predvideva, da se lahko služba pravne pomoči, ki 
opravlja opravila in dejanja pravne pomoči za temeljne in druge organizacije 
združenega dela v delovni organizaciji oziroma v drugih oblikah združevanja, 
oblikuje kot delovna skupnost, ki lahko daje pravno pomoč ne le združenim 
organizacijam, temveč tudi delavcem v teh organizacijah. 

Ob tej rešitvi se postavlja vprašanje, ali je tako organizirana služba prav- 
ne pomoči v skladu z načelom samostojnosti in neodvisnosti pravne pomoči 
kot posebne družbene službe. Postavlja pa se tudi vprašanje, kje najti zakonsko- 
podlago za oblikovanje take delovne skupnosti. Zakonodajno-pravna komi- 
sija meni, da organizacijska vključitev delovne skupnosti v delovno organiza- 
cijo oziroma v druge oblike združevanja dela in sredstev ne krni samostojno- 
sti in neodvisnosti te službe pri opravljanju njenih nalog. 

Ločiti je treba organizacijo od vsebine dela, ki ga opravlja taka služba 
pravne pomoči. Zakonska podlaga za oblikovanje take službe pa je v določbah 
zakona o združenem delu, ki na eni strani omogoča, da delovna skupnost 
opravlja za temeljno organizacijo združenega dela strokovna in pomožna opra- 
vila, kar opravila pravne pomoči vsekakor so, in ki na drugi strani tudi pose- 
bej omogoča delavcem, da prek delovne skupnosti zagotovijo uresničevanje 
različnih interesov, kot so na primer zadeve družbenega standarda, po mnenju 
Komisije pa tudi interese po pravni pomoči. 

Ob 33. členu se je zastavilo vprašanje, ali naj določi sestavo organov, ki 
pri različnih organizacijskih oblikah služb pravne pomoči zagotavljajo pose- 
ben družbeni intres, statut take službe pravne pomoči ali zakon. 

Zakonodajno-pravna komisija se strinja z rešitvijo, ki jo je predlagatelj 
predlagal v amandmaju, po katerem je prepuščeno uporabnikom, da z med- 
sebojnim dogovorom določijo način delegiranja v organe upravljanja, obenem 
pa tudi z rešitvijo, da daje soglasje k določbam statuta, s katerim se zagotav- 
lja poseben družbeni interes, izvršni svet pristojne občinske skupščine. 

Ob tem bi opozoril, da je Zakonodajno-pravna komisija soglašala s tem 
amandmajem, hkrati pa je predlagala tudi svoj amandma, in sicer, da se be- 
sedilo 3. odstavka črta. Komisija je menila, da je potrebno črtanje 3. odstavka 
zato, ker bodo organi družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih or- 
ganizacij imenovali svoje delegate oziroma predstavnike v organe upravlja- 
nja služb pravne pomoči samostojno, v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Amandma k 47. členu ustrezneje kot osnovno besedilo tega člena opre- 
deljuje vključevanje odvetnika, ki trajneje in pretežno pridobiva dohodek s 
svobodno menjavo dela z delavci ene temeljne organizacije združenega dela 
ali delovne skupnosti, v skupno zadovoljevanje potreb po stanovanju, prehrani, 
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rekreaciji in drugih potreb. Pri tem amandma pravilno izpušča rešitev, da tak 
odvetnik sodeluje tudi pri upravljanju temeljne organizacije ali delovne sku- 
pnosti. 

Ne gre namreč za združevanje dela in sredstev iz 83. člena ustave SR 
Slovenije, ki daje podlago za tako sodelovanje pri upravljanju. Ta člen ustave 
misli predvsem na različne oblike kooperacije in druge oblike poslovnega so- 
delovanja, ne pa na opravljanje strokovnih in pomožnih opravil. Pač pa amand- 
ma ustrezno predvideva, da lahko odvetnik v temeljni organizaciji ali v de- 
lovni skupnosti zadovoljuje svoje potrebe iz družbenega standarda, kolikor v 
ta namen združuje v temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti tudi sred- 
stva. Hvala. 

Predsednica Tina T o ml je : Hvala lepa! Začenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ne želi nihče razpravljati? Besedo ima tovariš Emil Šuštar! 

Emil Šuštar: Rad bi dodal le še to, da je Zakonodajno-pravna ko- 
misija soglašala tudi z redakcijskim popravkom amandmaja Izvršnega sveta, 
in sicer, da se v 49. členu beseda »oziroma« nadomesti z besedo »ali«. 

Predsednica Tina To ml j e : Hvala lepa! Slišali smo mnenje predlaga- 
telja, da se strinja s predlogi Zakonodajno-pravne komisije. Naša dolžnost je, 
da pri tem zakonu sprejmemo le stališča. Zato ne bomo odločali o amandmajih 
in o tekstu zakona. 

Predložili smo vam predlog stališč in če nihče nima namena razpravljati, 
zaključujem razpravo in vas pozivam, v skladu z 19. členom poslovnika našega 
zbora, h glasovanju o predlogu stališč k predlogu zakona o pravni pomoči. 
Stališča ste dobili na klop in upam, da ste jih uspeli pogledati. 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 zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu zako- 
na o pravni pomoči. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo stališča 
poslali Zboru združenega dela in Zboru občin. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na poročilo Zvezne- 
ga izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do leta 1980 v letih 1976, 1977 in 1978, s prvo oceno razvoja v letu 
1979 in možnostmi razvoja v letu 1980. 

Gradivo je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Skupščina SFR 
Jugoslavije. Z dopisom z dne 28. 6. smo prejeli tudi analizo uresničevanja do- 
govorjene politike najhitrejšega gospodarskega razvoja Socialistične avtonom- 
ne pokrajine Kosovo v času od leta 1976 do leta 1978, z vzroki zaostajanja, s 
predlogi aktivnosti in ukrepov za njihovo odpravo. Z dopisom z dne 6. 7. pa 
smo prejeli tudi zbirno informacijo o uresničevanju dogovora za dejavnosti 
posebnega pomena za celotni razvoj države. Vsa gradiva je obravnaval Odbor 
za družbenoekonomske odnose našega zbora. Njegovo poročilo smo prejeli. 

Z dopisom z dne 5. 7. smo prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k poročilu Zveznega izvršnega sveta. Danes pa smo prejeli tudi 
stališča in mnenja, ki naj bi jih sprejeli vsi trije zbori. 
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Predstavnik predlagatelja ni navzoč. Tovariš Bule je zaradi smrti v dru- 
žina odsoten. Predstavnik Izvršnega sveta tovariš Jože Zakonjšek je tudi od- 
soten, zato upoštevajmo mnenje Izvršnega sveta, ki smo ga dobili v pismeni 
obliki. Želi predstavnik Odbora za družbenoekonomske odnose ustno dopolni- 
ti poročilo Odbora? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč in 
mnenj k poročilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od 1976 do 1980 v letih 1076, 1977 in 1978, s prvo oceno 
razvoja v letu 1979 in možnostmi razvoja v letu 1980. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? ((Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in mnenj k poro- 
čilu Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od 1976 do 1980 v letih 1976, 1977 in 1978, s prvo oceno razvoja v letu 
1979 in možnostmi razvoja v letu 1980. 

Sprejeta stališča in mnenja so bila predložena v enakem besedilu v vseh 
treh zborih. Predsedujoči smo se dogovorili, da jih ne bomo dodatno usklaje- 
vali, pač pa jih bosta druga dva zbora po potrebi in v skladu z razpravo do- 
polnila in o tem seznanila delegate v Zboru republik in pokrajin. 

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

1. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Sodišča združenega dela SR Slove- 
nije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog odloka smo prejeli. Izvršni svet se s predlogom odlo- 
ka strinja. 

Želi kdo razpravljati o predlogu odloka? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o razrešitvi sodnika Sodišča zdru- 
ženega dela SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem sta bila v Druž- 
benopolitičnem zboru Saša Plevel-Tešenji in Savo Šifrer razrešena dolžnosti 
sodnika Sodišča združenega dela SR Slovenije. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Sodišča združenega dela SR Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog odloka smo prejeli. Izvršni svet se s predlogom stri- 
nja. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka. (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o izvolitvi sodnika Sodi- 
šča združenega dela SR Slovenije na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvig- 
ne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem so bili v Druž- 
benopolitičnem zboru izvoljeni Milan Fabjančič, Elizabeta Kancler-Sugman, 
Stane Boštjančič in dr. Bojan Spicar za sodnike Sodišča združenega dela SR 
Slovenije. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. _ 

Na 18. seji Zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Zeli 
kdo danes postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Dnevni red 19. seje Družbenopolitičnega zbora je s tem izčrpan, zato za- 
ključujem sejo zbora. 

(Seja je bila končana ob 13.20.) 



20. seja 

(19. julija 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
20. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

Odsotnost so opravičili tovariši: Roman Albreht, Ludvik Golob, Rudi Kro- 
pivnik, Teodora Krpan, Jože Marolt, Zoran Polič, Aleksander Varga, Angelca 
Vrbnjak, Janko Zevart, Vito Fabjan in Dušan Majdič. 

Z dopisom z dne 19. 6. ,1979 sem razširila dnevni red današnje seje z na- 
slednjima točkama: 

— z osnutkom zakona o kulturnih skupnostih in 
— z osnutkom zakona o zdravstvenem varstvu. 
Izvršni svet je danes s posebnim dopisom, ki smo ga tudi prejeli, pred- 

lagal, da z dnevnega reda odložimo osnutek zakona o kulturnih skupnostih. 
Razlogi za odložitev so navedeni v dopisu Izvršnega sveta in izhajajo iz do- 
sedanjih razprav v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in njenih zborih, 
Kulturne skupnosti Slovenije ter razprav v Republiški konferenci Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva Slovenije. Informacijo o tem smo vam tudi pred- 
ložili. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni predložila 
Zboru nobene zadeve. Zato umikam točko volitve in imenovanja z dnevnega 
reda. 

Glede na to predlagam Zboru za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem pla- 

nu SR Slovenije, 
2. predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju, 
3. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, 
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4. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 

Zelii kdo razpravljati o dnevnem redu? (Nihče.) Ste lahko prebrali predlog 
Izvršnega sveta o umiku osnutka zakona o kulturnih skupnostih? 

Ker ne predlaga nihče nobene spremembe in dopolnitve, ugotavljam, da 
je predlog dnevnega reda sprejet. 

Obveščam delegate, da sta nam predsednik Zbora združenega dela in 
predsednica Zbora občin dne 11. 7. 1979 in 12. 7. 1979 poslala obvestilo, v ka- 
terem nas obveščata, da sta zbora na seji 11. 7. 1979 obravnavala in sprejela 
osnutek stališč, sklepov in priporočil Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu in predlog zakona o pravni pomoči z amandmaji 
Izvršnega sveta k 3., 10., 23., 26., 31., 34., 41., 42., 47., 49. in 74. členu ter z re- 
dakcijskimi amandmaji Izvršnega sveta k 8., 14., 15., 26., 39., 40., 41., 49., 60. 
in 69. členu in Zakonodajno-pravne komisije k 33. členu. 

Družbenopolitični zbor je sodeloval v postopku sprejemanja teh dveh 
aktov tako, da je na seji lil. 7. 1979 sprejel stališča na podlagi 72. člena poslov- 
nika Skupščine in 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da Zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da 
sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela osnutek stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine Socialistične republike Slovenije za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih in družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
in predlog zakona o pravni pomoči v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora, ki so bila sprejeta na seji 11. julija 1979. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obve- 
ščam delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in 
Zborom občin poslušali ekspoze tovariša Jožeta Zakonjška, člana Izvršnega 
sveta in predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem, k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije, tovarišica Marija Vičar-Zu- 
pančič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem, pa bo 
imela ekspoze k predlogu za izdajo zakona o urbanističnem planiranju. Zato 
prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora dn prosim delegate, če se zberemo 
na skupnem zasedanju v veliki dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.25.) 

Predsednica Tina Tomlje: Nadaljujemo sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je Osnutek zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične republike 
Slovenije. 

30 
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Osnutek zakona je predložil Izvršni svet in je bil objavljen v našem Poro- 
čevalcu 18. maja. 

Osnutek so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose — 18. ju- 
nija in 6. julija, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa po- 
ročila smo prejeli. Prav tako smo prejeli tudi pripombe Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in predlog stališč in sklepov, katere naj bi spre- 
jeli vsi zbori. iDanes smo prejeli še zapisnik 9. seje Sveta za varstvo okolja 
pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju. Ali 
bodo poročevalci delovnih teles dopolnjevali svoja pismena poročila? Tovariš 
Miran Potrč ima besedo! 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! Povsem na kratko bi 
rad opozoril, da je Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega 
zbora ugotovil, da je bila razprava o osnutku zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije dovolj široka in vsestranska in 
da so v njej potrjena izhodišča, ki so vsebovana v osnutku zakona; obenem pa 
je bilo v razpravi tudi ugotovljeno, da v osnutek zakona ta izhodišča niso do- 
volj dosledno in tudi ne dovolj pregledno vgrajena. 

Mislim, da bi bilo prav opozoriti tudi na današnji ekspoze, v katerem je 
predstavnik predlagatelja menil, da so vse v osnutku tega zakona vsebovane 
rešitve že dovolj dobro opredeljene in jih bo moč uporabiti v praksi. Menim, 
da glede na dosedanjo javno razpravo taka ugotovitev mi povsem točna. 

Opozoriti moram tudi, da je bilo v sami javni razpravi — na kar opozarja 
tudi naš odbor, do sedaj še premalo soočenja predlaganih rešitev v osnutku 
zakona s prakso. 

Odbor je ugotovil, da so odprta tudi nekatera sistemska vprašanja in je 
o tem obvestil Svet za vprašanja družbene ureditve. Svet se do teh sistemskih 
vprašanj še ni opredelil. Do priprave predloga zakona se bomo morali opre- 
deliti do teh sistemskih vprašanj in seveda predlagati predlagatelju, da jih pri 
pripravi predloga na vsak način upošteva. 

Odbor ni obravnavali vseh konkretnih pripomb iz javne razprave. Na svoji 
2. seji je ugotovil, da je velika večina teh pripomb vsebinsko skladna z ugo- 
tovitvami in pripombami Odbora. Menim, da bi bilo zato prav, da na današnji 
seji ugotovimo, da naj predlagatelj pri pripravi predloga zakona upošteva po- 
leg stališč in pripomb, danih v skupščinskih odborih in na današnji seji, tudi 
pripombe in predloge, dane v javni razpravi. 

Glede na vse sprejete pripombe Odbor za družbenoekonomske odnose ugo- 
tavlja, da bo prav gotovo pri pripravi predloga zakona potrebno opraviti še 
zelo pomembno delo. Temeljito bo treba oceniti vse pripombe, zagotoviti kon- 
sistentnost in sistematičnost samega zakona ter njegovo jasno usmerjevalno 
vlogo pri uveljavljanju sistema družbenega planiranja v praksi. Glede na to 
smo v Odboru menili, da bi bilo primerno tudi ob predlogu zakona organizirati 
ustrezno predhodno razpravo v skupščinskih telesih, v kateri naj bi se razjas- 
nila še vsa morebitna nerešena vprašanja. Na ta način bi se izognili situaciji, 
ko moramo v zadnji fazi s številnimi amandmaji odpravljati nejasnosti in od- 
prta vprašanja. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Tovariš Mlinaric, želiš kot 
poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose dopolniti poročilo Odbora? 
(Ne.) Želijo predstavniki komisije dopolniti pismena poročila? (Ne.) 

Člani skupine delegatov, ki so bili imenovani v našem zboru, bodo sprem- 
ljali razpravo v vseh zborih in predložili morebitne spremembe in dopolnitve 
predlaganih stališč in sklepov o obravnavanem zakonu. V tej medzborovski 
skupini sta tovariš Miran Potrč in tovariš Jože Globačnik. Zato pričakujemo, 
da bosta posebej pozorno spremljala razpravo v našem zboru, zlasti glede mo- 
rebitnih sprememb stališča in mnenja. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Miloš Prosenc! 

Miloš Prosenc: Tovarišice in tovariši delegati! Prebral sem pripom- 
be k osnutku zakona, predvsem te, ki jih je posredoval Republiški svet Zveze 
sindikatov. Seznanil sem se tudi s pripombami svetov pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference Socialistične zveze. Menim, da ni nobene potrebe, da bi te 
pripombe tu ponavljali. 

Predlog stališč lin sklepov, pripravljen danes za vse tri zbore, odraža ne- 
katere najbistvenejše poudarke iz javne razprave. Predlagatelj bi moral res 
dosledno upoštevati, tako kot je dejal tovariš Potrč, tudi ostale pripombe, ki 
so bile dane v javni razpravi in ki v predlaganih stališčih in sklepih še niso 
zaj ete. 

Gre seveda za zakon, ki opredeljuje enega temeljnih družbenoekonomskih 
odnosov, kar obvezuje vse sile, tako politične kot strokovne, na vseh ravneh, 
da se aktivno vključijo v oblikovanje nadaljnjih rešitev v zakonu. Hkrati pa 
morajo že sedaj skrbeti za njegovo vsebinsko uresničevanje in predvsem tudi 
za soočanje predlaganih rešitev s samoupravno prakso. 

Doslej je bila razprava o osnutku zakona dokaj široka. Pravim dokaj, ker 
popolnoma verjetno še ne moremo biti zadovoljni. Po dogovoru v okviru So- 
cialistične zveze je glede na temeljni pomen zakona o združenem delu težišče 
pri organiziranju razprav prevzela zlasti Zveza sindikatov in rezultat tega 
lahko vidimo v obsežnem pregledu stališč in pripomb, ki bodo prav gotovo 
v največji meri prispevale k dograditvi zakona in njegovem oblikovanju v 
predlog. 

V okviru organizacij Socialistične zveze je razprava v tej fazi potekala 
zlasti v okviru posameznih teles, tako v Svetu za znanost, Svetu za obrambo 
in družbeno samozaščito, Svetu za družbenoekonomske odnose in ekonomsko 
politiko, Svetu za varstvo okolja. Dopolnila in pripombe, ki smo. jih tako obli- 
kovali, smo posredovali predlagatelju kot pripomoček pri nadaljnjem dogra- 
jevanju teksta ali pa bodo to še naredili, ker menim, da tega dela z današnjo 
sejo skupščinskih zborov še ni potrebno zaključiti. 

Poleg tega je bila dogovorjena razprava tudi v vseh občinskih konferen- 
cah Socialistične zveze, in sicer v njihovih svetih za družbenoekonomske od- 
nose. Ta razprava se nam ni popolnoma posrečila. Številni člani teh svetov so 
že na dopustih. Kljub temu pa pričakujemo, da se bodo sveti še sestali in raz- 
pravljali o tem zakonu. Zato lahko tudi tu pričakujemo številne koristne pred- 
loge in dopolnila. 

V razpravah je bilo poleg pripomb k vsebinskim rešitvam in tekstu za- 
kona posebej poudarjeno, da je potrebno z družbenopolitično akcijo zagotoviti 
nadaljnje seznanjanje širokega kroga ljudi z opredelitvami v tem zakonu. 

30» 
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Ta zakon je dokaj zahteven, pa tudi nepregleden. Zato je potrebno bolj 
odločno podpreti dosedanje napore za oblikovanje ustreznih, poljudnejših pri- 
pomočkov oziroma priročnikov za potrebe različnih nosilcev planiranja od te- 
meljnih organizacij pa vse do krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih 
skupnosti ter vključevanja delovnih ljudi prek različnih oblik organiziranja. 
Posebej to velja za delegate, člane samoupravnih teles in družbenopolitične 
aktiviste. 

Menim, da je potrebno bolj intenzivno nadaljevati tudi z različnimi obli- 
kami posvetov in seminarjev o predlaganih zakonskih rešitvah. Sedaj jih na- 
črtujemo predvsem za jesen, in sicer v okviru koordinacijskih odborov za 
spremljanje priprav novih planov, ki jih imamo po vseh občinah, kot tudi v 
okviru Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, Skupnosti slovenskih ob- 
čin, nekaterih društev in v okviru drugih institucij. 

V razpravah je bilo tudi izpostavljeno mnenje, da lahko rešitve, vse- 
bovane v osnutku zakona, vendarle že v sedanjih fazah oblikovanja novih 
planskih dokumentov služijo kot izhodišče nosilcem planiranja. V Svetu za 
družbenoekonomske odnose smo sklenili predlagati Skupščini in Družbeno- 
političnemu zboru, da v svojih stališčih in sklepih opozorita vse ustrezne 
subjekte, da naj osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja služi v na- 
daljnjih fazah priprav planov kot osnova za nosilce planiranja. Menili smo 
namreč, da ni mogoče več čakati in se opravičevati s tem, da zakon še ni 
sprejet. Ob tem pa naj bi si družbenopolitične organizacije prizadevale, da 
bodo nosilci planiranja dogovorjene rešitve vgrajevali v svoje samoupravne 
akte vzporedno s potekom planske aktivnosti. 

Nadalje bi rad poudaril naslednje: Veliko smo ob teh razpravah govorili 
tudi o kadrovski politiki. Sestavni del družbenega planiranja in tudi planiranja 
razvoja je planiranje kadrov v temeljnih organizacijah združenega dela, v 
skupnostih posebnega družbenega pomena, v občinah in na ravni republike. 
To je v stališčih za današnjo sejo poudarjeno in prav je tako. Uresničevanje 
planskih ciljev in nalog je odvisno tudi od ustrezne zagotovitve kadrovskih 
zmogljivosti. Planiranje kadrov je izhodišče za planiranje tudi izobraževalnih 
potreb in usmerjenega izobraževanja, v skladu z razvojnimi interesi združe- 
nega dela in seveda družbe kot celote. To je treba poudariti. Še posebej velja to 
za uresničevanje nalog na področju kadrovske politike, ki zahtevajo in zadevajo 
smotrno razporeditev in usmerjanje kadrov k delom in nalogam, racionalno or- 
ganizacijo dela in uporabo znanja, izobraževanje kadrov za delo, ob delu in iz 
dela, sprejetje ustreznih izobraževalnih programov za profile delavcev, za pro- 
file poklicev skladno z zahtevami delovnih nalog in za stalno strokovno uspo- 
sabljanje delavcev v strokovnih službah. Uresničitev teh nalog temelji na smo- 
trnem načrtovanju kadrovskih potreb in razvoja kadrov v organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih organizacijah in skupnostih. Samoupravno planiranje 
kadrovskih potreb moramo res povsod poudarjati in mora biti prisotno, po 
moje, skozi ves zakon o sistemu družbenega planiranja, kajti že sedaj ugotav- 
ljamo, da planiranje kadrovskih potreb zaostaja za razvitostjo v družbenoeko- 
nomskih odnosih na drugih področjih v združenem delu. Na področju kadrov- 
ske politke imamo že dovolj dokumentov. Z družbenim dogovorom o uresniče- 
vanju kadrovske politike v SR Sloveniji so opredeljene obveznosti nosilcev pla- 
niranja za načrtovanje kadrov v srednjeročnih in dolgoročnih planih razvoja. 
Da pa bi samoupravno načrtovanje kadrov tudi v družbeni praksi postalo se- 
stavina slehernega planskega dokumenta, je treba to seveda jasno opredeliti 
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tudi v tem zakonu o družbenem planiranju, posebno pa v 33. členu osnutka za- 
kona. 

V Družbenopolitičnem zboru moramo v tej dejavnosti poudariti to, da le 
čakanje na dober zakonski osnutek, ki naj bi vse sam rešil, ni dovolj, če ne 
bo vsak prevzel del svoje odgovornosti s tega področja. Zato menim, da je še, 
ogromno dela za vse, tudi za vse družbenopolitične organizacije. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa, tovariš Prosenc! Naprej, pro- 
sim! Kdo želi besedo? Tovariš Jože Globačnik ima besedo! 

Jože Globačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Najprej bi rad spregovoril o vprašanju, ki neposredno ne zadeva tega 
zakona, ampak je verjetno zanimivo zaradi našega dela nasploh. Gre namreč 
za vprašanje časa, ki ga namenimo za to, da bi se o posameznih, zlasti še se- 
veda pomembnejših dokumentih, ki jih sprejemamo v naši delegatski skup- 
ščini, lahko vsi dejavniki resnično in organizirano izrekli. 

Ob tem zakonu smo si, lahko bi rekel, vzeli kar precej časa. Znatno več, 
kot je to običajno po niašem poslovniškem postopku. Dober mesec in pol. Pa 
vendarle, čeprav je bilo časa mesec in pol, lahko ugotovimo, da prav zadnje 
dni, ko smo tik pred tem, da v Skupščini izrečemo svoje soglasje ali pa ne- 
soglasje k predlaganemu osnutku zakona, kar dežujejo pripombe, ki jih na or- 
ganiziran način izražajo o tem dokumentu občinske skupščine, pa tudi drugi 
subjekti. Številni o osnutku zakona še razpravljajo. Menim, da ne moremo 
reči, da gre tu za to, da se kdo ni hotel prej izreči o osnutku zakona. Gre za ob- 
jektivno nujnost — na katero nas ta primer še posebej opozarja, da si za obrav- 
navo tako pomembnih zakonov vzamemo dovolj časa in s tem omogočimo 
usklajevanje stališč in poenotenje pogledov. 

Zaradi vsega tega podpiram mnenje oziroma predlog, ki ga je v imenu 
Odbora za družbenoekonomske odnose dal tovariš Miran Potrč, da naj bi v 
našem sklepu izrecno zapisali, da je v vseh nadaljnjih fazah, torej v končni 
pripravi zakona, v Skupščini in v Izvršnem svetu potrebno jemati zelo resno 
tudi vse te pripombe, ki pravzaprav šele sedaj prihajajo. Gre enostavno za to, 
da se eni in drugi zavežemo, da bomo do njih imeli resen odnos. Zdi se mi, da 
se v nasprotnem primeru podajamo v nevarnost, da se bo takih delegatskih 
razprav nekdo naveličal, če bo ugotovil, da niso bile ustrezno obravnavane 
v končnih postopkih. 

Zato predlagam, da je treba ta predlog zelo jasno in trdno zapisati, da na 
ta način ne bi razvrednotili naporov vseh tistih, ki o zadevi resno razmišljajo 
in očitno tudi konstruktivno predlagajo nove rešitve. 

Ker sem se že oglasil, dovolite, da spregovorim samo še o enem ali dveh 
problemih. 

Najprej o tem, na kar je danes opozoril tudi tovariš Zakonjšek. Razložil 
nam je izhodišča, na katerih temelji zakon. Mislim, da je bistvo vseh pripomb 
ne toliko nestrinjanje z izhodišči, ampak gre za razmišljanje o tem, kako ta 
izhodišča prevesti v jezik, ki bi ga lahko razumeli vsi, ali pa vsaj večina. To 
je eno. Drugo pa je seveda njihova operacionalizacija, da bi jih lahko v druž- 
beni praksi subjekti planiranja tudi uporabljali. S tega vidika se mi pa zdi, 
da nas kljub temu, da smo se za glavna izhodišča zedinili, glavno delo šele 
čaka. Ze samo število pripomb govori o tem, da bo potreben izreden napor, da 
pridemo od osnutka zakona do njegovega predloga. Zaradi tega menim, da bi 
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bilo primerno, da se že danes določneje izrečemo tudi o nekaterih niansah in 
razlikah; o nekaterih pa se bo — kot sem že rekel, moral izreči tudi Svet za 
vprašanja družbene ureditve. 

In končno še o enem vprašanju: Kolikor sem sledil pripravam na organi- 
zirano delegatsko razpravo o tem osnutku zakona, tudi v družbenopolitičnih 
organizacijah, moram reči, da smo si od vsega začetka predstavljali, da nam na 
eni strani seveda gre za to, da dobimo konkretne pripombe in predloge k vse- 
bini zakona, hkrati pa smo vseskozi mislili, da bi ta razprava o zakonu morala 
biti priložnost za to, da bi v sedanjem času vse subjekte mobilizirali za to, da 
se vključujejo v pripravo sedanjega srednjeročnega plana. 

In končno naj povem samo svoje mnenje. Prepričan sem, da bo lahko samo 
koristno, če se bomo v zborih ali pa vsaj v našem zboru zedinili, da pred raz- 
pravo o samem predlogu zakona resnično organiziramo predhodno razpravo. 
Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Tovariš 
Emil Šuštar! 

Emil Šuštar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vsi smo dobili stališča in pripombe Republiškega sveta Zveze sindikatov k 
osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu So- 
cialistične republike Slovenije. Mislim, da je prav, da bi danes, ko teče v Zboru 
razprava, vendarle osvetlili, zakaj v Zvezi sindikatov Slovenije v letošnjem 
letu tak izjemen interes za področje planiranja. Znano je namreč, da smo se 
na seji Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov opredelili, da bi na 
prvi konferenci Zveze sindikatov Slovenije, ki bo 7. ali 14. novembra letos, 
izključno oziroma pretežno namenili pozornost problematiki uveljavljanja 
družbenega planiranja. Predvsem tudi s tega vidika, ki ga je sedaj omenil 
tovariš Globačnik, to je z vidika ponovnega aktiviranja vseh nosilcev plani- 
ranja in sindikalne organizacije kot celote za to, da bi vendarle v skladu z 
zveznim zakonom in pa z izhodišči republiškega zakona v čim večji meri pri- 
spevali k nastajanju novih srednjeročnih planov. V veliki meri seveda smo tu 
izhajali iz ocene, da približno tretjina organizacij združenega dela nima pla- 
nov in da tudi tisti, ki imajo plane, imajo pretežno letne plane. 

Ta zakon je za Zvezo sindikatov izjemno pomemben tudi z vidika uve- 
ljavljanja načela delitve po delu. Znano je, da smo mi naša stališča najtesneje 
povezali z uveljavljanjem sistema družbenega planiranja. Zato si težko za- 
mišljamo hitrejše uresničevanje načela delitve po delu, če bi seveda ostale 
razmere na področju planiranja takšne, kot so. V tem primeru mislimo, da bi 
še vedno delitev sredstev za osebne dohodke in celotno razporejanje prihodka 
in dohodka bilo prepuščeno bolj odnosom od danes do jutri, ne pa načrtnemu 
usmerjanju za srednjeročno obdobje. 

Mislimo, da je ta zakon z vidika uveljavljanja novih družbenoekonomskih 
odnosov izredno pomemben; tudi zato, ker z njim zaokrožujemo krog sistem- 
skih zakonov v republiki. Skratka, vse to so razlogi, ki so nas v Zvezi sindi- 
katov Slovenije v letošnjem letu posebej vodili k temu, da organizirano po- 
skušamo prispevati k nastajanju tudi same vsebine zakona. 

Mi smo v tem relativno kratkem času od 18. maja uspeli izkoristiti vse 
naše možnosti, ki nam jih daje naša organiziranost za to, da bi se opredelili 
do osnutka zakona oziroma vsebinskih rešitev, ki jih prinaša. V tem času smo 
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opravili razprave v vseh izvršnih odborih republiških odborov Zveze sindika- 
tov. Imeli smo 13 regionalnih posvetov, na katerih smo v dopoldanskem delu 
sindikalne delavce seznanjali z vsebino samega zakona in se z njimi hkrati 
dogovarjali, kakšna naj bo njihova konkretna aktivnost v temeljnih organi- 
zacijah. V popoldanskem delu teh regionalnih posvetov smo posebej govorili 
s strokovnimi delavci iz organizacij združenega dela, skupščin in drugih orga- 
nizacij, kjer smo posebej temeljito poskušali razpravljati, in sicer tako, da 
smo dajali zelo konkretne pripombe k samemu osnutku. Ocenjujemo, da je 
samo v tem organiziranem delu sodelovalo nad 2000 udeležencev. No, sama 
razprava je bila začeta s skupno sejo obeh svetov pri Republiškem svetu Zveze 
sindikatov, in sicer Sveta za planiranje in ekonomsko politiko in Sveta za obli- 
kovanje in delitev dohodka. To poudarjam predvsem zaradi tega, ker bi rad, 
da imate pred očmi, ko ocenjujete stališča in pripombe Republiškega sveta, da 
smo v tem kratkem času poskušali na najbolj organiziran način priti do nekih 
strokovnih pripomb. 

V nadaljevanju bi samo na kratko opozoril na nekatere načelne pripombe, 
tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da v stališčih in sklepih, ki so pripravljena za 
današnjo sejo, niso našla najbolj ustreznega mesta. Prva taka pripomba je ta, 
da je potrebno jasno opredeliti, kaj je vsebina smernic, kaj je vsebina ele- 
mentov in temeljev plana in seveda njihov medsebojni odnos in sam postopek 
sprejemanja teh planskih dokumentov. To je sicer v zakonu povedano, vendar 
pa po vseh dosedanjih razpravah sodimo, da ne dovolj jasno, da bi bili lahko 
vsi nosilci planiranja povsem tudi praktično seznanjeni s posameznimi fazami 
in vsebino posameznih planskih dokumentov. 

Ugotovili smo tudi, da osnutek zakona predvideva, da naj bi se spreje- 
mali z referendumom tudi temelji plana. To je v primerjavi s sedanjim si- 
stemom novost in ocenili smo, da vsi nosilci planiranja, predvsem delavci v 
temeljnih organizacijah, niso dovolj seznanjeni s to novostjo, ki jo prinaša 
osnutek. Zato mislimo, da lahko v praksi nastajajo pomembni problemi, zlasti 
v mesecu septembru in proti koncu leta, ko bo treba v temeljnih organizaci- 
jah sprejeti smernice; predvsem zato, ker sam postopek za izpeljavo referen- 
duma vendarle terja nek določen čas, in če osnovni nosilci planiranja niso v 
zadostni meri seznanjeni s to novostjo, lahko to pripelje v nekem smislu do 
nekih formalnih priprav na sprejemanje temeljev plana. 

Na tej seji bi rad opozoril še na načelno pripombo, ki bi lahko v nekem 
smislu veljala tudi za vse ostale zakone. Tako sindikalni aktivisti kot tudi stro- 
kovni delavci, ki se profesionalno ukvarjajo s planiranjem, so ocenili, da je 
zakon pisan v izredno težkem jeziku in da ga tudi sami v nekaterih členih 
in v nekaterih rešitvah ne razumejo. O tem je govoril tudi tovariš Prosenc. 
Mislim, da bi se moral predlagatelj v nadaljnjem postopku oblikovanja pred- 
loga zakona res potruditi, da bi tudi po sistematiki in pa po samem tekstu ven- 
darle poskušal oblikovati ta zakon tako, da bi ga lahko temeljni nosilci plani- 
ranja v praksi uresničevali v čim večji meri. 

iDruga oziroma naslednja pripomba je ta, da je po našem mnenju pre- 
malo konkretno opredeljeno področje planiranja v družbenih dejavnostih. Ta 
pripomba velja tudi za planiranje v delovnih skupnostih. Posebej nismo opre- 
delili, kakšen naj bo sam planski dokument v delovni skupnosti, niti ne, kako 
naj delovna skupnost sodeluje v postopku usklajevanja planov v okviru de- 
lovne organizacije. Ena pomembnejših naših načelnih pripomb je ta, da je 
dohodek kot temeljna vsebina planiranja premalo konkretno opredeljen. Mi- 
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slim, da ni naključje, da smo oblikovali to pripombo, zlasti ker se zakon sicer 
v mnogih členih sklicuje na to, da je dohodek temeljna kategorija planiranja. 
Pri tem premalo nakazuje, kaj se v katerem planskem dokumentu z vidika 
dohodka obravnava. Premalo tudi nakazuje sistem pridobivanja oziroma pla- 
niranje pridobivanja dohodka pri posameznih nosilcih planiranja, kakor tudi 
odnose temeljne organizacije v okviru delovne organizacije ali pa sestavljene 
organizacije. Po naši oceni ne opredeljuje dovolj konkretno, kakšne naj bodo 
pravzaprav opredelitve glede planiranja dohodka v družbenih planih, tako 
glede razporejanja kot tudi glede same delitve. 

Dalje mislimo, da ni dovolj dodelano tudi področje planiranja v okviru 
posameznih regij. Na to so tudi posebej opozorili Zakonodajno-pravna komi- 
sija, Odbor za družbenopolitični sistem in drugi. Zakonodajno-pravna komisija 
je dala pripombo zlasti z vidika tega, kdo je formalno pravno osnovni nosilec 
planiranja oziroma kako opredeliti to v statutih občin. V Zvezi sindikatov pa 
smo ob tem opozorili, da je to medobčinsko planiranje premalo konkretno opre- 
deljeno tudi z vsebinskega vidika. 

Opozoril bi še na eno vprašanje, za katerega mislim, da je premalo upo- 
števano v pripravljenih stališčih in sklepih k osnutku tega zakona. Gre nam- 
reč za letno resolucijo na ravni družbenopolitične skupnosti in pa za letni 
plan v temeljni organizaciji. Za tako pripombo smo se opredelili po relativno 
dolgih razpravah. Zlasti zaradi tega, ker so nekateri sodili, da ni potrebno 
posebej konkretno razčleniti letnega plana oziroma resolucije, češ da je osnov- 
no obdobje planiranja pravzaprav srednjeročno obdobje. Mi pa menimo, da 
glede na izkušnje, ki jih imamo in ki kažejo, da je sedaj uveljavljen pravza- 
prav sistem letnega planiranja, vendarle kaže konkretno opredeliti letni plan 
oziroma resolucijo predvsem z vidika uresničevanja srednjeročnih ciljev. Mi- 
slim, da bi s tako orientacijo prispevali tudi h konkretizaciji gradiva, ki se pri- 
pravlja na ravni federacije. Gre za gradivo, ki naj bi posebej opredeljevalo 
vsebino posameznih letnih planskih dokumentov. Skratka, gre za to, da kaže 
vendarle konkretneje razčleniti vsebino1 letnih planskih dokumentov, resolu- 
cije in pa letnih planov v temeljnih organizacijah. Mislimo, da to z ničemer 
ne bi načenjalo sistema, pogojno rečeno, srednjeročnega planiranja, niti ni 
bojazni, da bi zaradi letnega planiranja v temeljnih organizacijah pravzaprav 
zanemarili srednjeročno planiranje, ker bi izrecno postavili letne plane v funk- 
cijo uresničevanja srednjeročnih planov. 

Z vsemi temi pripombami sem vas želel seznaniti predvsem zato, ker me- 
nim, da morajo biti te pripombe, ki izhajajo iz široke javne razprave, zajete 
v stališčih in sklepih, ki jih bomo danes sprejeli. 

Moram povedati, da se bomo mi tudi naprej tvorno vključevali v nasta- 
janje predloga zakona, tako s programom Republiškega sveta zveze sindikatov, 
predvsem pa tudi z aktivnostjo osnovnih organizacij in občinskih svetov. Naš 
odnos do nastajanja tega pomembnega zakona bomo povezovali tudi s pripravo 
novih srednjeročnih planov. Želim, da bi to mojo sugestijo sprejeli in da bi pri 
predlogu zakona upoštevali tudi naša stališča. Želim, da bi to sprejeli tudi za- 
radi tega, ker so se v vseh dosedanjih razpravah predstavniki predlagatelja in 
Zavoda za plan ter ostalih institucij na ravni republike pravzaprav z vsemi na- 
šimi pogledi, pripombami in sugestijami strinjali. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šuštar! Kdo še želi 
besedo? Tovarišica Vida Mikuž! 
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Vida Mikuž: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na specifičnost in 
zahtevnost predlaganih materialov v vrstah Zveze Socialistične mladine Slo- 
venije ni bilo širše javne razprave. O osnutku zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije je tekla razprava v ožjih de- 
lovnih skupinah in na predsedstvih konferenc mladih delavcev in mladih iz 
krajevnih skupnosti. Razprave smo zaključili s skupno sejo Predsedstva kon- 
ferenc mladih delavcev in mladih iz krajevnih skupnosti pri Republiški kon- 
ferenci Zveze socialistične mladine dne 13. 7. 1979. Vse pripombe je zbrala in 
obravnavala na svoji seji dne 17. 7. 1979 posebna delovna skupina. 

Razprava je potrdila predloženi osnutek zakona kot dobro izhodišče za 
široko javno razpravo v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v druž- 
benopolitičnih skupnostih. Ugotavljamo, da osnutek v primerjavi z zveznim za- 
konom poglobljeno in razširjeno opredeljuje planiranje v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in krajevnih skupnostih. 

Menimo pa, da je republiški zakon, ki sicer mora imeti podlago v zvez- 
nem, v nekaterih poglavjih še preveč obremenjen z besedilom iz zveznega za- 
kona o planiranju. Osnutek pomeni precejšen napredek prizadevanj za sočasno 
prisotnost vseh vidikov planiranja ter dolgoročnejše reševanje nekaterih vi- 
talnih komponent našega nadaljnjega gospodarskega in družbenega razvoja. 
Prav je, da zakon nekoliko bolj kot doslej zaostruje odgovornost za izvajanje 
plansko sprejetih nalog ter nalaga neposredno nalogo in odgovornost infor- 
mativnemu sistemu za sporno in točno samoupravno informiranje delovnih 
ljudi in občanov pri realizaciji dogovorjenih planov. 

Zakon in ostali planski akti morajo postati samoupravni instrument v 
rokah delovnih ljudi in občanov; zato menimo, da bi tudi jezik teh dokumentov 
moral biti temu primeren in razumljiv najširšemu krogu. Menimo, da bi se 
dalo besedilo v mnogih primerih precej poenostaviti in konkretizirati ter ne- 
kateri nedorečeni stavki dopolniti tako, da bodo postali razumljivi. 

V zakonu je treba jasneje opredeliti pojme, kot so smernice temeljnih pla- 
nov, elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov in tako dalje. V seda- 
njem besedilu se je izredno težko znajti glede postopkov. Pri sprejemanju 
plana bi bilo enostavnejše, če bi v dosedanjem 42. členu zajeli tudi kdo, kdaj, 
na kakšen način, katerega od teh, v približno kakšnih rokih sprejema, veri- 
ficira in podobno. Verjetno je cilj, da bi bila sama izdelava plana, enostav- 
nejša in da bi s tem prišlo v praksi po eni strani do kvalitete, po drugi strani 
do olajšanja izdelave, kar bi omogočilo, da bi bil v enem samem členu opisan 
celoten postopek, od A do Z. Sam zakon bi moral nuditi enotno metodologijo na 
področju planiranja. Ce pa tega zaradi obsežnosti ni mogoče vgraditi v zakon, 
pa mora biti metodologija vsaj spremljajoči pripomoček zakona. 

Precej nejasnosti se kaže tudi na relaciji dolgoročno—srednjeročno plani- 
ranje. Nekatera področja, na katerih moramo nujno planirati na daljše obdobje, 
bi bilo potrebno v samem zakonu nekoliko bolj izrecno opredeliti. Kljub 
temu, da republiški zakon precej na široko obravnava področje planiranja v 
krajevni skupnosti, pa ugotavljamo, da zakon še vedno precej nejasno opre- 
deljuje postopke in načine pri planiranju delovnih ljudi in občanov v kra- 
jevnih skupnostih. Prav tako zakon skoraj v celoti izpušča oziroma malo in 
površno opredeljuje vlogo družbenih organizacij in društev kot subjektov pla- 
niranja, čeprav vemo, da le-ta pomenijo pomemben subjektivni faktor naše 
družbe. 
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Prav tako bi bilo potrebno razmisliti, ali ne bi bilo primerno v zakonu 
opredeliti vlogo družbenih svetov v procesu planiranja. 

K posameznim členom imamo vrsto pripomb, ki jih ne bom brala, ampak 
jih bom oddala pismeno. Posebej opozarjam na pripombo k 113. členu: V dru- 
gem odstavku bi kazalo v samoupravnih sporazumih o temeljih planov plana 
krajevne skupnosti opredeliti razen samoprispevka še prostovoljno delo mla- 
dine in občanov ter ostale oblike. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Sku- 
pina delegatov se je sestala v sobi 209. Predlagam, da prekinemo to točko dnev- 
nega reda. Zaključili jo bomo, ko se bodo vrnili naši predstavniki v tej skupini. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o urbanističnem planiranju. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet. Objavljen je bil v Po- 
ročevalcu 5. junija. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose in Zako>nodajno-pravna komisija. Poročili smo prejeli. Danes smo pre- 
jeli tudi zapisnik 9. seje Sveta za varstvo okolja pri Predsedstvu Republiške 
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Želijo pred- 
stavniki Odbora za družbenoekonomske odnose dopolniti pismeno poročilo? 
(Ne.) Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne bo nihče razpravljal? 
(Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem Zboru v 
sprejetje naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 

publike Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva stališča, mnenja 

in pripombe, dane v poročilih delovnih teles. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Nihče.) Kdor je za 

sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k pred- 
logu za izdajo zakona o urbanističnem planiranju. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zdravstvenem varstvu. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Objavljen je bil v Poročevalcu 
19. junija. Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodaj- 
no-pravna komisija. Vsa poročila smo prejeli. Danes smo prejeli predlog 
sklepa, ki naj bi ga Zbor sprejel k osnutku zakona, in pripombe ter predloge 
Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki je že obravnavala osnutek zakona. 

Predstavnik predlagatelja je dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Dogo- 
vorjena sva, da bo dal uvod k osnutku zakona. Prosim, tovariš Fazarinc! 
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Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupščina Socialistične republike Slovenije je na sejah zborov 9. 
aprila sprejela predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu s tezami in 
naročila Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek zakona o zdravstvenem varstvu 
in ga predloži Skupščini v obravnavo. 

Pripombe, ki so bile dane v razpravi o predlogu za izdajo zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, so bile v veliki večini upoštevane in vgrajene v osnutek za- 
kona o zdravstvenem varstvu. Pri oblikovanju osnutka zakona je bilo v pomoč 
tudi dejstvo, da je bil medtem sprejet zakon o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, s čimer je bilo mogoče osnutek zakona o zdravstvenem varstvu raz- 
bremeniti vrste, v tezah še prisotnih določb, ki so se nanašale na svobodno me- 
njavo dela, Glede na to, da se osnutek zakona v določeni meri razlikuje od tez 
za zakon, dovolite, da opozorim na nekatere najpomembnejše rešitve v osnutku 
zakona. 

Jasneje je opredeljena vsebina zdravstvenega varstva. Obseg zdravstve- 
nega varstva določijo zakon, dogovor o temeljih plana družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravni sporazumi med uporabniki in izvajalci. Pravico do zdrav- 
stvenih storitev si uporabniki zagotavljajo s svobodno menjavo dela z izva- 
jalci, ki jo uresničujejo v neposrednih odnosih in v samoupravnih interesnih 
skupnostih. Natančneje je določena intervencijska funkcija organov družbeno- 
političnih skupnosti. Predvidena je razvrstitev zdravstvenih storitev na 7 pod- 
ročij zdravstvene dejavnosti. V vsaki zdravstveni dejavnosti se izvršujejo 
zdravstvene storitve pod specifičnimi pogoji strokovne usposobljenosti delav- 
cev, tehnične opremljenosti, organiziranosti dela, razporeditve zdravstvenih 
organizacij ter standardov in normativov. 

Osnutek zakona predvideva tudi tehnološko, strokovno in dohodkovno po- 
vezanost zdravstvenih organizacij, ki izvršujejo zdravstvene storitve v posa- 
meznih zdravstvenih dejavnostih. 

Zaradi tiskovne napake v 39. členu osnutka zakona v skupščinskem Poro- 
čevalcu je novi, z zatonom določeni obseg nepopolno prikazan. Osnutek zakona 
o zdravstvenem varstvu namreč predvideva razširitev dosedanjega obveznega 
obsega pravic do zdravstvenega varstva. Z zakonom zagotovljeni obseg pravic 
naj bi v bodoče poleg dosedanjih zajemal tudi popolno zdravstveno varstvo 
kmetov, ki uživajo pravico do pokojnine ali preživnine, nego na domu in am- 
bulantno zdravljenje občanov, starih nad 70 let, zdravstveno varstvo varo- 
vancev socialnih zavodov ter medicinske ukrepe za preprečevanje, zdravljenje 
in medicinsko rehabilitacijo obolelih za sklerozo multipleks in visokim krvnim 
pritiskom. 

Osnutek predvideva obvezno organiziranje uporabnikov in Izvajalcev v 
občinskih zdravstvenih skupnostih. Zaradi uresničevanja širših potreb in inte- 
resov je v osnutku zakona o zdravstvenem varstvu predvidena možnost zdru- 
ževanja občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčinske zdravstvene skup- 
nosti, v katerih bi se uporabniki in izvajalci sporazumeli predvsem glede za- 
dovoljevanja potreb in interesov na področju ambulantno-specialistične in 
bolnišnične zdravstvene dejavnosti. Zaradi zadovoljevanja skupnih interesov 
in potreb vseh delavcev, delovnih ljudi in občanov v območju Socialistične re- 
publike Slovenije in zaradi uresničevanja funkcije četrtega zbora Skupščine 
Socialistične republike Slovenije se občinske zdravstvene skupnosti obvezno 
združujejo v Zdravstveno skupnost Slovenije. 
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Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu predvideva standardiziranje 
zdravstvenih storitev na podlagi kadrovskih, delovnih, strokovnih, tehničnih, 
materialnih, higienskih, varnostnih in drugih normativov v skladu z ureditvijo, 
ki jo določa zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, in ob obveznem 
upoštevanju veljavne medicinske doktrine. 

V osnutku zakona so določeni tudi viri sredstev za izpolnjevanje ob- 
veznosti v svobodni menjavi dela, medtem ko* je določanje osnov in meril za 
združevanje sredstev prepuščeno samoupravnim sporazumom. Določeni so 
temeljni, tehnološki in dohodkovni kriteriji za samoupravno organiziranost iz- 
vajalcev. Zaradi poenotenega poimenovanja so opisane vsebine in organizacij- 
ske oblike zdravstvenih dejavnosti, jasneje pa je opredeljena funkcija klinik, 
inštitutov, kliničnih bolnišnic in Kliničnega centra. Nazive in poklice v zdrav- 
stvu naj bi uredil poseben predpis, ki ga bo sprejel republiški upravni organ, 
pristojen za zadeve zdravstva. 

Glede specializacije zdravstvenih delavcev z visoko izobrazbo bi opozoril 
na varianto, ki si prizadeva za usklajevanje te oblike strokovnega izobraže- 
vanja z intencijami osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju. Predvideno 
je tudi strokovno nadzorstvo, in sicer instrukcijsko nadzorstvo, ki ga izvajajo 
klinike in inštituti po določenem programu, ter upravno-strokovno nadzorstvo, 
ki ga izvajajo upravni organi za zdravstveno varstvo občine oziroma republike. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu med drugim določa tudi načela 
za določanje delovnega in poslovnega časa zdravstvenih organizacij ter ureja 
dežurstvo in stalno pripravljenost kot posebni in izjemni pogoj dela delavcev 
v zdravstveni dejavnosti. 

V dosedanjih razpravah se je že oblikovalo več vprašanj, na katera bo v 
nadaljnjem postopku sprejemanja zakona treba ustrezno odgovoriti. Prav go- 
tovo pa bodo današnja razprava v tem Zboru ter sprejete pripombe, zaključki 
in sklepi dali usmeritev za nadaljnje oblikovanje zakona o zdravstvenem var- 
stvu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Poročevalca Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in Odbora za družbenopolitični sistem, želita dopolniti 
poročili? (Ne.) Poročevalec Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Loizka 
Cotar! 

Lojzka Čotar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zveza sindikatov Slovenije pripisuje celovitemu urejanju sistema zdravstve- 
nega varstva ter prilagajanju tega področja spremembam v družbenoekonom- 
skih odnosih in spremembam v družbenopolitičnem sistemu velik pomen. 

Zakon o zdravstvenem varstvu, ki je predmet današnje razprave, pred- 
stavlja namreč podlago za uresničevanje z ustavo in zakonom o združenem 
delu predvidenih opredelitev, po katerih naj bi delovni ljudje in občani postali 
nosilci vseh odločitev tudi na področju družbene reprodukcije. 

Zaradi pomena, ki ga ima v delovnem procesu ohranjanje zdravja, prepre- 
čevanje prezgodnjega upadanja delovnih sposobnosti, predčasno odkrivanje po- 
klicnih in drugih obolenj ter preprečevanje invalidnosti, smo na zadnjem kon- 
gresu Zveze sindikatov Slovenije namenili zagotavljanju zdravih in humanih 
delovnih razmer in varstva, posebno veliko pozornosti in opredelili ob tem 
tudi konkretne naloge organov in organizacij Zveze sindikatov. Zato smo pred- 
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log za izdajo zakona s tezami, kakor tudi osnutek zakona še pozorneje obrav- 
navali, in sicer na seji Sveta za zdravstveno varstvo in socialno politiko Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in na seji Republiškega odbora 
sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva. 

Pripombe in spreminjevalni predlogi k predlogu za izdajo zakona, ki smo 
jih posredovali predlagatelju, so bili v veliki meri upoštevani pri oblikovanju 
osnutka zakona. Ko sta Svet za zdravstveno varstvo in socialno politiko Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Republiški odbor delavcev 
zdravstva in socialnega varstva obravnavala osnutek zakona, sta ugotavljala, 
da je osnutek zakona dobro pripravljen in da dokaj ustrezno konkretizira do- 
ločila zakona o združenem delu, zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, kakor tudi doslej izoblikovane rešitve v osnutku zakona o družbenem 
planiranju. Vendar pa sta Svet in Odbor menila, da bi bilo primerno organi- 
zirati razpravo tudi v organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, 
v katerih bi se lahko širši krog uporabnikov in izvajalcev izrekel o predlaganih 
rešitvah, ki so v nekaterih določbah osnutka vendarle ostale še premalo na- 
tančno ali premalo jasno opredeljene. To ugotovitev bi podprli s konkretnimi 
pripombami k posameznim členom osnutka zakona. 

13. člen: Tretji odstavek bi bilo potrebno preoblikovati. Predlagamo, da bi 
se glasil — vsaj po vsebini, takole: »Izvajalci zdravstvenih storitev ne morejo 
biti izključno delavci v zdravstvenih organizacijah, temveč tudi delavci, ki 
opravljajo zdravstvene storitve v drugih organizacijah, na primer v zavodih, 
socialnih zavodih, društvih in podobno.« Zato bi bilo potrebno pojem izvajalec 
precizneje opredeliti. 

17. člen: Določila tega člena naj se presodijo z vidika določil zakona o 
združenem delu in zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

18. člen: V drugem odstavku bi kazalo jasneje opredeliti, da pri tem ne gre 
za z zakonom zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva. O teh storitvah in o 
prispevku zanje se morajo uporabniki in izvajalci samoupravno dogovarjati. 
Zato ta izraz ne ustreza. Prav tako bi bilo potrebno določiti vir sredstev za ta 
prispevek uporabnikom. 

20. člen: Dikcija prvega odstavka je težko razumljiva. Jasneje je treba 
opredeliti, da to pomeni dodaten program zdravstvenega varstva, ki ni bil do- 
govorjen in sprejet s samoupravnimi sporazumi o svobodni menjavi dela po 
samoupravnih interesnih skupnostih ali s pogodbo z zdravstveno delovno or- 
ganizacijo. 

Drugi odstavek tega člena bi moral biti oblikovan kot samostojen člen, 
glede na pomen problematike, ki jo obravnava. Zadnji stavek tega odstavka 
je nerazumljivo formuliran, saj ni mogoče govoriti o potrebi po potrebi, am- 
pak je to treba definirati kot storitev. 

24. člen: Enote občinskih zdravstvenih skupnosti in temeljne zdravstvene 
skupnosti niso dovolj jasno opredeljene glede na to, da gre za novo obliko 
organiziranosti. V drugem in tretjem odstavku so sicer opredeljene enote ob- 
činske zdravstvene skupnosti in temeljne zdravstvene skupnosti, vendar na- 
čin, kako so opredeljene, ne omogoča jasne razmejitve med eno in drugo. Med- 
tem ko se pri enoti govori o ustanovitvi s strani delavcev in ne uporabnikov, 
je v zvezi s temeljno skupnostjo govora o organiziranju uporabnikov in iz- 
vajalcev. 

26. člen: V drugem odstavku je predvideno, da se v medobčinski zdrav- 
stveni skupnosti usklajujejo interesi po dogovorjenih storitvah v občinskih 
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zdravstvenih skupnostih, ki pa so skoraj identične tistim, ki se izvajajo v ob- 
činskih zdravstvenih skupnostih. Drugi odstavek namreč govori le o sporazum- 
nem izvrševanju storitev in ne o usklajevanju interesov oziroma potreb pri 
izvajanju storitev. 

32. člen:' V tem členu bi bilo potrebno opredeliti oblikovanje delovnih 
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti na vseh ravneh. 

38. člen: Kazalo bi proučiti možnost izvedbe domicilnega principa v okviru 
SR Slovenije za zbiranje sredstev za zdravstveno varstvo, za kar obstaja vrsta 
razlogov praktične narave. 

39. člen: V tem členu ni jasno povedano, ali obseg zdravstvenega varstva, 
določen po tem členu, predstavlja z zakonom zajamčeni program zdravstvenega 
varstva. Pri naštevanju raznih skupnih obolenj in skupin občanov so izpadle 
skupine, katerim je zagotovljeno zdravstveno varstvo že s sprejetimi drugimi 
zakonskimi predpisi, kot na primer varstvo borcev NOV, vse pravice, ki izha- 
jajo iz varstva materinstva, pravice varovancev socialnih zavodov in pravice 
pri svobodnem odločanju o rojstvu otrok. 

50. člen: Ta člen je potrebno proučiti z vidika skladnosti z zakonom o 
združenem delu. V drugem odstavku namreč ni pravilno opredeljen prihodek, 
ki se ustvarja v temeljnih organizacijah združenega dela, ki se združujejo v 
delovno organizacijo. Določila v tem členu niso v skladu z določili zakona o 
združenem delu. V zadnjem odstavku tega člena so opredeljene možnosti in 
pogoji za ustanavljanje sozdov, vendar pri tem ni upoštevan eden izmed bi- 
stvenih vidikov uresničevanja skupnih interesov, kot je denimo skupno pla- 
niranje. 

70. člen: Drugi odstavek tega člena, ki je sicer zelo pomemben, je ne- 
razumljiv in dopušča različne razlage. 

90. člen: Ustavno pravico do svobodne izbire zdravnika in zdravstvene or- 
ganizacije je potrebno v zakonu natančneje opredeliti, zlasti z vidika obsega 
izbire. 

105. člen: V drugem odstavku je predvideno, da je potrebno mesečno opra- 
viti analizo in preveriti upravičenost in potrebo po delu, vendar menimo, da bi 
bilo ustrezneje, če bi predlagatelj kot varianto dal »trimesečno preverjanje«. 
Analizo bi bilo potrebno obravnavati na seji samoupravnih organov in spre- 
jeti dolgoročnejše organizacijske in kadrovske rešitve. 

114. člen: Podpiramo variantno rešitev. Program specializacije, o katerem 
govori predlagatelj v sedmem odstavku, mora biti usklađen z zakonom o usmer- 
jenem izobraževanju. 

Glede na predvideni rok razprave o osnutku zakona bi želeli še opozoriti, 
da meseca julij in avgust gotovo nista najbolj primerna za javno razpravo. Zato 
predlagamo, da bi razmislili, ali ne bi razpravo o osnutku podaljšali na račun 
skrajšanja amandmajske razprave. Težnja, da se zakon čimprej sprejme in 
začne uresničevati, je sicer na mestu. Najbrž obstajajo za tako odločitev tudi 
dovolj oprijemljivi argumenti. V tem primeru moramo zagotoviti vsaj to, da se 
vsebinske pripombe, ki zahtevajo še dodatno strokovno ali politično verifikacijo 
in soočanje mnenj, vgradijo še v osnutek, da ob amandmajski razpravi takšnih 
dilem ne bi ponovno načenjali. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? To- 
variš Peter Toš ima besedo! 
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Peter Toš: Glede na to, da pripombe, ki so bile ravnokar obrazložene 
v razpravi k osnutku tega zakona, niso bile predhodno poslane delegatom, bi 
predlagal, da se te pripombe vendarle ponovno proučijo in na tej podlagi s si- 
stemskega zornega kota ugotovi primernost njihove celovite vključitve v po- 
trebne dopolnitve osnutka zakona. Pri tem mislim zlasti na dve konkretni pri- 
pombi. 

Prva, ki predlaga razširitev pojma »zdravstveni delavec« tudi na admi- 
nistrativne in druge delavce, ki delajo v zavodih in drugih organizacijah, ki 
opravljajo različna strokovna opravila pri zagotavljanju pravic iz zdravstve- 
nega varstva, ki se pa ne nanašajo na konkretno zdravstveno delo zdravstve- 
nega delavca na področju zdravstva za zagotavljanje oziroma dajanje zdrav- 
stvenih uslug. 

Danes smo v zelo težki situaciji, ker pravzaprav nimamo učinkovitega sta- 
tističnega pregleda nad razmerami oziroma pregleda nad delom, ki ga delavci 
v združenem delu opravljajo, da bi lahko ocenili, kakšno je število delavcev, 
ki opravljajo različna strokovna, administrativna in druga opravila v raznih 
organizacijah, organih, delovnih skupnostih, zlasti na področju organiziranja 
samoupravnih interesnih skupnosti, ker jih statistika beleži in vrednoti kot 
delavce na tem področju dejavnosti, kjer se taka delovna skupnost oblikuje. 
Mislim, da nam to zamegljuje podobo in nam onemogoča učinkovito analizo, 
ali je v družbeni praksi organizacija družbenega dela najbolj učinkovita in 
ali so prisotne negativne tendence. 

Mislim tudi, da ni nobene potrebe, da bi zakonodajalec predpisal kot 
obvezo, da se mora v vsaki, občinski zdravstveni skupnosti oblikovati delovna 
skupnost. Mislim, da je to moč prepustiti delegatskim telesom skupščin in- 
teresnih skupnosti, da opredelijo zasnovo strokovnega in drugega potrebnega 
dela v skladu s svojimi spoznanji o najracionalnejši organizacijski zasnovi 
tega dela, ali na občinski ravni ali medobčinski ravni, tako kot bosta pač ve- 
levala interes in spoznana potreba. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naprej, prosim! Tovariš Fa- 
zarinc ima besedo! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Večina pripomb, ki jih je dala tovarišica Cotarjeva, je zajetih v 
pripombah drugih delovnih teles zborov Skupščine, predvsem odborov in 
komisij. Glede na to menim, da ne bi kazalo podaljševati roka za razpravo 
o osnutku, saj v imenu predlagatelja lahko prevzamem obvezo, da bomo vse 
pripombe, ki so bile dane in ki do sedaj niso bile zajete v poročilih odborov 
in komisij skupščinskih zborov, vsekakor zelo podrobno proučili. Lahko sprej- 
mem tudi. obvezo, da bomo na pripombo, ki je ne bi mogli upoštevati pri 
oblikovanju predloga, dali izčrpen odgovor z razlogi, zakaj je nismo mogli 
upoštevati, ko bomo izdali predlog. Mislim, da če se dogovorimo za tak po- 
stopek, najbrž ne bi bilo treba podaljševati razprave o osnutku, temveč bi 
bila dana možnost, da se izčrpno pogovorimo tudi o predlogu. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Fazarinc! Zeli še 
kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Tilka Blaha! 
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Tilka Blaha: Glede na ta predlog Republiškega sveta sindikatov 
in tudi glede na razpravo, ki smo jo imeli v ožjem krogu včeraj v Svetu za 
zdravstvo in socialno politiko pri Republiški konferenci Socialistične zveze, 
bi predlagala naslednje. 

Resnično je bil rok za razpravo o osnutku zakona izredno kratek. V na- 
slednjih mesecih, ki ostanejo do priprave predloga, menimo, da kakorkoli 
uspešnejše razprave ne bo mogoče organizirati. Da razprave med uporabniki 
resnično ni bilo, ugotavlja tudi Odbor za družbenopolitični sistem v svojem 
poročilu. Lahko pa računamo s tem, da so še verjetno določene dileme in stro- 
kovna kot tudi politična vprašanja, do katerih se je treba opredeliti, preden 
bi v skupščini imeli o zakonu amandmajsko razpravo. Zato bi morda pred- 
lagali podobno, kot smo predlagali za zakon o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije in za zakon o usmerjenem izobraževanju 
na nedavni seji Predsedstva, da bi pred skupšlčinskim postopkom imeli še 
možnost, da na teh političnih ravneh uskladimo določene pripombe oziroma 
zakonske rešitve v predlogu zakona in šele potem začnemo skupščinski po- 
stopek sprejemanja amandmajev. Hvala! 

Predsednica Tina Tomi je : Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Mi- 
slim, da je treba to bojazen — ki izhaja iz govorov predstavnikov družbenopoli- 
tičnih organizacij, da je namreč premalo časa za razpravo in za kreativen pri- 
stop k oblikovanju rešitev, razumeti v tem smislu, da imamo res določene teža- 
ve, ko se je treba konstruktivno vključiti v skupščinsko razpravo, roki pa so 
sorazmerno kratki, ker so še vedno prirejeni za prejšnji način dela Skupščine. 
To je eno dejstvo. 

V bodoče bomo morali še bolj paziti na to. V tem konkretnem primeru 
so se začeli pojavljati v družbenopolitičnih organizacijah predlogi o podalj- 
ševanju razprav in tudi o širših javnih razpravah. S tem prihajamo v določene 
težave, ker je pravzaprav razprava v delegatski strukturi tudi ena vrsta raz- 
prav, in v to razpravo se v bistvu vključujejo družbeno-politične organizacije. 
Mi ne moremo zahtevati, da bi imeli neprestano posebne razprave v družbeno- 
političnih organizacijah, kar je seveda zelo koristno. Naša naloga je, da se v bi- 
stvu vključujemo v razprave v delegatskih strukturah — temeljnih delegacijah, 
konferencah, skupinah itd. Mislim, da bomo tudi to težavo premostili, zlasti s 
tem, ko bomo še skrbneje načrtovali skupščinsko delo in upoštevali funkcijo 
družbeno političnih organizacij pri tem. 

Mislim pa, da bi se morali kljub temu zavedati, kaj nas zavezuje v po- 
stopku v skupščinskem delu in da želja po še nadaljnjem razpravljanju ne more 
zadržati tega, kar moramo opraviti v skupščinah. Jasno je, da smo v družbeno- 
političnih organizacijah dolžni sodelovati tudi pri delu upravnih organov — 
zlasti v primeru, ko gre za komite, in se vključiti pri izdelavi predloga. Dol- 
žnost predlagatelja pa je, da se obrača na družbeno-politične organizacije. 
Tako je podana možnost za kreativno delo družbeno-političnih organizacij 
tudi pri oblikovanju samega predloga. 

Pri tem zakonu pa moramo vendarle reči tudi to, da smo ga dobili v 
razpravo kot predlog za izdajo s tezami že v januarju in da smo potem fe- 
bruarja razpravljali o njem. Res je, da je predlagatelj osnutek zakona pri- 
pravil nekoliko pozno. Tako smo imeli na razpolago za razpravo le 30 dni. 
Vendar je imela prva faza že teze in smo se lahko že zelo konkretno opredelje- 
vali do posameznih stvari. Predlagatelj — če je taka zahteva družbeno-politič- 
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nih organizacij, se lahko pri oblikovanju končnega predloga posvetuje še z 
družbeno-političnimi organizacijami. Ko bo zakon pripravljen kot predlog, bo 
treba takoj načrtovati politično razpravo, povezano z delegatsko razpravo. 
Mislim, da bi bila napaka nekakšna ločena razprava v občini v delegatski bazi 
in družbeno-političnih organizacijah. 

Na podlagi poročil in razprav v delovnih telesih zborov in Skupščine smo 
pripravili nekatere poglavitne poudarke pri sklepu, kjer se opredeljujemo 
predvsem glede dileme v zvezi z domicilom in do vprašanja virov — o virih 
smo se opredelili tudi pri drugih zakonih te vrste, kar vse naj predlagatelj 
prouči v skladu z zakonom o združenem delu in v skladu z vlogo posamezne 
družbene dejavnosti v družbeni reprodukciji. To je na področju zdravstva 
še posebej pomembno. Opredeljujemo se do problema intervencije s strani 
družbeno-politične skupnosti, zlasti za tisti del zdravstvenega programa, ki se 
samoupravno dogovarja, nadalje glede obveznih oblik organiziranja in še gle- 
de vprašanja uveljavljanja pravic. Ta vprašanja so še odprta vprašanja in 
je prav, da se o njih opredelimo. 

Glede na pojasnilo predlagatelja, da sprejema zahteve, ki so bile postav- 
ljene v zvezi z razpravo o njegovem osnutku, mislim, da se lahko odločimo, 
da osnutek zakona sprejmemo in da predlagatelja zavežemo s temi napotili, ki 
sem jih navedla. Hkrati pa je predlagatelj zavezan, da vso razpravo prouči, 
morebitne zavrnitve posameznih pobud pa temeljito obrazloži. 

Zeli še kdo razpravljati? Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje sklep, ki ste ga zjutraj dobili na klop. Ima 
kdo kakšno dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) Ce nimate dopolnitev ali 
pripomb predlaganemu sklepu, vas prosim, da o sklepu glasujemo. 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 sklep k osnutku 
zakona o zdravstvenem varstvu. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 uri in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na predloge in vprašlanja delegatov. 

Na zadnji seji zbora niste postavili nobenega vprašanja niti niste dali 
kakšne pobude. Imate danes kakšno vprašanje? Tovariš Šuštar! 

Emil Šuštar: Znano je, da so letošnja gibanja glede porasta celot- 
nega prihodka in dohodka ter sama razmerja med delitvijo osebnih dohodkov 
dokaj ugodna v primerjavi z resolucijskimi gibanji. Mislim, da grozi resna 
nevarnost, da se glede na hitrejše naraščanje cen življenjskih potrebščin v 
Sloveniji za razliko od Jugoslavije ugodna razmerja porušijo. 

Znano je tudi, da smo v Sloveniji sprejeli družbeni dogovor o politiki 
uresničevanja cen v letošnjem letu. Znano je seveda tudi, da še do sedaj ni 
oblikovan svet, ki naj bi spremljal uresničevanje tega družbenega dogovora. 
Skratka, vrsta razlogov je za to, da postavim tole vprašanje, pri čemer se 
seveda zavedam, da obstajajo tudi objektivni razlogi za tako naraščanje 
cen v letošnjem letu, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Jugoslaviji. Zani- 
ma me: 

31 
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Kakšni so dejanski razlogi za hitrejše naraščanje cen v Sloveniji v pri- 
merjavi z Jugoslavijo in kakšne ukrepe je ali bo Izvršni svet sprejel, da bi se 
dosledneje uresničevala politika cen v letošnjem letu? 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Slišali ste delegatsko vpra- 
šanje. Predstavnik predlagatelja ima možnost takoj odgovoriti, sicer pa bi 
ga prosili, če pripravi odgovor do seje Zbora 23. julija. 

Besedo ima tovariš Ivan Grahor, član Izvršnega sveta in republiški se- 
kretar za delo! 

Ivan Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Žal sedaj nimam podatkov, s katerimi bi lahko odgovoril na to vprašanje. 
Izvršni svet je na tem področju v zadnjem času veliko deloval. Ker je prak- 
tično do ponedeljkove seje en delovni dan, ne vem, če bo Republiški komite 
za tržišče in cene kot matični organ za to vprašanje lahko pripravil odgovor že 
za to sejo. Bomo pa prav gotovo to poskušali narediti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Grahor: Zeli še kdo 
postaviti delegatsko vprašanje? Ali ima še kdo kakšno delegatsko vprašanje? 
(Ne.) Odrejam odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 uri in se je nadaljevala ob 12.15.) 
/ 

Predsednica Tina Tomlje: Vračam se na 1. točko dnevnega 
reda, da bi jo zaključili. 

Prosim poročevalca skupine, če poda poročilo! 

Miran Potrč: Sporočam delegatom, da se je med odmorom sestala 
medzborovska delovna skupina, ki je analizirala razpravo v vseh treh zborih 
Skupščine SR Slovenije. Skupina predlaga, da se k pripravljenemu predlogu 
stališč in sklepov vključijo naslednje dopolnitve: 

V točki 1 v drugem odstavku naj bi se prvi stavek v celoti glasil takole: 
».Skupščina pa hkrati pripominja, da je osnutek premalo sistematičen in pre- 
gleden, da nedosledno razčlenjuje ustrezne sistemske rešitve ter da je v 
določenih poglavjih preobširen, premalo konkreten, usmerjevalen ter da za 
nekatere subjekte šibko opredeljuje postopke v posameznih fazah planiranja«. 

V 2. točki na koncu prvega odstavka naj se namesto pike postavi vejica in 
doda besedilo: »pa tudi stališča, mnenja in predloge družbeno-političnih or- 
ganizacij, zlasti sindikata in drugih družbenih subjektov.« 

Za drugim odstavkom iste točke naj namesto dosedanje pride nova ali- 
nea, ki naj se glasi: »Dohodek kot osnovo in vsebino planiranja je treba ja- 
sneje in konkretneje opredeliti. Vsebina planiranja dohodka naj bo jasneje 
opredeljena pri vseh subjektih planiranja s posebnim poudarkom na temeljni 
organizaciji združenega dela. Plani družbenopolitičnih skupnosti, zlasti re- 
publike, naj vsebujejo družbenoekonomske usmeritve za razporejanje dohodka, 
glede na družbeno dogovorjeno razvojno usmeritev«. 

V drugi alinei naj se doda besedilo, ki naj se glasi: »(Določneje je treba 
opredeliti tudi vlogo temeljnih organizacij združenega dela pri oblikovanju 
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planov samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih skupnosti ter posto- 
pek in vsebino planiranja v teh skupnostih«. 

Za točko 3 naj se doda nova točka 4, ki naj se glasi: »Vsebina in obseg 
dosedanjih predlogov in razprave o osnutku zakona terjajo veliko odgovornost 
predlagatelja pri pripravi predloga zakona«. Zbor zavezuje predlagatelja, da 
pred formalno določitvijo besedila predloga zakona omogoči v Skupščini SR 
Slovenije predhodno razpravo. 

Za točko 4 naj se doda nova točka 5, ki naj se glasi: »Glede na novosti, 
ki jih uvajamo z zakonom in še niso upoštevane v družbeni aktivnosti za 
pripravo družbenih planov za obdobje 1980—1985, naj se predlagatelj čimprej 
jasno opredeli, po kakšnih skupno opredeljenih postopkih in fazah bomo pri- 
pravljali družbene plane za naslednje srednjeročno obdobje«. 

Predlagam delegatom, da sprejmemo stališča in sklepe skupaj s spremem- 
bami in dopolnitvami! Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali ste lahko sledili spremembam in do- 
polnitvam k predlaganim stališčem in sklepom? Ima kdo kakšno dopolnitev 
sprememb? Tovariš Vlado Janžič! 

Vlado Janžič (iz klopi): Mislim, da je prvi stavek četrte točke odveč. 

Miran Potrč: Ta stavek se glasi: »Vsebina in obseg dosedanjih pred- 
logov iz razprave o osnutku zakona terjajo veliko odgovornost predlagatelja 
pri pripravi predloga zakona.« Ti predlagaš, da je dovolj samo drugi stavek 
te točke. Prvi stavek je obrazložitev drugega in res ni nujen. Lahko ga sicer 
črtamo, vendar predlagam, da ga vseeno pustimo, ker so predlagane spre- 
membe in dopolnitve med vsemi zbori. Če bi predlagali črtanje tega stavka, 
bi morali zopet začeti usklajevanje. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati 
o dopolnitvah? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati o dopolnitvah, ki jih je 
podal predstavnik medzborovske skupine tovariš Potrč, dajem dopolnitve in 
spremembe k stališčem in sklepom na glasovanje. Kdor je za dopolnitve in 
spremembe, prosim, če dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprememb in dopolnitev k predlogu stališč in 
sklepov soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog stališč in sklepov k osnutku zakona o sis- 
temu družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične republike 
Slovenije, skupaj s sprejetimi spremembami in dopolnitvami. Kdor je za ta 
sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
in sklepov k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu Socialistične republike Slovenije, skupaj s sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Glede na našo opredelitev do predloga stališč in sklepov predlagam še 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije se sprejme. 

31* 
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2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet izhaja iz stališč in skle- 

pov, ki jih je Zbor sprejel in so sestavni del tega sklepa. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko). 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnut- 

ku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Socialis- 
tične republike Slovenije. 

S tem je tudi 1. točka dnevnega reda zaključena. 

Tovariš Šuštar me je prosil, če bi lahko dopolnil postavljeno delegatsko 
vprašanje, zato se vračamo na 4. točko dnevnega reda. Prosim, 
tovariš Šuštar! 

Emil Šuštar: V zvezi s tistim, o čemer sem prej govoril, bi postavil 
ti dve konkretni vprašanji: 

1. Ali je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že ocenil, kakšne bodo po- 
sledice neugodnih gibanj cen v letošnjem letu na uresničevanje družbeno- 
ekonomske politike, opredeljene v resoluciji o uresničevanju srednjeročnega 
plana v letu 1979, posebej glede pridobivanja in razporejanja dohodka? 

2. Izvršni svet naj presodi in o tem poroča Skupščini SR Slovenije, ali 
je glede na takšna gibanja potrebna širša aktivnost vseh družbenih dejavnikov, 
da se ublažijo posledice teh gibanj in da bi se v čim večji meri zagotovilo 
uresničevanje ekonomske politike v letošnjem letu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ima še kdo kakšno delegat- 
sko vprašanje? (Nihče.) 

Zaključena je tudi 4. točka dnevnega reda. 
Ker je s tem dnevni red 20. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan, za- 

ključujem sejo zbora. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 12.30.) 



21. seja 

(23. julija 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: TovariSice in tovariši delegati! Pričenjam 
21. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

Odsotnost za današnjo sejo so opravičili: tovariš Roman Albreht, tovariš 
Geza Bačič, tovarišica Majda Gaspari, tovariš Ivan Godec, tovarišica Teodora 
Krpan, tovariš Zoran Polič, tovarišica Ivanka Vrhovčak, tovariš Dušan Naj- 
dič, tovariš Ciril Sitar in tovariš Igor Uršič. 

Podpredsednik Igor Uršič je odsoten, zato bi prosila tovariša Beznika, da 
opravlja funkcijo podpredsednika tega zbora in da mi pomaga voditi sejo. Se 
zbor strinja s predlogom! (Da.) 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije ta zbor ni pristojen za 
obravnavo in sklepanje o analizi dosedanjega razvoja, sedanjega položaja 
in problematike manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji. 
Zato predlagam, da o tem gradivu razpravljamo na podlagi 88. člena tega 
poslovnika kot zainteresiran zbor. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo analizo obravnaval po 
88. členu tega poslovnika. Kdor je za to, da obravnavamo omenjeno gradivo 
na seji kot zainteresiran zbor, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti {Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo ob- 
ravnaval analizo dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike 
manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji v skladu z 88. čle- 
nom poslovnika SR Slovenije. 
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Dnevni red današnje seje razširjam še z naslednjimi točkami: 
— s predlogom odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma 

podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju predsednika Republiškega komiteja 
za družbeno planiranje in informacijski sistem, 

— s predlogom odloka o izvolitvi članov Sveta republike in 
— s predlogom odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine Socialistične 

republike Slovenije za ustavna vprašanja. 
Glede na to predlagam zboru naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 19. seje Družbenopolitičnega zbora; 
2. poročilo o izvajanju družbenega plana Socialistične republike Slove- 

nije v obdobju 1976—1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980; 
3. predlog smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike 

Slovenije za obdobje 1981—1985; 
4. analiza dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj 

razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji; 
5. predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma pod- 

predsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o razrešitvi 
in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje 
in informacijski sistem; 

6. predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike; 
7. predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za us- 

tavna vprašanja; 
8. volitve in imenovanja; 
9. predlogi in vprašanja delegatov. 
K 3. točki dnevnega reda, to je k predlogu smernic daje Družbenopoli- 

tični zbor stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena 
poslovnika zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani dnevni red. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 19. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšno spremembo ali do- 
polnitev zapisnika? (Nihče.) 

Prosim, če z dvigom rok potrdite sprejetje zapisnika! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 19. 
seje zbora. 

Preden preidemo na Obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zborom 
občin poslušali ekspoze k 2. in 3. točki dnevnega reda, ki ga bo dal pred- 
sednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zato prekinjam sejo zbora in 
vas vabim na skupno zasedanje vseh treh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.35.) 
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Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo o iz- 
vajanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976 do 
1979 in oceno možnosti razvoja v letu 1980. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in je bilo ob- 
javljeno v Poročevalcu z dne 26. junija 1979. leta, skupaj z analizo uresni- 
čevanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije. 

Gradivo je obravnaval Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose. 
Poročilo ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi ugotovitve in sklepe, ki jih je 
pripravila medodborovska skupina delegatov in ki naj bi jih danes sprejeli 
vsi trije zbori. 

Danes ste prejeli tudi mnenje Sveta za družbenoekonomske odnose in 
ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije. 

Opozarjam vas, da ste tudi pri naslednji točki dnevnega reda prejeli 
mnenje. 

Ekspoze predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ste slišali. 
Ali želi predstavnik predlagatelja še kaj povedati k tej točki? (Ne.) 

Poročevalec Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose je Štefan 
Strok. Ali imate namen dopolniti poročilo Odbora? (Da.) Besedo ima tovariš 
Štefan Strok! 

Štefan Strok: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Povsem na kratko želim dopolniti poročilo omenjenega odbora: 

Odbor je na svoji seji dne 6. julija 1979. leta obravnaval omenjeno poro- 
čilo in ugotovil, da v primerjavi s podobnimi poročili iz prejšnjih let dovolj 
objektivno prikazuje dosedanje uresničevanje družbenega plana. 

Odbor tudi predlaga, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob pri- 
pravi resolucije za 1980. leto opredeli politiko in ukrepe za spodbujanje or- 
ganizacij združenega dela za ustvarjanje večjega dohodka, učinkovitejše vklju- 
čevanje našega gospodarstva v mednarodno menjavo, preusmeritev razvoja 
v ustrezno delitev dela na področju prometne infrastrukture, racionalno po- 
rabo energije in pospešitev proizvodnje in predelave hrane. 

Medodborovska skupina delegatov vseh treh zborov Skupščine SR Slo- 
venije se je sestala dne 12. julija 1979. leta in na podlagi razprav v vseh pri- 
stojnih delovnih telesih oblikovala ugotovitve in sklepe, ki vsebujejo vse 
bistvene pripombe k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Družbenopolitičnemu zboru predlagam, da sprejme ugotovitve in sklepe, ki 
naj služijo predlagatelju pri opredeljevanju politike in pri pripravi resolu- 
cije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1980. letu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Strok! 
Člani skupine delegatov, ki so jih imenovali odbori, bodo spremljali raz- 

pravo o tej točki dnevnega reda v vseh zborih in tudi predložili morebitne 
spremembe in dopolnitve predlaganih ugotovitev in sklepov. V skupino naj bi 
ta zbor poslal tovariša Stroka. 

Mimogrede obveščam delegate, da je besedilo ekspozeja še na razpolago. 
Pred skupnim zasedanjem pa ga niste mogli prejeti. 



488 Družbenopolitični zbor 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nima nihče namena 
razpravljati, zaključujem razpravo. Opozarjam tovariša Stroka, da se bo 
skupina sestala v sobi 209. v drugem nadstropju. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog smernic 
za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981 do 1985. 

Predlog smernic in analizo možnosti razvoja Socialistične republike Slo- 
venije je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in sta bila objavljena 
v Poročevalcu z dne 26. junija tega leta. 

Gradivi sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose 
in Zakonodajno-pravna komisija. Poročilo Odbora ste prejeli. Prejeli ste tudi 
predlog stališč, ki naj bi ga zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora. 

(Danes ste prejeli amandma k predlogu smernic Sveta za kulturo pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, mnenja in predloge 
Koordinacijskega odbora Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko in tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Ekspoze predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ste pravkar 
poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. Želi predstavnik predlaga- 
telja še kaj povedati k tej točki dnevnega reda? (Ne želi.) 

Predstavnik Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose je Jože Ma- 
rolt. Ali želi dopolniti poročilo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: Gre za tri dopolnitve. Eno je tovarišica predsednica že 
omenila. Gre za amandma Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki bi ga bilo treba 
vključiti v besedilo predloga smernic in ki v amandmajih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije še ni zajet. 

Predlagamo tudi, da se, kot je bilo že prej ugotovljeno, v VII. poglavju 
predloga smernic črta prvi odstavek. Kajti vsa delovna telesa v Skupščini SR' 
Slovenije se niso opredeljevala do analize o možnostih razvoja in pa do vseh 
informacij, ki jih navaja ta analiza, kot se tudi na podlagi tega niso oprede- 
ljevali konkretno do vseh predloženih izhodišč. Zato menimo, da je ta odsta- 
vek odveč. 

V besedilo predloga smernic bi bilo treba ustrezno vključiti, kot je bilo 
že ugotovljeno v medzborovski komisiji in v delovnih telesih Zbora, besedilo 
stališč o infrastrukturi, ki je bilo vsebovano v 5. točki. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zboru predlagam, da bi za- 
radi stališč k predlogu smernic, ki so bila predložena in katerih dopolnitev je 
pravkar predlagal tovariš Jože Marolt, imenovali skupino v sestavi: tovariš 
Jože Globačnik, tovariš Jože Marolt in tovariš Štefan Strok. Skupina bi pred- 
lagala morebitne dopolnitve stališč, ki jih sprejemamo po 72. členu poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Ali soglašate z oblikovanjem skupine v tej sestavi? 
(Delegati soglašajo.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval to skupino. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ciril Zlobec! 
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Ciril Zlobec: Svoje pripombe k tej točki današnje seje začenjam ne- 
koliko v zadregi, ker ne razpolagam s konkretnimi dopolnitvami besedila, ki 
bi jih bilo mogoče vnesti v obstoječe besedilo. K razpravi me je spodbudil 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš Anton Vratuša, 
ki je v zadnjem delu svojega ekspozeja izrecno izrazil željo po sleherni obliki 
pripomb in sugestij, ki naj bi jih Izvršni svet oziroma ustrezni organi sprejeli 
in obravnavali ter po možnosti vključili v besedilo pri nadaljnjih fazah sesta- 
ve teh gradiv, ki izhajajo iz analize možnosti razvoja, objavljene v Poroče- 
valcu. 

Ker smo prejeli na klopi tudi kratko in dokaj ostro formulacijo Sveta za 
kulturo pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, katerega član sem tudi sam, se mi zdi prav, da pač spre- 
govorim nekaj besed o kulturi in iz nje izvirajoči informatiki, ki sta tudi v 
samem predloženem gradivu precej tesno povezani. 

Izhajam iz besedila amandmaja tega sveta v besedilu pod 4/4—5 na 57. 
strani. 

Če ta predlog smernic obravnavamo takega, kot je, in ga skušamo sooči- 
ti s preostalo problematiko, zlasti na področjih gospodarstva, zdravstva in te- 
lesne kulture, lahko takoj vsi, ki nas kultura bolj podrobno zanima, in sicer 
kot element družbenega načrtovanja in zlasti kot element dejavne družbene 
navzočnosti, ugotovimo, da je kultura v predlogu teh smernic izrazito omen- 
jena le kot element določene dejavnosti v družbi in ga je treba negovati na- 
prej. Ta predlog pa ni v tisti fazi, ko bi bilo treba različne kulturne dejavno- 
sti, ki jih danes že imamo, povezati v določeno višje hotenje in tudi zasledo- 
vati višje učinke kulture na splošno družbeno življenje. 

Sam predsednik Izvršnega sveta je v svojem ekspozeju danes omenil, da 
so se lepo razvile nekatere dejavnosti in da jih bo treba še negovati ter da 
bomo dajali prednost tistim, ki imajo množičnejši odziv. Menim, da je prav 
v tem problem celotnega kulturnega življenja v slovenski družbi sedanjega 
trenutka. 

Namreč tudi v tem zboru smo razpravljali o številnih zakonih, ki obrav- 
navajo umetniško in kulturno problematiko in skoraj vsakokrat smo bili v 
hudi zadregi, tako mi, kot tisti, ki so te zakone predložili, še bolj pa tisti, na 
katere so se posamezni zakoni nanašali. Sleherno obravnavanje posameznih 
kulturnih in umetniških področij namreč navadno povzroči obravnavanje tudi 
celotne druge umetniške, kulturne, prosvetne in izobraževalne dejavnosti in 
dejansko uveljavlja določeno cehovsko poudarjanje kulturne dejavnosti na 
Slovenskem, ki je v svojem končnem učinku največkrat tako naravnano, da 
zadovoljuje predvsem tako imenovane uporabnike in da nekako omilja njiho- 
va nerazpoloženja, da pa se skoraj nikoli ne povzpne v združevanje dejanskih 
slovenskih kulturnih potencialov, da bi slovensko kulturo bolj živo povezali 
in utrdili v slovenski družbi. 

Takšno sta tudi besedilo in seveda najbrž tudi navedba možnosti razvoja 
v naslednjem srednjeročnem planu, pri čemer nostalgično ugotavljamo, da je 
žal slovenska kultura na področjih tradicionalnih oblik šibka, saj 50% Slo- 
vencev knjig skoraj ne bere. Zato smo v zadregi, ker ne verjamemo, da je mo- 
žno s klasičnimi oblikami kulture pritegniti slovenskega občana in se glede 
vsega sklicujemo na moč novih medijev, kot sta zlasti radio in televizija, ki 
naj bi nadomeščala klasične oblike kulture. 
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Ko pa podrobneje analiziramo vlogo, ki jo to gradivo pripisuje tema dve- 
ma medijema, smo še bolj v zadregi, ker jo dejansko obravnava kot nekaj pov- 
sem vzporednega, kot nekaj, kar lahko nekako samo zase obstaja in deluje, 
in niti ne z vidika sodobnih oblik informacij, na ravni moderne družbe. 

V enem odstavku tega gradiva, zdi se mi, da na 48. strani, je navedba o 
informacijah, o PTT mreži, ki, da jo je treba razvijati, na drugem mestu pa je 
v zvezi s kulturo navedba, naj radio in televizija prevziameta del posredovanja 
kulturnih vrednot. Nikjer pa ni omenjeno, da ta dva medija pomenita v svetu 
in seveda tudi pri nas določeno posebno obliko kulturne ustvarjalnosti in ne 
le obliko kulturnega posredništva in informacij o kulturi. Zato jima seveda 
moramo posvetiti ustrezno pozornost, namreč, da bi v vseh kategorijah našega 
prebivalstva, zlasti kmečkega, delavskega in najbrž tudi intelektualnega, od- 
pravila vse omenjene pomanjkljivosti na tem področju. 

To pa pomeni, da bi morali tema dvema medijema posvetiti najprej toli- 
ko pozornosti, da bi jima to zagotovilo normalno funkcioniranje in da bi ju 
seveda združili, vsaj tako kot na primer PTT, v sistem, ki naj bi kot glavni 
element upošteval posodabljanje mreže, ne pa da ju omenimo le kot enega iz- 
med možnih pojavov. 

Slovenska družba, naj se ji približujemo s katerekoli strani, je vendar, 
poleg vseh težav, ki jih imamo v njej, tudi družba, ki je relativno, zaradi pro- 
stora in števila prebivalstva, obvladljiva. Zato menim, da bi prav dobra orga- 
nizacija teh dveh medijev lahko prispevaila, da bi na svoj način ustvarili mno- 
go hitreje kot veliki kompleksi, državni in nacionalni, tisto, kar je tudi ome- 
njeno v enem izmed odstavkov o družbi informacij kot naši prihodnji družbi. 

Če pa govorimo o podatkih, ki bodo sploh prikazovali poslovanje med 
nosilci proizvodnje, je popoln nesmisel, da ne rešimo prve stopnje te informa- 
cije, ki je hkrati informacija v čistem pomenu, in sicer informacija v obliki 
obveščanja o dogajanju in hkrati kot neposredno pretakanje vse naše dejavno- 
sti prek teh dveh medijev, za katera vemo, da sta najbolj neposredna. 

Zato predlagam, da bi v prihodnjih gradivih mnogo jasneje kot doslej 
opredelili kulturo kot tvorni pojem družbe, ne le kot skupek med seboj lo- 
čenih kulturnih in umetniških dejavnosti, pri katerih tudi z našo zakonodajo 
skušamo predvsem zagotoviti nemoteno dejavnost in sprotno reševati gmoten 
položaj izvajalcev, od gledališča do založb, knjižnic in tako naprej. Menim, 
da bi morala tako zakonodaja kot tudi bi morale zlasti smernice razvoja upo- 
števati, da s tem zasledujemo predvsem kulturno učinkovitost teh dejavnosti, 
ki naj se predvsem povezujejo med seboj. 

Ce je eden izmed teh elementov na primer Kulturni dom Ivana Cankarja, 
bi ga morda v gradivu, v katerem je toliko podrobnosti, tudi kazalo omeniti 
kot eno izmed dejavnosti, ki ima v svojem programu prav nalogo povezova- 
nja različnih dejavnosti. 

Radio in televizija naj bi se precizneje definirala tudi kot dejavnika nepo- 
sredne kulture. Vemo namreč, da obstajata tako televizijska kot tudi radijska 
kultura, ki sta zelo razširjeni in najbolj množični od vseh in kot sistem in- 
formiranja, ki zajema najbolj preprosto dnevno informacijo kot tudi družbeno 
informacijo, ki je lahko v določenih trenutkih izrednega pomena tudi za splo- 
šni ljudski odpor in za druge naše družbene potrebe. Seveda je treba zago- 
toviti tako mrežo, ki bi vse to lahko opravljala. Razprava o tem, kar je naj- 
pomembnejše, z jasnimi perspektivami, pa naj se vključi v tisti del naših 
dokumentov, ki to problematiko obravnavajo v okviru republiške infrastruk- 
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ture v sistemu zvez. Ce vemo, da zvezni dokumenti to bolj poudarjajo kot re- 
publiški, je to gotovo ena izmed pomanjkljivosti, ki jo je treba odpraviti. 

Opravičujem se za to dokaj neorganizirano razpravo. Pobudo zanjo sem 
dobil ob poslušanju tovariša Vratuše in sem jo vam nekako na hitro posredo- 
val. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Zlobec! Naprej, pro- 
sim! Besedo ima tovariš Miran Potrč! 

Miran Potrč: Ze vnaprej se opravičujem, če moja razprava ne bo 
povsem organizirana. Posredoval bom le nekaj sugestij. 

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš Anton Vratu- 
ša je danes v ekspozeju ob ugotavljanju uresničevanja ciljev srednjeročnega 
razvoja ugotovil, da so gibanja v 1979. letu predvsem posledica nekaterih dol- 
goročnih vzrokov in trendov, hkrati pa je ugotovil, da so nekatera gibanja v 
tem letu posledica premalo doslednega uresničevanja sprejetih ciljev srednje- 
ročnega razvoja. 

Iz teh dveh ugotovitev je možno narediti sklep, da so priprava smernic, 
razprava o njih in sprejetje smernic za oblikovanje srednjeročnega plana druž- 
benega razvoja v letih 1981—1985 izjemno pomembno dejanje, saj lahko, če 
na enak način razumemo pomen smernic, ta razprava precej prispeva k temu, 
da se jasno nakaže, na katerih področjih bi morala biti v naslednjem obdob- 
ju naša dejavnost največja zato, da bi odpravili tiste temeljne vzroke, s ka- 
terimi se srečujemo dalj časa in ki nam pravzaprav porajajo občasne dokaj 
resne težave pri uresničevanju družbenopolitične politike. 

Posebej menim, da je razprava o smernicah pomembna iz razloga, ker je 
možno ugotoviti, da je kolikor gre za vzroke, ki so dolgoročne narave, pri se- 
danjih družbenoekonomskih gibanjih prav gotovo treba storiti vse, kar je mo- 
goče, da bi s srednjeročno projekcijo, to je z družbenim planom za pet let, 
poizkušali jasno nakazati, kako odpravljati te globlje vzroke, da bi bila gi- 
banja v naslednjem obdobju uspešnejša. 

Ob tem, ko tako govorim o pomenu smernic, razumem smernice sicer res 
za prvi, neobvezen, vendar konkreten in usmerjajoč akt Skupščine Socialistič- 
ne republike Slovenije, ki z njim poizkuša opredeljevati globalne razvojne 
usmeritve v naslednjem obdobju in ki hkrati pomeni tudi dovolj jasno usme- 
ritev za pripravo in sprejemanje planov vseh nosilcev planiranja, to je teme- 
ljnih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interes- 
nih skupnosti in tudi občin. 

Menim, da je s tako vlogo smernic mogoče doseči, da že v začetku nasta- 
janja planov zagotovimo ne le sočasnost, ampak tudi potrebno medsebojno 
soodvisnost. Le smernice, ki dovolj usmerjajo, lahko hkrati spodbudijo tudi 
nasprotno razpravo, spodbudijo soočanje različnih mnenj in končno obliko- 
vanje družbenega plana republike, pa tudi vseh preostalih samoupravnih in 
družbenih planov v taki vsebini, da bodo konkretni, povezujoči, pa vendar 
tudi medsebojno usklađeni. 

Zaradi tega menim, da smernice, ki sicer neposredno utemeljeno in dovolj 
jasno opredeljujejo glavne razvojne usmeritve, ne prispevajo dovolj k odziv- 
nosti delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupno- 
stih in tudi v občinah na razpravo o tem, kaj naj bi bila bolj konkretna usme- 
ritev prihodnjega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji. 
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Z globalnimi usmeritvami je brez dvoma, razen — rekel bi — manjših 
dopolnitev, ki pa so pogosto bolj stvar okusa kot pa trdne odločitve, ali še kaj 
manjka ali ne, možno soglašati. Res pa je, da seveda te globalne usmeritve — 
upam si to trditi — ne morejo zelo veliko prispevati k pripravljanju planov 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Najbrž lahko dovolj pomagajo pripravljalcem družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije, ker jim dajejo globalno opredelitev in je pomembno, 
da se tudi v tem smislu sprejme tak akt. Vsem drugim pa, po mojem, ne po- 
magajo. Zdi se mi, da bi v tem smislu — ne trdim, da imam prav — kazalo 
razmišljati ali le opozoriti predlagatelja, da bi do jeseni tega leta, ko bodo 
sprejete smernice, poizkušal v tem smislu konkretizirati njihovo vsebino. 

Ob tem se mi, tako kot pogostokrat doslej, postavlja tudi vprašanje, ali je 
možno že v smernicah v ne vem kolikih alineah zapisane temeljne razvojne 
usmeritve na določen način medsebojno razporediti tako, da bi vedeli, katere 
od teh imajo prioriteto, že zaradi drugih, čeprav so v bistvu vse prioritetne. 
Da se razumemo. V zvezi z uresničevanjem družbenih planov v tem srednje- 
ročnem obdobju smo vsako leto vedno zapisovali nekaj temeljnih usmeritev 
in v analizah vedno ugotavljali, da nekatere od teh izpolnjujemo, nekaterih 
ne, malokdaj pa smo dovolj jasno vedeli, katere od teh imajo prioriteto pred 
drugimi in je zato možno oziroma je treba kakšno tudi počasi uresničevati, 
da bi lahko nekaj teh temeljnih usmeritev uresničili. 

Tako kot je to sedaj zapisano, so te usmeritve popolnomaenakovredne, če- 
prav vemo, da popolne enakovrednosti ni. Seveda je potem ob takih oprede- 
litvah pogostokrat odvisno od tekoče politike in niti ne od odločitve Skupščine 
in drugih subjektov, ali se določeni usmeritvi daje večja ali manjša prioriteta 
in tudi zagotovi v eno ali drugo smer bolj uspešno ali manj uspešno uresni- 
čevanje postavljenih ciljev. 

Toliko načelno. Sedaj pa bom posredoval le nekaj morda ne najbolj bi- 
stvenih sugestij k samemu besedilu: 

2e glede II. točke, v kateri je sicer govora o Jugoslaviji in nadaljnjem 
razvoju družbenoekonomskih odnosov, bi le opozoril, da sedanje besedilo ne 
vključuje dovolj dveh vidikov, glede katerih se pa meni zdi, da bosta enako 
kot v tem pomembna tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju, to je uresni- 
čevanje načela delitve po delu in svobodne menjave dela. 

Menim, da ne bi bila tolikšna obremenitev za besedilo, če bi se dopolnilo s 
tema načeloma. 

Pri prvi alinei 3. točke, v kateri je načeloma dovolj jasno zapisana potreba 
po postopni preusmeritvi in dan jasen kriterij, naj bi bila ta preusmeritev za- 
gotavljanje večjega dohodka na vložena sredstva oziroma na delavca, se mi 
zdi, da je ta usmeritev ustrezna in je najbrž celo prav, da je v tem srednjeroč- 
nem obdobju dana na prvo mesto. Rad bi pa ob tem opozoril — ne zato, da bi 
moje predloge vključili v besedilo — na dvoje vprašanj, ki se mi zdita zelo 
pomembni: 

Zdi se mi, da bi, če že ne v dokumentih za pripravo plana, pa vsaj v do- 
kumentih, ki so njegova priloga, kar pomeni v analitskih gradivih in podob- 
nem, morah zagotoviti, da bi po določenih kriterijih dobili najprej natančne 
podatke o tem, kolikšen je dohodek na delavca in na vložena sredstva v posa- 
meznih panogah, v posameznih dejavnostih ali pa tudi ožje oziroma, da bi 
ugotovili kriterije, hkrati pa zelo jasno nakazali tudi vse potrebe, ki jih pre- 
dvidevamo v naslednjem srednjeročnem obdobju, kot tudi ugotovili, kdo je 
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pravzaprav tisti, ki ustvarja toliko dohodka, da bo lahko pokril potrebe po 
nadaljnjem razvoju, potrebe po združevanju in osebnem standardu, za kate- 
rega vemo, da je dosežen in ga želimo povečevati, in seveda tiste skupne dru- 
žbene potrebe, ki so dogovorjene kot naša prioriteta ali pa predvidevamo nji- 
hovo razširitev. 

Menim, da bi bilo treba to tudi številčno prikazati, in sicer ne kot akt, ki 
obvezuje, ampak kot akt, ki jasno usmerja na podlagi podatkov, da bi se tudi 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela vedno vedeli odločiti, ali ob 
investicijah sprejmejo nekaj, kar jim bo prineslo znatno manjši dohodek od 
tistega, ki je pravzaprav v družbi nujno potreben, da se izpolnijo dogovorjene 
obveznosti, ali pa bodo ustvarili veliko več. 

Res je, da se seveda pri takšnih podatkih takoj postavi vprašanje pogo- 
jev pridobivanja dohodka. Gotovo je res, da nekdo lažje, nekdo težje s takimi 
in drugačnimi možnostmi ustvarja več ali manj dohodka in da to ni najbolj 
realen podatek- Ampak, kljub vsemu se mi zdi, da bi morali opredeliti enega 
od teh podatkov, ki bi nam lahko pomagal pri konkretnih odločitvah v orga- 
nizacijah združenega dela. 

V zvezi s tem se postavlja še naslednje vprašanje. Sam zase sem trdno 
prepričan, pa ne po svoji pameti, ampak po razpravi, ki je bila pred leti v 
zveznih svetih o dolgoročni politiki gospodarske stabilizacije, ki je bila spre- 
jeta, zapisana in kolikor vem v glavnem dana v predale, da potrebujemo za 
razmere v Jugoslaviji, še bolj ali pa v enaki meri tudi za razmere v republi- 
kah, zelo jasno in konkretno dogovorjene kriterije za odločanje o upraviče- 
nosti investicijskih vlaganj, ki bi se jih dosledno držali delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in tudi delavci v temeljnih organizacijah v 
okviru temeljnih in drugih bank, ustrezni skladi, kolikor še obstajajo, skupne 
rezerve in podobni subjekti, ki imajo pri tem določeno vlogo, in seveda, ki 
bi jih upoštevale tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki imajo posred- 
no ali pa neposredno le še določen vpliv tudi na odločanje o investicijah. 

Vem da se je takrat govorilo o tem, da bi moralo biti jasno opredeljeno 
vprašanje domačih in tujih surovin, vprašanje kadrov, vprašanje pogojev dela 
in življenja delavcev, ki so ali pa niso na razpolago, vprašanje tehnologije, 
vprašanje produktivnosti dela, dohodka, ki bo dosežen z novo proizvodnjo, 
trga oziroma njegovih možnosti in izvoznih usmeritev. To pomeni, da gre za 
številna zelo konkretna vprašanja, glede katerih bi marale biti opravljene 
analize, preden se odloča o investicijah. Odgovorni za strokovno utemeljenost 
teh vprašanj bi morali biti seveda tisti, ki dajejo poročila oziroma predloge, 
delavski sveti in drugi pa bi bili zadolženi, da ta vprašanja obravnavajo in o 
njih odločajo. Gotovo bi po tej poti prišli do tega, da ne bi bile številne inve- 
sticije, tako kot danes, od začetka prikazovane kot idealne, med izvajanjem 
ali pa ob njihovi aktivizaciji pa bi bilo ugotovljeno, da so, vsaj trenutno, zelo 
sporne, nekatere pa tudi dolgoročno. 

Menim, da to ne pomeni, da se ne bi kdaj odločili tudi za investicijo, za 
katero že vnaprej vemo, da bomo imeli tri leta z njo težave. Toda prav je, 
če vemo za to vsaj v globalu na začetku, ne pa da od začetka govorimo, kako 
bo vse idealno, ko pa investicijo aktiviramo, pa ugotovimo, da je proble- 
matična. 

Zdi se mi, da bi temu vprašanju morali nujno v pripravah plana posvetiti 
precej več pozornosti in da bi najbrž to lahko prispevalo tudi k večji učinkovi- 
tosti investicij. Tovariš Vratuša pa je danes učinkovitost investicij ocenil kot 
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enega izmed tistih resnih problemov, v zvezi s katerim imamo težave glede 
produktivnosti in drugih temeljnih ciljev sedanjega srednjeročnega razvoja. 

Na 69. strani v alinei, ki navaja skladen razvoj gospodarske infrastruk- 
ture, naj opozorim na vprašanje, ki je tudi že dalj časa prisotno, za katerega 
pa sam ne vem, ali se je o njem dovolj razpravljalo in ali so bili v zvezi z njim 
že doseženi kakšni rezultati. To je vprašanje nujnosti opredelitve celovitih 
družbenih stroškov posameznih prometnih dejavnosti, ker bi edino na ta na- 
čin ugotovili, kaj je pravzaprav družbeno upravičeno in s tem tudi za posa- 
mezne organizacije res bolj utemeljeno. Kolikor vem, že razpolagamo z ne- 
katerimi splošnimi podatki, koliko stane energija oziroma koliko stanejo po- 
gonska goriva in tako naprej. Gre za celovite podatke, kar potem povzroča 
najrazličnejše ocene. Seveda potem vsaka organizacija zase izračunava stroške, 
morda tudi upravičeno, kajti v stroških upošteva tudi pokvarljivost blaga, 
hitro oskrbo in tako naprej. Odloča tudi o prometu s tovornjaki, čeprav vsi 
vpijemo, da je železnica boljša. Naj to navedem kot primer. 

Menim, da bi se do tega morali zelo jasno opredeliti in da bi to moral biti 
seveda temeljni kriterij odločanja, temeljni kriterij za določanje prioritet. Naj- 
brž ne bi bilo tudi nobenih težav v zvezi s tem doseči sklenitev ustreznih samo- 
upravnih sporazumov za združevanje sredstev za takšen razvoj. 

Gre še za naslednje vprašanje. Zdi se mi, da bi bilo treba problem zaposlo- 
vanja, tudi glede na analizo, nekoliko jasneje opredeliti v samih smernicah, 
in sicer v povezavi z uresničevanjem minimalnih standardov, tudi s kriteriji 
za investicije, o katerih sem govoril prej, z usmeritvijo za sklepanje konkret- 
nih samoupravnih sporazumov v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
za zaposlovanje, v povezavi tudi z družbenimi sredstvi, ki jih posamezne or- 
ganizacije združenega dela lahko združujejo ali morajo združevati za preosta- 
le namene, vrtec, šolo, zdravstvo, če zaposlujejo v skladu z dogovorjenim 
programom. Skratka ta problem je, po mojem mnenju, za Slovenijo toliko 
pereč, da bi bilo najbrž prav, da mu posvetimo nekoliko več pozornosti. 

V IV. poglavju so navedbe o delitvenih razmerjih. 2e v razpravah o za- 
konu o temeljih sistema družbenega planiranja smo razmišljali o tem, da bi v 
družbenem planu morale biti jasnejše usmeritve glede razporejanja in delitve 
dohodka. To je bilo na zadnji seji zborov Skupščine SR Slovenije tudi sprejeto. 

Če seveda želimo to zagotoviti, potem bi tudi v smernicah morale biti 
opredeljene jasnejše usmeritve o začetku vodenja te družbene akcije. Kakor- 
koli je res, da je družbeni plan republike v tem smislu usmeritev, je hkrati 
tudi družbena obveznost, glede katere lahko Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, če prihaja do bistvenih odstopanj, sprejme na podlagi ustave ukrepe 
za zagotovitev skladnega razvoja. 

Ob tem postavljam vprašanje — moram reči, da sam v zvezi s tem nisem 
najbolj prepričan, ali je lahko razporejanje delitve dohodka tudi sestavni del 
dogovora o temeljih družbenega plana republike — ker vem, kdo so njegovi 
podpisniki. Predlagam, da se morda tudi to prouči. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Potrč! Naprej, prosim! 
Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite najprej, da povem, da moramo v vseh zborih te skupščine 
smernice sprejeti danes, kar pomeni v eni fazi. V enofaznem postopku smo 
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sprejemali tudi zvezne smernice, ki jih je Skupščina SR Slovenije s pripom- 
bami potrdila. 

To seveda ni kakšen izmed argumentov, zaradi katerega bi bilo treba 
vztrajati pri eni fazi. Res pa je, da zakon o sistemu družbenega planiranja 
računa z eno fazo, enako računa z eno fazo tudi operativni plan pripravljanja 
planov in planskih dokumentov v naslednjih obdobjih. Tako bi naša odločitev, 
naj se smernice sprejemajo v več fazah oziroma ne dokončno danes, ampak 
kdaj pozneje, na primer jeseni, pomenila, da se vsi postopki pri usklajevanju 
planov za toliko in toliko časa zavlečejo. Ali drugače povedano, lahko bi po- 
menilo pri sedanjih časovnih opredelitvah organizacijskih priprav na spreje- 
manje planov seveda nevarnost, da planov ne bomo sprejeli pravočasno. To» 
sem najprej želel povedati. 

Danes smo na klopi prejeli nekatere pripombe in predloge Družbenega 
sveta za gospodarsko politiko in razvoj. Ni moja naloga niti ni moja pravica, 
prav tako ne dolžnost, da bi ugotavljal, katere od predlogov družbenega sveta 
je predlagatelj vključil v besedilo. Lahko pa vsaj izrazim svoje osebno mnenje, 
da se je predlagatelj res potrudil, da bi vsaj nekatere bistvene pripombe 
Družbenega sveta vključil v besedilo resolucije. S tega vidika se mi zdi še 
zlasti pomemben tisti del pripomb, ki se nanaša na tako imenovane razvojne 
kriterije. Glede na splošno opredelitev, po kateri je dohodek pravzaprav edini 
kriterij za razvoijne opredelitve, so sedanje, po predlogu sveta v besedilo smer- 
nic vključene usmeritve precej konkretnejše. Menim, da bi v tem smislu prav- 
zaprav v marsičem zapolnili prvotno vrzel, v zvezi s katero smo menili, da so 
smernice presplošne za preostale subjekte planiranja, ki naj bi jih uporabljali. 

Pri tem seveda moram reči, da smo se v delovnih telesih srečevali od vsega 
začetka z dilemo, ali želimo imeti zelo splošne smernice ali pa smernice, ki že 
kar konkretno opredeljujejo določena razmerja. Moram reči, da smo se v de- 
lovnih telesih, vsaj v dosedanjih razpravah, opredeljevali za to, naj bi smernice 
sicer bile, kolikor je mogoče, konkretno napotilo preostalim subjektom plani- 
ranja pri načinu usklajevanja pri pripravah planov, vendar pa smo sodili, da 
bi vgrajevanje kakršnih koli konkretno opredeljenih obveznosti v smernice 
lahko pomenilo prejudic za vse poznejše faze oziroma da bi s tem pravzaprav 
v marsičem zavrli nadaljnje usklajevanje glede konkretnih opredelitev in smo 
se ravno zaradi tega opredeljevali vsaj za približno take smernice, kot jih ima- 
mo sedaj skupaj z amandmaji Izvršnega sveta pred seboj. 

Pri tem pa smo prav tako sodili, da bodo za razliko od smernic Sociali- 
stične republike Slovenije prav gotovo smernice preostalih nosilcev planiranja, 
torej občin in pa organizacij združenega dela, precej konkretnejše, v tem smi- 
slu, da bodo gotovo že v njihovih smernicah opravljene nekatere konkretiza- 
cije vsega tega, kar je na splošno nakazano v republiških smernicah. 

Vendar pa se mi zdi, da je pri vsem tem precej pomembnejše to, da bi v 
naslednjih fazah pravzaprav morali zagotoviti nadzor na demokratični pod- 
lagi, taki, kot jo predvidevata zvezni zakon oziroma osnutek republiškega za- 
kona o sistemu družbenega planiranja, pri usklajevanju teh konkretno izraže- 
nih smernic s politiko, ki jo bomo danes sprejemali v smernicah. 

Zdi se mi, da je v tem bistvo problema in da bi v nasprotnem primeru 
seveda lahko prišli do določenih formalno sprejetih planov, ki pa ne bi imeli 
nikakršne podpore v tem demokratičnem dialogu, kjer je pravzaprav treba 
dokončno soočiti in pa uskladiti politiko, izraženo v teh republiških smernicah, 
s konkretizacijo, vsebovano v smernicah občin in organizacij združenega dela. 
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Na kratko povedano štejem smernice predvsem za dokument, ki nam 
omogoča, da soočamo naše konkretne ali pa konkretnejše opredelitve pri vseh 
subjektih planiranja s smernicami, ki naj bi jih sprejeli danes. 

Naj še posebej opozorim, da se v delovnih telesih nismo posebej oprede- 
ljevali niti nismo dajali nobenih amandmajev ali pa novih predlogov k ana- 
litskemu gradivu, ki je služilo za pripravo smernic. Sodili smo, da to v tej fazi 
ne bi bilo dobro, enostavno zaradi tega ne, ker je analitsko gradivo v mnogih 
točkah zelo konkretno in so v njem navedene nekatere konkretne sugestije in 
bi dejstvo, če bi Skupščina SR Slovenije sedaj sprejela stališče, da je to gra- 
divo nekaj dokončnega, seveda lahko pomenilo prav tako prejudic, kot če bi 
številne izmed teh navedb vključili v besedilo samih smernic. 

Zato tudi menimo, da bi bilo dobro, če dejansko štejemo analitsko gra- 
divo, izključno za gradivo, ki bo ali pa tudi ne širše verificirano v procesu so- 
očenja splošne politike, izražene v smernicah, .s tistim, kar bo v organizacijth 
združenega dela in v občinah dokončno opredeljeno. 

Imel sem torej za potrebno, da to povem, ker bi nas seveda lahko razvle- 
čen postopek pripeljal do tega, da bi nam to v določenem smislu povzročalo te- 
žave ob sprejemanju smernic, pri čemer seveda menim, da smo že tako kot 
Družbenopolitični zbor, ki sprejema stališča k temu aktu, soočeni s položajem 
in da že na današnji seji lahko ugotovimo, koliko bodo sprejeti amandmaji v 
preostalih dveh zborih Skupščine SR Slovenije v skladu z dopolnjenimi sta- 
lišči, ki jih imamo pred seboj. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Vito Habjan! 

Vito Habjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O smernicah za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
je potekala razprava tudi v Zvezi socialistične mladine Slovenije. Na ta način 
smo se tudi vključili v neposredno vsebinsko nastajanje teh dokumentov. Me- 
nimo sicer, da dokument dovolj celovito in kritično' obravnava problematiko 
usmeritev in možnosti našega nadaljnjega razvoja, hkrati pa menimo, da bi mo- 
rali, ne glede na to, da gre v tem primeru le za smernice, vanje še nekoliko 
bolj zavezujoče vključiti nekatere ugotovitve. 

Prav gotovo lahko v IV. poglavju na 50. strani podpremo prizadevanje za 
nadaljnji razvoj vzgojno-dzobraževalnega sistema in gradnje dijaških in štu- 
dentskih domov, saj le-ti zelo pomembno vplivajo na izboljševanje temeljnih 
življenjskih pogojev in dela šolajoče se mladine, vendar pa menim, da bi 
morali že v začetnih dokumentih veliko pogumneje, odgovorneje in zavezujoče 
zapisati in opredeliti odgovornost celotne družbe za nadaljnjo izgradnjo domov 
za učence in študente, kajti analizi, narejeni v Zvezi socialistične mladine 
Slovenije in v Univerzitetni konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije 
v Ljubljani o položaju študentov pri zasebnikih, nam dokaj jasno kažeta pro- 
bleme na tem področju. Zato se zavzemamo za afirmativnejšo formulacijo na 
50. strani, na kateri se opredeljuje nadaljnja graditev kapacitet domov za 
učence in študente. 

Menimo, da naložba v graditev domov v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju ni samo smotrna, kot je zapisano v gradivih, ampak je nujna in ena iz- 
med temeljnih nalog na področju celovitega reševanja problematike nadalj- 
njega razvoja našega izobraževalnega sistema in socialnega položaja učencev in 
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študentov znotraj njega. Zato je nujno še v začetni dokument zapisati, da je 
to naša obveznost in dolžnost in ne le vzporedna naloga v prizadevanjih našega 
nadaljnjega razvoja. 

Hkrati je potrebno v dokumente zapisati, da ob prizadevanjih za prehod 
na ekonomske stanarine stanarina v študentskih domovih ne sme biti enako 
opredeljena kategorija, kot to velja za preostale stanarine. Zavedati se moramo, 
da bomo to področje morali subvencionirati z družbenimi sredstvi. Prav go- 
tovo pa ne smemo pristati na stihijsko rast stanarin v domovih, ker ne bi bila 
prilagojena rasti štipendij. 

Vsekakor moramo pozdraviti prizadevanja, ki jih opredeljuje gradivo 
glede založniške politike in družbene pomoči za zagotavljanje cenene, mno- 
žične in vsebinsko bogate ter kvalitetne knjige. To je še posebej pomembno za 
slovenski kulturni prostor, ki je fizično dokaj omejen ob neverjetno šibki 
bralni kulturi, kar pomeni tudi sorazmerno visoke cene ob nakladah, ki so 
številčno prilagojene našim realnim možnostim, povpraševanju in prostoru. 
Nujno pa je v ta prizadevanja vključiti in še posebej izpostaviti subvencioni- 
ranje literature in knjig za mladino ter učbenikov. Prav tako bi morali kot 
eno izmed osrednjih nalog v tem srednjeročnem obdobju opredeliti našo ob- 
veznost na tem področju za rešitev vprašanja brezplačnih učbenikov. 

Sedanje stanje, ko se o problematiki samo pogovarjamo, ne gremo pa ši- 
roko, enotno in celovito v družbeno akcijo, mora biti v naslednjem obdobju 
preseženo. To pa terja tudi plansko jasno opredeljeno in najširšo družbeno 
verifikacijo. 

Mladinsko prostovoljno delo je v zadnjih letih dobilo polno in široko druž- 
beno potrditev kot pomemben in neposreden prispevek mladih pri zgraditvi 
predvsem infrastrukturnih objektov na manj razvitih in manj razvitih ob- 
mejnih področjih. To je nedvomno velik prispevek k skladnejšemu regional- 
nemu razvoju Socialistične republike Slovenije. Zato menimo, da je nujno 
vključiti mladinske delovne akcije tudi v planske usmeritve za naslednje 
srednjeročno obdobje. K besedilu, ki navaja nadaljnjo politiko regionalnega 
razvoja Socialistične republike Slovenije na 57. in 58. strani, je treba dodati 
tudi to. 

V resoluciji X. kongresa Zveze socialistične mladine smo zapisali, da bomo 
celotno področje mladinskega turizma razvijali skladno z družbenimi interesi 
kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa in turističnega gospodarstva. 
V okviru tega bi morali slehernemu mlademu človeku, ne glede na njegov so- 
cialni status in materialni položaj, omogočiti temeljne pogoje za organizirano 
in množično spoznavanje domovine, njenih zgodovinskih in kulturnih vrednot, 
dosežkov revolucije, povojne graditve ter za razvijanje seveda bratstva in 
enotnosti naših narodov in narodnosti. 

Kljub deklarativno in načelno dobro opredeljenim usmeritvam pa se prav 
na področju regresiranja potovanj otrok in mladine že več let srečujemo s 
plansko in sistemsko nerešenim položajem, ki v določenih trenutkih povzroča 
tudi precej negodovanja in slabe volje. Menimo, da bi morali tudi v planskih 
usmeritvah določiti obveznosti za naslednje obdobje, opredeliti ustrezno re- 
šitev tega problema, saj to ne more biti odvisno le od Zveze socialistične mla- 
dine in dobre volje podpisnikov družbenega dogovora. 

Predlagam, da se predvsem pobude glede dijaških domov in mladinskih 
delovnih akcij vključijo v besedilo dokumenta, preostalo pa naj se upošteva 
ob nadaljnji izdelavi planskih aktov. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Torej niste bili zadovoljni s pojasnilom 
tovariša Globačnika, po katerem se do analitskega gradiva ne opredeljujemo. 
Kdo še želi razpravljati? Besedo ima Tilka Blaha! 

Tilka Blaha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Imela sem tudi namen razpravljati o nekaterih poglavjih iz analize o možno- 
stih razvoja, ki je podlaga za izdelavo smernic. Ker pa je bil predlagan amand- 
ma Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose, menim, da ni danes pri- 
merno, da o tem razpravljamo. 

Vendar pa, če ostane v I. poglavju sedanje besedilo, zakaj vanj ne vklju- 
čimo te analize kot sestavni- del oziroma kot podlago smernic razvoja, moramo 
biti dosledni in moramo potem tudi v I. poglavju v tretji in četrti vrsti 
črtati besedilo »ob upoštevanju analiz ter skupno ocenjenih možnosti in po- 
gojev za razvoj«. 

Do tega se namreč opredeljujem predvsem zaradi tega, ker so sveti pri 
Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije imeli 
številne pripombe k delu analize, ki opredeljuje predvsem razvoj družbenih 
dejavnosti. Iz tega je tudi izhajala pobuda za amandma Sveta za kulturo pri 
Republiški konferenci Socialistične zveze, katerega smisel je, da naj se vendar 
bolj poudari drugi element nadaljnjega razvoja, ne le pri opredeljevanju in 
razvoju pogojev življenja kot dejavnik produktivnosti dela ampak tudi kot 
pogoj in kot posledica višje produktivnosti dela. 

V organih Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije smo v zvezi s to analizo razpravljali tudi o naslednjem vprašanju. 
Namreč v svetih so prišle do izraza različnosti v pogledih, tako Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje in njegove službe kot tudi plansko-analitič- 
nih služb in organov upravljanja samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
upravnih organov. 

Prišlo je do številnih razlik, tako na področju kulture kot na področju 
vzgoje in izobraževanja, razvoja vzgojno-varstvenih dejavnosti za otroke in na 
področju zdravstva. 

Zato predlagam, da bi vendarle v nadaljnjem delu pri pripravi planskih 
dokumentov dosegli večje sodelovanje in usklajevanje, da z gradivi, ki jih da- 
jemo v javno razpravo, ne bi povzročali po nepotrebnem ponovnih razprav 
glede stališč, do katerih smo se v posameznih družbenopolitičnih dokumentih 
in samoupravnih organih že opredelili in jih doslej nismo spreminjali. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Tilka! Naprej, pro- 
sim! Razpravljamo o smernicah. Kdo bo še razpravljal? Besedo ima tovariš 
Jože Zakonjšek! 

Jože Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ce sem dobro razumel dosedanjo razpravo, zbor v osnovi, z nekaterimi 
dopolnili sprejema amandmaje, ki jih je poslal Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije na osnovi razprav v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v Re- 
publiškem svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

Menim, da so delegati soglašali z amandmaji, z nekaterimi dopolnitvami, 
na primer glede mladinskih delovnih akcij. Dosti razprave pa je posvečene 
vprašanjem, ki jih bosta morala Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in 
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predlagatelj upoštevati pri pripravi osnutka družbenega plana za obdobje od 
1981. do 1985. leta. 

Če bi se opredeljevala do razprave, potem menim, da bi lahko danes spre- 
jeli smernice z amandmaji, da pa bi naložili predlagatelju in Zavodu SR Slo- 
venije za družbeno planiranje, da v nadaljnjih analizah prouči vprašanja, ki 
so bila danes dana v razpravi, in da jih seveda ustrezno vključi v dogovor o 
temeljih družbenega plana in osnutek družbenega plana za naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

Drugo, vprašanje funkcije smernic kot planskega akta. Ni naključno, da so 
v zveznem zakonu smernice opredeljene kot neobvezen in ne kot obvezen akt. 
Ko je šlo za oblikovanje novega sistema samoupravnega družbenega planiranja, 
je bilo eno temeljnih vprašanj, kako dosedanje, v bistvu etatistično planiranje 
preusmeriti v samoupravni sistem družbenega planiranja in kako doseči, da 
federacija, republika in tudi občine vnaprej ne opredeljujejo rešitve v samo- 
upravni bazi. V komisiji, ki je razpravljala o zveznem zakonu, je bilo več pred- 
logov, da se absolutno ne sprejema akt, ki bi prejudiciral določene rešitve in 
tako v samoupravni bazi opredeljeval nekaj, kar bi nastajalo izven nje, na 
podlagi določenih predhodnih želja, zahtev in usmeritev. 

No, očitno je, da sistem sočasnega planiranja terja analizo položaja tako 
z vidika temeljnih nosilcev planiranja, temeljne organizacije združenega dela, 
krajevne skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, kot tudi analizo z 
vidika družbenopolitičnih skupnosti, občine, republike in federacije. 

Zdelo se nam je, da je v osnutku republiškega zakona jasno rečeno, da je v 
procesu nastajanja planov potreben akt, ki bi v skladu s splošno politično usme- 
ritvijo, ki je prisotna tudi v mnogih drugih aktih v naši družbi, ob upošteva- 
nju širših razvojnih problemov, usmerjal temeljne nosilce planiranja v tista 
proučevanja, ki jih morajo upoštevati takrat, ko pripravljajo svoje smernice, 
svoje planske elemente in svoje temelje plana. 

Seveda pa to pomeni, da mora biti ta akt dovolj strokovno avtoritativen, 
da izhaja iz sistemske in politične opredelitve družbe kot celote, da je usmerjen 
v določeno časovno obdobje, da nakazuje smeri temeljne probrazbe družbe, 
da nakazuje smeri globalnih razmerij v razvoju družbenoekonomskih odnosov, 
proizvajalnih sil, odnosov znotraj nosilcev planiranja, da pa vendar ne posega 
pregloboko v določene opredelitve in da omogoča, da se lahko samoupravna 
baza, temeljne organizacije združenega dela V medsebojni povezavi v vseh mo- 
gočih interesnih sferah, tudi znotraj samoupravnih interesnih skupnosti, v ob- 
čini in tako naprej, opredeljujejo za tiste konkretne rešitve, ki bodo upoštevale 
globalne usmeritve in da se opredeljujejo za tiste optimalne rešitve, ki lahko 
nastajajo le v družbeni bazi kot podlaga za uresničevanje globalnih usmeritev. 
Sicer lahko pride do nevarnosti, da se bo sistem ponovno pričenjal spreminjati 
v svoje nasprotje, da bomo planirali od zgoraj navzdol, ne pa opredeljevali 
temelje planov v samoupravni bazi. 

Ni rečeno, da smo s tem aktom, takim, kot je predložen, upoštevali to te- 
meljno idejo, vendar bi vse, kar pripomore k temu kazalo vključiti v smernice. 
Zelo pa bi se bal konkretnih opredelitev, ki bi z vidika še nepotrjenih osnov 
v samoupravni bazi že opredeljevale politiko za naslednje 5-letno obdobje in 
s tem v določenem smislu za daljše obdobje. 

Posebno mesto ima analiza, ki jo pripravlja Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. Ta mora biti dejansko zasnovana na objektivnih ugotovitvah 
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in na spoznanjih, do katerih smo prišli. Te analize ne smejo biti preobsežne, 
morajo pa vendar biti takšne, da lahko vsem subjektom planiranja, predvsem 
pa strokovnim nosilcem, ki pripravljajo planske dokumente v bazi, dajo za- 
dosti široko informacijo, kaj se dogaja na posameznih področjih, od kod smo 
prišli, kje so bili problemi v prehodnem obdobju in kaj bo nastajalo jutri, 
upoštevaje domače razmere, mednarodne odnose in dejstvo, da smo kot re- 
publika del Jugoslavije in medsebojno povezani s številnimi ekonomskimi, so- 
cialnimi, političnimi in drugimi tokovi. 

Analiza ni akt, ki bi kogarkoli zavezoval. To mora biti objektivno stro- 
kovno gradivo, ki se bo tudi dopolnjevalo. Zavod je dodatno že pripravil ne- 
katere analize glede investicij. V ekspozeju je bilo danes nekaij več govora o 
tem. Tega bo še več. Vse to bo v procesu nastajanja planov služilo predvsem 
temeljnim nosilcem planiranja za njihove odločitve, za njihova razmišljanja, 
za njihove variantne predloge. 

Menim, da smo v tem smislu dobro začeli proces oblikovanja planov. Na 
podlagi strokovne analize, ki jo daje Zavod SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje morajo analize sestaviti tudi organizacije združenega dela, upoštevaje 
pri tem svoje razmere in probleme. Te analize so sestavljene tudi na zvezni 
ravni. Smernice pa naj bodo tisto, rekel bi, obvezujoče izhodišče, ki združuje 
v smislu temeljnih usmeritev in razmišljanj vse nosilce planiranja v republiki. 

V nadaljnjem procesu bo prihajalo do združevanja prek sporazumov, do- 
govorov in v končni fazi prek planov, ki bodo morali na ustrezen način vklju- 
čevati tako smerice kot tudi analizo, seveda če to dejansko pomeni, objektivno 
bazo in vsa spoznanja, do katerih bomo prišli pri medsebojnem sporazumevanju 
in dogovarjanju o temeljih planov. 

Zato predlagam, da smernice z dopolnitvami, ki so predložene, sprejmemo. 
To pa tudi zato, ker je skrajni čas, da se začne proces planiranja v sami bazi. 
da na tej osnovi in s temi informacijami, ki so na razpolago, samoupravni 
subjekti pričnejo dejansko razmišljati o svojih planih, o svojih odnosih do 
krajevne skupnosti, do drugih subjektov v planiranju in o vseh povezavah, ki 
jih imajo v reprodukcijskem procesu, in na ta način oblikujejo zasnove te- 
meljev, nato pa temelje planov in seveda vse sporazume in dogovore, ki bodo 
dejanska podlaga za njihove plane, za plane družbenopolitičnih skupnosti, re- 
publike in seveda, na ustrezen način, za plan federacije. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tamlje: Hvala lepa, tovariš Zakonjšek! Besedo 
ima tovariš Miran Potrč. 

Miran Potrč: Da ne bo problemov, bom posredoval tri ugotovitve 
in en komentar. 

1. Bil sem slab delegat, ker nisem vedel, da se danes ta akt sprejema, kar bi 
moral vedeti. 

2. Nisem dal nobenih konkretnih amandmajev, kot tudi pri nobenih ne 
vztrajam, tako, da zbor ne more imeti zaradi tega kakršnihkoli težav. 

3. Omenim naj, da sem hotel povedati, da si smernice predstavljam neko- 
liko drugače. 

Glede na vse povedano bi lahko imel veliko krajšo razpravo, kot sem jo 
imel. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Potrč! Ima še kdo 
namen razpravljati o smernicah? (Ne.) 

Predlagam polurni odmor. 
Medtem vas lahko obvestim, da sta oba preostala zbora tudi že končala 

razpravo o možnostih razvoja za 1080 leto. V tem odmoru naj imenovana sku- 
pina obravnava pripombe k stališčem tega zbora k smernicam in poizkuša 
uskladiti stališča v medzborovski skupini. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.45 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednica Tina Tomlje: Sejo nadaljujemo s 3. točko dnev- 
nega reda. 

Skupina je pripravila predloge za dopolnitve in spremembe stališč zbora k 
smernicam razvoja za naslednje srednjeročno obdobje. 

Predstavnik skupine je tovariš Jože Marolt, ki ga prosim, če poroča. Be- 
sedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: Skupina je na podlagi razprave in predlogov, danih v 
razpravi, soglašala, da predloži zboru naslednje dopolnitve k predlogu stališč, 
ki ste ga prejeli: 

V 5. točki stališč v predzadnji vrstici za besedama »mednarodnimi obvez- 
nostmi« se doda besedilo, ki se glasi: »na podlagi analize celovitih družbenih 
stroškov razvoja posameznih prometnih panog«. Besedilo, ki sledi, je enako 
sedanjemu. 

Na koncu 5. točke se doda stavek, ki se glasi: »Na teh in drugih področjih 
družbenega razvoja je treba v naslednjih fazah družbenega planiranja opre- 
deliti družbene kriterije za investicijska vlaganja-«. 

V 6. točki stališč se za besedama »je treba« doda besedilo, ki se glasi: »v 
smernicah dati ustrezno mesto kulturnemu delovanju ter širši in kakovostnejši 
dostopnosti kulturnih dobrin«. Besedilo, ki sledi, je enako sedanjemu. 

Predlagamo, da se doda nova 9. točka, ki bi se glasila: 
»Družbenopolitični zbor meni, da se v smernicah v 7. točki ni potrebno po- 

sebej opredeljevati do vsebine analize razvojnih možnosti. Analitsko gradivo je 
namreč lahko le strokovni pripomoček vsem subjektom planiranja, ko bodo 
svoje planske odločitve usklajevali z vsebino razvojnih usmeritev. Tudi sicer 
je značaj analize o možnosti nadaljnjega razvoja že jasno opredeljen v zakonu 
o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije«. 

Predlagamo novo 10. točko, ki se glasi: »Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da sprejmeta naslednje konkretne amandmaje: 

K 1. točki na 68. strani naj se v prvem odstavku črtajo besede »ter skupno 
ocenjeni«, tako da se prvi odstavek v celoti glasd: »S smernicami za pripravo 
družbenega plana SR Slovenije Skupščina Socialistične republike Slovenije, 
ob upoštevanju analiz možnosti in pogojev za razvoj, opredeljuje skupne cilje, 
izhodišča, usmeritve in okvire politike družbenega razvoja za srednjeročno 
obdobje 1981—1985«. 

V 5. točki naj se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Za 
uresničevanje interesov delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih, pa 
tudi širše, bo pomembno združevanje sredstev delovnih ljudi in občanov in še 
zlasti prostovoljno delo mladine.« 
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Na 70. strani naj se v tretjem stolpcu za sedanjo prvo alineo doda nova 
alinea, ki se glasi: 

»— politika in obveznosti udeležencev družbenega dogovora glede ustvar- 
janja in razporejanja dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke«. 

Za vse preostale predloge in sugestije, ki so bili dani med današnjo raz- 
pravo, pa delovna skupina predlaga, da se posredujejo Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje, da jih ustrezno upošteva pri nadaljnjih fazah pripravlja- 
nja družbenega plana. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Marolt! 
Slišali ste dopolnitve predlaganih stališč k smernicam za naslednje 

srednjeročno obdobje. Zeli kdo razpravljati o predlaganih spremembah in do- 
polnitvah teh stališč? (Da.) Besedo ima tovariš Miran Potrč! 

Miran Potrč: V besedilu, ki ga je prebral tovariš Marolt, predlagam 
v sedanjem VII. poglavju, ki omenja vrednost analize, in sicer: »analiza je 
lahko le«, besedilo: »analiza je strokovni dokument.« Kajti »je lahko le« še ne 
pomeni, da tudi je. To pa najbrž n>i bilo mišljeno. Gre sicer za redakcijsko 
pripombo, ki pa ima vsebinski smisel. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati o dopolnitvah in spremembah pred- 
loga stališč Zbora k smernicam razvoja za naslednje srednjeročno obdobje, da- 
jem na glasovanje predlagane spremembe in dopolnitve. 

Kdor je za predlagane spremembe in dopolnitve, 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 spre- 
memb in dopolnitev. 

Dajem na glasovanje predlog stališč, skupaj s sprejetimi spremembami in 
dopolnitvami, k predlogu smernic za pripravo družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1981—1985. Kdor je za predlog stališč, skupaj 
s sprejetimi spremembami in dopolnitvami, 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 predlog stališč, 
skupaj s sprejetimi spremembami in dopolnitvami k predlogu smernic za pri- 
pravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 
do 1985. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta 
stališča poslala obema preostalima zboroma in predlagatelju. 

Tovariš Strok, ki bo sodeloval pri usklajevanju besedila s preostalima 
dvema zboroma, ter tovariš Globačnik bi lahko šla na usklajevanje v sobo 209 v 
drugem nadstropju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na analizo doseda- 
njega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih območij v So- 
cialistični republiki Sloveniji. 

Analizo je predlagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Objavljena je 
bila v Poročevalcu z dne 7. junija 1979. leta. 

Analizo je obravnaval odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose. Po- 
ročilo ste prejeli. Prav tako vas opozarjam, da ste prejeli predlog stališč in 
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predlogov k analizi, ki naj bi jih ta zbor sprejel po 88. členu poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Štefan Nemec, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja, ki bo imel uvod- 
no besedo. Prosim, besedo ima tovariš Štefan Nemec! 

Štefan Nemec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Iz analize dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj 
razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji je razvidno, da so bili od 
1971. leta, ko je naša republika organizirano pristopila k reševanju tega vpra- 
šanja, tako v prvem obdobju kot tudi v prvih treh letih tekočega srednjeroč- 
nega obdobja, doseženi v manj razvitih območjih ugodni rezultati glede stop- 
nje rasti družbenega proizvoda in večjega števila zaposlenih. 

Pomembni rezultati so bili doseženi pri ustvarjanju boljših pogojev raz- 
voja na področju družbenih dejavnosti, zlasti na področju otroškega varstva 
in izobraževanja, kar je rezultat tako naporov delovnih ljudi in občanov v 
manj razvitih območjih kot tudi solidarnostnih sredstev v merilu Socialistične 
republike Slovenije. 

Precejšnji premiki so bili tudi na področju infrastrukture, čeprav dogo- 
vorjene naloge niso povsod v celoti izpolnjene. Zaostanke bo treba nadome- 
stiti še v tem srednjeročnem obdobju, saj ponekod že sedaj opozarjajo na te- 
žave, na primer na področju PTT v Pomurju in elektroenergije na Tolminskem. 

Vsi ti ugodni rezultati kažejo na uspešnost politike našega samouprav- 
nega pristopa k reštevanju te problematike, katerega bistvo je v tem, da gospo- 
darski razvoj manj razvitih območij temelji na samoupravni povezanosti orga- 
nizacij združenega dela in njihovi aktivnosti. 

Kljub ugodnim rezultatom na področju investicij je treba omeniti neka- 
tere slabosti. Prevladujejo manjše investicije, čeprav je treba omeniti neka- 
tere večje objekte v graditvi oziroma v pripravi, pri katerih sodelujejo večje 
organizacije združenega dela iz razvitih območij. 

Samoupravno združevanje dela in sredstev je še skromno, saj pri investi- 
cijah prevladuje le kreditni odnos, ki še zmanjšuje reprodukcijsko sposobnost 
organizacij združenega dela v manj razvitih območjih. 

Določeno oviro pomeni pomanjkanje strokovnih kadrov. Problem je tudi 
dejstvo, da je največji del razvoja skoncentriran v občinskih središčih. Nove 
naložbe so še vedno usmerjene v glavnem v določene lokacije. Zato je tudi 
nemalokdaj dana ugotovitev, da je v manj razvitih območjih težko zagotoviti 
potrebno število delavcev za nove ali razširjene gospodarske dejavnosti. 

Ena izmed prihodnjih nalog je prav gotovo v tem, da znotraj manj raz- 
vitih območij bolj enakomerno pospešujemo in usklajujemo gospodarski raz- 
voj. To seveda ne pomeni, da je potrebno razvoj povsem razpršiti, pač pa je na 
drugi strani potrebno mnogo bolj zavzeto in odločno skrbeti za pospešeni raz- 
voj vseh razvojnih središč in ne le občinskih središč v manj razvitih območjih. 

Naslednja slabost se kaže v premajhnem in premalo organiziranem samo- 
upravnem povezovanju manj razvitih območij z ustreznimi regionalnimi in 
večjimi gospodarskimi središči. Občine, občinske gospodarske zbornice in tudi 
neposredno združeno delo, še zlasti pa večje sestavljene organizacije združe- 
nega dela bi morale z veliko odgovornostjo analizirati razvojne možnosti po- 
sameznih območij in na podlagi lastnih usklađenih interesov določati ustrezno 
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investicijsko aktivnost, saj je v teh območjih še možno zaposlovanje. Prav tako 
pa je iz teh območij še vedno največ delavcev na začasnem delu v tujini. Zato 
je skrb za vračanje delavcev z začasnega dela v tujini sestavni del politike 
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja. 

Občinski programi, ki so v nekaterih občinah že opredeljeni v zvezi z raz- 
vojem malega gospodarstva, lahko k temu veliko pripomorejo. V predlogih, ki 
so bili dani ob analizi, so naloge občin in krajevnih skupnosti posebej opre- 
deljene in poudarjene. Kljub temu, da govorimo o možnostih zaposlovanja, 
ki je v razvitih območjih Slovenije bistveno omejeno, pa moramo upoštevati, 
da morajo biti investicije vedno učinkovite. Le delovno intenzivna investicija 
je že vnaprej obsojena na neuspeh. Zato moramo pri odločitvah upoštevati 
tržne potrebe in možnosti, surovinsko osnovo in racionalno delitev dela v 
okviru večjih sistemov. 

Pri obravnavi te analize v Izvršnem svetu je bilo zelo poudarjeno vpra- 
šanje kmetijstva, ki ima v gospodarski strukturi manj razvitih območij nad- 
povprečen delež. Doseženi so bili nekateri ugodni rezultati. Problemi, ki sprem- 
ljajo razvoj kmetijstva nasploh, pa so v manj razvitih območjih vedno zelo 
izraziti. Tudi zato, ker se zelo skromno uveljavljajo dohodkovni odnosi med 
področji proizvodnje, predelave in prodaje hrane. Pri tem so tudi prevladujoči 
kreditni odnosi vzrok nizke akumulativnosti. Odpravljanje teh slabosti je za 
manj razvita območja bistvenega pomena. Ne more pa se reševati le v 
okviru problematike manj razvitih območij, ampak v povezovanju interesov 
vseh, ki sodelujejo pri proizvodnji, predelavi in potrošnji hrane. Pri tem gre 
za stalno in kvalitetno oskrbo, ki pa je ni možno reševati le s cenami. 

Naj poudarim naloge občin, ki so navedene v analizi in v predlogih: 
Manj razvite občine, kmetijsko-zemljiške skupnosti, kmetijske organizacije 
združenega dela, kmetijske zadruge in kmetje naj intenzivirajo komasacijo 
kmetijskih zemljišč, kar bo prispevalo tudi k večji vključitvi zasebnih kmetov 
v tržno proizvodnjo. V manj razvitih obmejnih območjih in v hribovitih ob- 
močjih je treba zagotoviti beneficirane pogoje za razvoj kmetijstva. V neka- 
terih občinah je treba izpeljati ustrezno samoupravno organiziranost v zvezi 
z odpravljanjem problema manjše razvitosti, kar naj bo narejeno še v tem 
letu. Poleg tega naj se opredelijo usmeritve in hkrati dajo ustrezne pobude 
za samoupravne sporazume in dogovore za pospeševanje razvoja tistih kra- 
jevnih skupnosti, ki znotraj posameznih občin najbolj zaostajajo. 

Prav tako morajo pripraviti ukrepe iz svoje pristojnosti tiste občine, ki 
naj povečajo interes investitorjev za vlaganja v teh območjih. Pri tem naj 
opredelijo tudi prostor za lociranje industrije in drugih objektov. 

V okviru medobčinskega sodelovanja pa naj občine intenzivno rešujejo 
posamezne razvojne probleme ob ustreznem vključevanju samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, bank, medobčinskih gospodarskih zbornic in organizacij zdru- 
ženega dela na posameznih področjih. 

Z ukrepi v okviru družbenega dogovora, vključno z republiškimi ukrepi 
naj bi spodbujali združeno delo in vse druge nosilce družbenega razvoja, da 
bi vsak s svojega področja prispevali k uresničevanju skladnejšega regional- 
nega razvoja in v tem kontekstu k hitrejšemu razvoju manj razvitih območij. 
Tempo in kvaliteta tega razvoja sta seveda v največji meri odvisna od obna- 
šanja samih samoupravnih subjektov in drugih organiziranih sil v manj raz- 
vitih območjih. Ukrepi po zakonu in družbenem dogovoru naj prispevajo k 
učinkovitosti celotne akcije, ki jo vodijo samoupravni nosilci razvoja v teh 
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območjih. Tako se tudi zdi prav in realno. Razlik namreč ni možno odpraviti 
čez noč in najbrž bi bilo povsem nesmiselno, da bi si postavili za cilj, da je 
treba v celoti odpraviti vse razlike. Tak poizkus bi pomenil mehanično di- 
stribucijo pogojev in rezultatov gospodarjenja, pomenil bi negacijo načel de- 
litve po delu in v končni posledici negacijo samoupravljanja kot družbenega 
sistema. V tem smislu je treba tudi razvojne razlike jemati kot protislovja, ki 
povzročajo razvoj, in ta protislovja se morajo reševati v samoupravnih pro- 
cesih gospodarjenja in odločanja, določanja ciljev ter akcij in sploh planiranja. 
Take družbene aktivnosti ni mogoče nadomestiti z rešitvami izven samouprav- 
nih organizmov. 

Analiza ima namen ugotoviti, kako se izvajajo naloge v tem srednjeroč- 
nem obdobju in na tej osnovi je predlagana aktivnost do 1980. leta. Prav tako 
pa služi kot ena izmed osnov za oblikovanje sistema v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. 

Ukrepi za pospeševanje razvoja v manj razvitih območjih in manj raz- 
vitih obmejnih območjih naj bi se tudi v prihodnje izvajali v okviru dose- 
danjega sistema, ki temelji na samoupravnih osnovah in angažiranju nosilcev 
razvoja, pri čemer bi pa upoštevali tudi dosedanje izkušnje in probleme. 

Z zakonom bo treba na novo opredeliti kriterije za teritorialno opredelje- 
vanje manj razvitih območij ter zaradi razlik v stopnji razvitosti in nekaterih 
specifičnosti zagotoviti različnost in intenzivnost ukrepov. Posebne pozornosti 
morajo biti deležne manj razvite občine in zlasti manj razvita obmejna ob- 
močja, saj ugotavljamo, da je tudi stopnja sedanje razvitosti med njimi precej 
različna. To narekuje, da preverimo kriterije, ki so za to srednjeročno obdobje 
zelo strogi. Verjetno se bo število manj razvitih občin zmanjšalo. Večjo po- 
zornost pa bo treba posvetiti zaokroženim geografskim območjem in manj 
razvitim obmejnim območjem. 

Podrobnejša priprava predloga samoupravnega mehanizma reševanja 
skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji je po 
programu predvidena do konca tega leta, ko naj bi bili predlagani tudi kri- 
teriji za določanje manj razvitih območij. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Nemec! Poročevalec 
Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose je tovariš Stane Repar. Želiš 
dopolniti poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Preden začnemo razpravo, predlagam zboru, da za 
vsak primer imenuje skupino v sestavi tovariš Stane Repar, tovariš Miro Goš- 
nik in tovariš Stane Gavez, če bo treba na podlagi razprave dopolniti pred- 
ložena stališča in predloge. Se strinjate s sestavo te skupine? (Da.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Aleksander 
Varga. Boste govorili v slovenščini? (Da.) 

Aleksander Varga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Ko smo v Pomurju razpravljali o analizi dosedanjega razvoja, seda- 
njega položaja in o problematiki manj razvitih območij v SR Sloveniji, smo 
ugotovili, da je temeljna usmeritev za razvoj Pomurja v obdobju od 1976. do 
1980. leta pravilna in se dokaj uspešno uresničuje. Kljub doseženemu smo 
ugotovili, da se ne dosegajo vsi cilji na področju usmerjenega razvoja manj 
razvitega obmejnega območja, kar ne prispeva dovolj k zmanjševanju razlik 
v razvitosti. Zaradi odprave nekaterih vzrokov, ki otežujejo izvajanje dogo- 
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vorjenih ciljev in nalog skladnejšega regionalnega razvoja, predlagamo na- 
slednj e: 

1. Pri izvajanju zakona o pospeševanju skladnejšega razvoja SR Slovenije 
je treba vložiti vse napore za uresničitev z družbenim dogovorom postavljenih 
nalog in ciljev do konca tega srednjeročnega obdobja, morebiti nerealizirane 
naloge pa kot prioritetne prenesti v naslednje obdobje. 

2. Doslej neurejeni družbenoekonomski odnosi v agroživilskem kompleksu 
neugodno vplivajo na razvoj gospodarstva občin Pomurja. Zato je ob uveljav- 
ljanju dohodkovne povezanosti med proizvodnjo, predelavo in trgovino treba 
poskrbeti tudi za ustrezno družbeno vrednotenje kmetijske proizvodnje in 
predelave kmetijskih izdelkov ali pa preiti na ekonomske cene kmetijske 
proizvodnje. 

Pospeševanje proizvodnje hrane kot prioriteta je pomemben dejavnik sta- 
bilizacije in prispeva k zmanjševanju odvisnosti gospodarstva od uvoza. Raz- 
voj kmetijstva in problematika v agroživilstvu ne moreta biti le vprašanji 
manj razvitih območij, ampak ju je treba urejevati na podlagi dohodkovne 
povezanosti v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. 

3. Pri investiranju v manj razvita območja je treba temeljiteje uveljaviti 
dohodkovne odnose namesto dosedanjih kreditnih. Sedanji sistem skladnejšega 
regionalnega razvoja SR Slovenije spodbuja organizacije združenega dela iz 
razvitejših območij, da vlagajo v manj razvite regije, vendar olajšave, ki jih 
imajo investicije v manj razvita območja glede davka od dohodka tozdov, niso 
dovolj spodbudne, saj v večini primerov ob nizki akumulativnosti te olajšave 
niso izkoriščene. Investicije je treba usmerjati v manj razvita območja v skladu 
.s politiko pospeševanja potreb po delavcih v teh območjih. 

Pri načrtovanju novih investicij je treba vzporedno vlagati tudi v uspo- 
sabljanje delavcev in strokovnih kadrov. 

4. Manj razvite občine glede na svoje materialne možnosti ne morejo same 
financirati in zgraditi infrastrukturnih in komunalnih objektov kot svoj pri- 
spevek pri novih investicijah. Za reševanje tega vprašanja bi bilo potrebno 
združevati ustrezna sredstva v širšem slovenskem prostoru. 

5. Ugotavljamo, da Republiška skupnost za ceste z zamudo uresničuje plan 
vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest. Za Pomurje je še naprej izredno 
pomembna solidna priključitev na cestni križ Slovenije, ker sedanja cestna 
povezava postaja vse bolj ozko grlo za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj 
regije ter za povezovanje SR Slovenije prek štirih mednarodnih mejnih pre- 
hodov v Pomurju s sosednjima državama. 

6. Na področju PTT gospodarstva Pomurje najbolj zaostaja za drugimi 
kraji v Sloveniji. Zato je treba še v tem srednjeročnem obdobju nadomestiti 
zamujeno. 

7. Na področju družbenih dejavnosti je treba dati večji poudarek izenače- 
vanju življenjskih in delovnih pogojev delavcev in kmetov, še posebej na pod- 
ročju zdravstvenega varstva, ter združevati več sredstev območja s prevladu- 
jočim deležem kmečkega prebivalstva. 

Prioriteto je treba dati graditvi bolnišnic v Murski Soboti, kar je bilo 
načrtovano v preteklem srednjeročnem obdobju in je delala regionalna bolniš- 
nica v manj razvitem območju. 

V zvezi s tem imamo pripombo k analizi možnosti razvoja SR Slovenije v 
obdobju 1981—1985, s smernicami za pripravo družbenega plana SR Slovenije, 
in sicer k poglavju 4.4. na 55. strani — možnosti razvoja družbenih dejavnosti, 
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kjer naj se za besedilom: »dograjevanje regionalnih bolnišnic je praktično za- 
ključeno-«, doda še naslednje besedilo: »razen dokončanja kliničnega oddelka 
bolnišnice v Murski Soboti«. 

8. Menimo, da je ugotovitev v analizi dosedanjega razvoja manj razvitih 
občin v SR Sloveniji na strani 32 v točki 9 preveč splošna in ne velja za Po- 
murje ter verjetno tudi ne za kako drugo regijo, ker je seznanjenje med ob- 
činami dobro. 

9. Pri predlogu o teritorialnem preoblikovanju manj razvitih območij na 
geografsko zaokroženem področju menimo, naj tudi občina ostane kot celota za 
opredelitev manjše razvitosti. 

Sedanji kriteriji za opredelitev manj razvitih občin se lahko uporabljajo 
tudi za naslednje srednjeročno obdobje, vendar na mnogo višji ravni. Sicer 
pa menimo, da bomo o kriterijih za opredelitev manj razvitih občin za pri- 
hodnje srednjeročno obdobje morali še celoviteje razpravljati v SR Sloveniji, 
pa tudi v republiški skupščini. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Varga! Tovariš Var- 
ga, ali ste imeli možnost pregledati tudi predlog stališč in ugotovitev, ker so 
nekatere manjše razlike med predlogi v zvezi z vašo razpravo in tem pred- 
logom? Ali se lahko glede tega opredelite? 

Aleksander Varga (iz klopi): Menim, da se lahko ti moji predlogi 
upoštevajo. 

Predsednica Tina Tomlje: Prav. Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovariš Stane Gavez! 

Stane Gavez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da je prav, če ugotovimo, da je bil storjen precejšen korak naprej 
oziroma da smo dosegli pomembne rezultate in uspehe pri odpravljanju ne- 
katerih vzrokov pa tudi posledic neskladnosti v razvoju in da sta samoupravni 
pristop in sistem pokazala in dokazala, da sta takšna samoupravna pot in 
sistemski pristop edino možna in realna pri reševanju teh problemov in od- 
pravljanju tudi vzrokov za počasneši razvoj nekaterih območij v Sloveniji. 

Toda kljub uspehom, ki so brez dvoma očitni in so rezultati naporov vseh 
delovnih ljudi naše skupnosti, je vendar treba reči, da so še precejšne razlike 
in da bo potrebno v prihodnje sistem dograjevati in biti učinkovitejši pri 
reševanju nekaterih problemov. Predvsem pa menim da bi morali biti napori 
močneje usmerjeni v to, da bi ustvarjali take pogoje, da bi delovni ljudje v 
manj razvitih območjih lahko tudi s svojim lastnim delom omogočili materi- 
alno osnovo za svoj hitrejši in skladnejši razvoj. Kot ugotavljamo, bi bilo 
predvsem seveda treba več storiti za to, da bi hitreje odpirali ustrezna de- 
lovna mesta in zagotavljali dejansko zaposlovanje v teh območjih v skladu 
z opredeljeno politiko in družbenoekonomskim razvojem. Menim, da se ni 
dovolj popravilo stanje glede zaposlovanja delavcev iz teh območij v tujini. 
Kot vemo, gre za aktivno generacijo in bi bilo treba tudi v to smer storiti 
kaj več. Nekajkrat so bile že razprave o tem. Vsako leto ob sprejemanju re- 
solucije o družbenoekonomski politiki in ko posebej obravnavamo vprašanja 
skladnejšega razvoja manj razvitih območij, govorimo, da je treba pri in- 
vesticijskih opredelitvah dejansko upoštevati nekatere prednosti, ki jih imajo 
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ta območja, in sicer razen pridnih rok, kot se temu reče, še kaj več, kar daje 
določene prednosti za lokacijo določenih investicijskih objektov, ki jih gra- 
dimo v okviru našega gospodarstva. 

Menim tudi, da bi bilo prav še močneje se zavzeti za to v konkretni 
praksi, da bi gospodarstvo, da bi združeno delo iz drugih območij naše repub- 
like tudi več prispevalo k temu, da bi odpirali oziroma ustvarjali delovna 
mesta v teh območjih. Naj omenim še to, o čemer je govoril sicer že tovariš 
Varga, čeprav sicer tako ne piše v dokumentih, v praksi pa je tako: Vemo, 
da je v strukturi družbenega produkta najmočneje zastopanost v manj razvitih 
območjih kmetijstvo. V dokumentih o srednjeročnem in dolgoročnih planih 
in v letnih resolucijah je sicer zapisano, da sta proizvodnja hrane in kme- 
tijstvo med prednostnimi nalogami. V praksi se to zelo počasi uresničuje. V 
glavnem pa moram reči, da je problem tudi v tem, da kolikor bi uveljavljali 
v praksi takšno družbeno opredelitev, ni kmetijstvo samo ali pa niso ta ob- 
močja sama sposobna tega izpeljati. Se danes je sicer verjetno položaj takšen, 
da se glede kmetijstva ali proizvodnje hrane lahko še obnašamo nekoliko 
ležerno ali pa tega ne jemljemo tako resno. Ampak, če se ne bomo resneje 
lotili reševanja nekaterih problemov, ki pa jih moramo že danes začeti re- 
ševati, da ne bomo prišli v krizo- glede proizvodnje in zagotavljanja hrane, 
potem moramo seveda sprejeti tezo, da je skrb za proizvodnjo hrane stvar 
celotnega združenega dela, celotne skupnosti, ne pa tistega območja, kjer je 
dejansko zemlja in kjer so temeljni pogoji za kmetijsko proizvodnjo. 

Torej, kmetijska proizvodnja bo tam, kjer je zemlja. Verjetno primarne 
kmetijske proizvodnje drugje ne moremo predvideti in tega se zavedamo. 
Menim pa, da bo treba ustvarjati za to ustrezne pogoje. Tovariš Varga je na 
primer omenil zdravstveno varstvo in tudi druge dejavnosti. Menim, da gre 
dejansko za nekatere probleme, ki izhajajo iz samega sistema ekonomske 
politike, in da glede osebnega in družbenega standarda delavci v kmetijskih 
delovnih organizacijah iz teh območij niso enakopravni z delavci v drugih delih 
združenega dela. Menim, da je potrebno enkrat tudi te probleme dejansko 
analizirati, dobiti ustrezno informacijo in potem tudi iskati razloge za to, da 
se nekatera gibanja na področju kmetijstva počasi uveljavljajo in da gredo 
nekateri procesi tako počasi, in sicer v zvezi z združevanjem sredstev, dela in 
zemlje in sploh z uveljavljanjem zakona o združevanju kmetov. 

Menim tudi, da smo zopet enkrat dobili dejansko zelo obsežen pregled pro- 
blematike manj razvitih območij. 

Na koncu naj povem, da se nam sedaj odpira določena dilema glede na 
predlog stališč in sklepov Odbora tega zbora o tem, ali naj bo temeljna družbe- 
nopolitična skupnost še naprej opredeljena kot enota ali ne. Menim, da je 
praksa vendar pokazala, da so primeri, ko so v območjih družbenopolitičnih 
skupnosti oziroma v območjih občin dejansko tudi velike razlike v razvoju 
posameznih krajev in to kljub programu. Zavzemam se za to, naj vsaka 
družbenopolitična skupnost sprejme programe skladnejšega razvoja v svojem 
območju. Saj so dejansko primeri, da imamo tudi opredeljene kot manj raz- 
vite občine tiste, ki v okviru svoje politike pospešujejo tudi razvoj že re- 
lativno razvitega centra in poudarjajo razvoj tega centra, same pa tudi premalo 
storijo za odpravljanje nesorazmerij v razvitosti posameznega dela znotraj druž- 
benopolitične skupnosti. Vendar menim, da čeprav bi se opredelili za to, da 
občino obravnavamo še naprej kot temeljno teritorialno enoto, če smemo tako 
reči, kaže vendar tudi upoštevati, da gre v njenem območju še za manj razvite 
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krajevne skupnosti oziroma obmejno območje, kar se je še posebej pokazalo kot 
potrebno ob upoštevanju številnih drugih elementov, ne nazadnje tugi narodno- 
obrambnega. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Stane Gavez! Naprej, 
prosim! Ali bo še kdo razpravljal o razvoju manj razvitih območij v Sloveniji? 
Morda bi se predstavnik predlagatelja tovariš Štefan Nemec opredelil do 
predloga stališč? (Da). Besedo ima tovariš Štefan Nemec! 

Štefan Nemec: Menim, da je v glavnem razprava potrdila predlog 
stališč in predlogov, ki je bil dan h gradivu. Menim, da je razprava v Komisiji 
in pa tudi v Izvršnem svetu potekala v tej smeri, da je treba stališča in pred- 
loge, ki jih je predložil Odbor tega zbora, podpreti. Nekatera vprašanja glede 
boljših pogojev pri kreditnih odnosih pa je treba verjetno še proučiti. Neka- 
tere analize morajo to še stimulirati, čeprav je že razprava poudarila usme- 
ritve, ki bi bolj pospeševale dohodkovne odnose. Vsak kreditni odnos je, 
čeprav je za kakšen odstotek boljši, še vedno kreditni odnos in tudi bremeni 
prav manj razvito območje. To so pokazale tudi analize. Tudi delegati ozi- 
roma nredstavniki manj razvitih območij v komisiji se to posebej poudarili. 

Glede vprašanja, ald naj ostane kot temeljni kriterij občina ali ne, menim, 
da bi bilo tudi preuranjeno sprejeti dokončno stališče, čeprav tudi analiza 
kaže, da so posamezna geografska področja oziroma je več krajevnih skup- 
nosti iz posameznih občin manj razvitih. Ta področja naj bi se zaokroževala, 
kot na primer Kozjansko ali pa v Prekmurju Goričko, in ta opredelitev bi 
bolj ustrezala kot pa sedanja, ko gre le za območja občin. Menim pa, da bo 
analiza, ki naj bi bila pripravljena do konca tega leta in ki jo je Komisija 
Izvršnega sveta že tudi naročila pri Ekonomskem centru Maribor, opredelila 
določena primernejša izhodišča v zvezi s tem. Sodim pa, da sklep pod 5. točko 
ustreza tistemu, kar je bilo rečeno v razpravi v Izvršnem svetu in za kar se 
je tudi posebej zavzemala Komisija. 

V zvezi z bolnišnico v Murski Soboti naj povem, da je v planu predvi- 
dena, tako da navedbe glede tega ne bi bilo treba posebej vključevati v be- 
sedilo sklepov. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Fazarinc, se boš 
javil k razpravi? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Anton Fazarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: V zvezi s kirurškim oddelkom bolnišnice 
v Murski Soboti naj povem, da je to gotovo tudi za naslednje srednjeročno 
obdobje ena izmed prednostnih nalog za to območje. 2e v sedanjem srednje- 
ročnem obdobju je bila predvidena njegova graditev, vendar je bila prelo- 
žena. Smernice, ki navajajo krepitev osnovnega zdravstvenega varstva, so 
pač splošne slovenske smernice in veljavne za vse slovensko območje, zaradi 
česar ne morejo izraziti konkretnih regionalnih in lokalnih potreb. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Fazarinc! V dvomu 
sem, ali naj predlagam, da skupaj oblikujemo predlog stališč ali naj odredim 
odmor in se sestane skupina in verjetno popravi 5. točko. Kaj sodite o tem 
člani skupine? (To ni potrebno, ker predlog stališč to že vključuje.) 
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Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč in predlogov k ana- 
lizi dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj razvitih 
območij v SR Sloveniji. Kdor je za predlagana stališča in predloge, ki so jih 
prejeli delegati, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in predlogov k 
analizi dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj raz- 
vitih območij v SR Sloveniji. 

Po drugem odstavku 90. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije bom 
sprejeta stališča in predloge poslala tudi Zboru združenega dela in Zboru 
občin in seveda predlagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na predlog od- 
loka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov in 
članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju 
predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski 
sistem. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve na predlog predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Predlog odloka ste prejeli danes. 

Prav tako ste prejeli tudi predlog sprememb in dopolnitev v sestavi Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Obrazložitev ste slišali v ekspozeju. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o 
razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov Članov Izvrš- 
nega sveta Skupštine Socialistične republike Slovenije ter o razrešitvi in ime- 
novanju predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informa- 
cijski sistem. 

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 razrešitvi in izvolitvi podpredsednika oziroma podpredsednikov in članov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju pred- 
sednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski si- 
stem. S tem je bili razrešen dolžnosti podpredsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije Zvone Dragan, ker je bil izvoljen za podpredsednika Zvez- 
nega izvršnega sveta. Za podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije sta bila izvoljena Jože Hujs in Ljudmila Ozbič. Dolžnosti člana Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in informacijski sistem je bil razrešen Jože Zakonjšek, ki 
prevzema novo dolžnost v federaciji. Dolžnosti člana Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije je bil razrešen Štefan Nemec, ker je prevzel dolžnost 
predsednika Poslovnega odbora slovenskih železarn — Železarna Jesenice. 
Za člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sta bila izvoljena Jože No- 
vinšek in Franc Razdevšek. Jože Novinšek pa je bil hkrati imenovan za pred- 
sednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski si- 
stem. 
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Ker sta na seji zbora prisotna tovariša Nemec in Zakonjšek, se jima ob tej 
priložnosti prisrčno zahvaljujem za njuno sodelovanje in jima želim veliko us- 
peha pri novih dolžnostih. (Ploskanje.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na predlog 
odloka o izvolitvi članov Sveta republike. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije za izvolitev članov Sveta republike z obrazložitvijo ste 
prejeli. Danes ste prejeli tudi predlog odloka in mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k predlogu odloka in biografske podatke članov Sveta 
republike. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi članov Sveta repub- 
like. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog o iz- 
volitvi članov Sveta republike. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru v Svet republike izvoljeni: 
dr. Marjan Ahčin, Milan Apih, Niko Belopavlovič, Živa Beltram, Majda Boje, 
Dušan Bole, Jože Borštnar, Edo Brajnik, dr. Darko Černej, Alojz Diacci, 
Olga Družina, Rudolf Ganziti, Milko Goršič, Danila Gril, Rudolf Hribernik- 
Svarun, Božidar Jakac, Albert Jakopič-Kajtimir, M>arijia Jančar, Ivo Janže- 
kovič, Marija Jordan poročena Ančik, dr. Leopold Jurca, Pepca Kardelj, Franc 
Kočevar-Ciril, Fani Košir-Meta, Stane Kovač, Fedor Kovačič, Vlado Kozak, 
Miško Kranjec, Stane Krašovec, Franc Krese, Leopold Krese, Ada Krivic, 
Maks Krmelj, Sonja Lapajne-Oblak, Jože Levstik, Ivan Lokovšek-Jan, Franjo 
Lubej, Angelca Mahnič-Bratko, Janko Markič, Heli Modic, Lev Modic, Ciril' 
Mravlia. Ante Novak, Lojze Ocepek, Stane Pavlič, Štefan Pavšič, Vladimir 
Pavšič-Matej Bor, France Perovšek, Vilma inž. Pirkovič, dr. Miha Potočnik, 
Jože Ravbar, Mara Rupena-Osolnik, Josip Rus, Mira Ružič, Štefan Sambt, 
Stane Semič-Daki, Peter Stante, Viktor Stopar, Lojzka Stropnik, Ivo Svetina, 
dr. Ruža Šegedin, Niko Šilih, Franc Smon, Karel Sterban, Anton Šturm, 
Anton Šušteršič, Fani Tomičevič, dr. Fedor Tominšek, dr. Lado Vavpetič, 
Marija Vilfan, Ferdinand Vode, Zima Vrščaj-Holy, Jože Zemljak, Mirko Zlat- 
nar, Peter Zorko, Marija Zupančič, Nestel Zgank in Srečko Zumer. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Danes ste 
prejeli tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje predlog o ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja. 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 ustanovitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 
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1. Predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca SR Slo- 
venije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Prejeli ste 
tudi predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z obrazložitvijo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za predlog odloka o raz- 

rešitvi namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije, 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 namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije. S tem je bila v 
"tem zboru razrešena dolžnosti namestnica javnega pravobranilca SR Slovenije 
tovarišica Elizabeta Kancler-Sugman. 

2. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za vo- 

litve, imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije se s predlogom odloka strinja. 2eli kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. 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 od- 
loka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. S tem je bil v Družbeno- 
političnem zboru razrešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča v Ljubljani Stojan 
Baje. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje delegata Emila Šuštarja, ki ga je postavil na 
20. seji zbora, bo odgovoril tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in republiški sekretar za delo. Prosim, besedo ima tovariš 
Andrej Grahor! 

Andrej Griahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Na 
20. seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je tovariš Emil 
Šuštar, delegat tega zbora, postavil naslednji delegatski vprašanji: 

1. Ali je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že ocenil, kakšne bodo po- 
sledice neugodnih gibanj cen v tem letu na uresničevanje družbenoekonomske 
politike, opredeljene v resoluciji o uresničevanju srednjeročnega plana v 1979. 
letu, posebej glede pridobivanja in razporejanja dohodka. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj presodi in o tem poroča Skup- 
ščini SR Slovenije, ali je glede na takšna gibanja potrebna širša aktivnost 
vseh družbenih dejavnikov, da se ublažijo posledice teh gibanj in da se čim- 
bolj zagotovi uresničevanje ekonomske politike v letošnjem letu. 

Dovolite, da dam naslednji odgovor: 
Na današnjem skupnem zasedanju vseh treh zborov je bilo obravnavano 

poročilo Izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Slovenije za ob- 
dobje v letih 1976—1979, s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1980. V gra- 
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divih, ki obravnavajo izvajanje družbenega plana, so tudi ugotovitve, da giba- 
nja cen v prvih mesecih tega leta bistveno odstopajo od dogovorjenih okvirov in 
da bo zato rast cen in življenjskih stroškov v tem letu višja, kot se je predvi- 
devalo ob sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v letu 
1979 in v posebnem družbenem dogovoru za področje cen. Vzroke za takšna 
gibanja, ki so navedeni v poročilu Izvršnega sveta, širše pa tudi v analizi o 
izvajanju družbenega plana Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in 
v posebni informaciji Republiškega komiteja za tržišče in cene o gibanju cen, 
lahko razdelimo na dve vrsti: na notranje in zunanje. Notranji so predvsem 
odstopanja od dogovorjenih usmeritev družbenega plana na nekaterih drugih 
področjih, ki pa so predstavljale osnovne predpostavke za opredelitve na pod- 
ročju cen, na primer: kreditno-monetarna politika, razporejanje dohodka in 
odvisnost gibanja osebnih dohodkov od rasti produktivnosti, uveljavljanje do- 
hodkovnih odnosov. Zunanji pa so: hitra rast cen nafte in hrane ter nekaterih 
drugih surovin in reprodukcijskega materiala na svetovnem tržišču, s katero 
pri pripravi resolucije za 1979. leto nismo računali. 

Neugodna gibanja cen bodo vsekakor vplivala na uresničevanje dogovor- 
jene razvojne politike v tem in tudi v prihodnjem letu, saj bo dosežena rast 
cen znatno presegla za to leto dogovorjeno rast. Ze v prvem polletju tega 
leta, to je od decembra 1978. leta do vključno junija tega leta, so v Sloveniji 
cene proizvajalcev industrijskih izdelkov porasle za 7,9 odstotkov, za celo 
leto pa je bilo predvideno 10 odstotkov, cene na drobno za 13,1 odstotka, 
predvideni letni porast 13 odstotkov, cene storitev za 10,6 odstotka, po do- 
govoru 9,5 odstotka in cene življenjskih potrebščin za 14,4 odstotka, predvi- 
deni letni porast 13 odstotkov. Rast cen na drobno in življenjskih stroškov 
je v Sloveniji nekoliko hitrejša kot v celotni Jugoslaviji, medtem ko je v 
prvem polletju tega leta rast cen storitev nekoliko nižja kot v celotni državi, 
in sicer za 2 odstotka, pri čemer pa je treba poudariti, da se v Sloveniji sta- 
narine v tem letu še niso povečale. Vzrok, da je v Sloveniji rast cen na drobno 
in življenjskih stroškov višja kot v Jugoslaviji, so višje cene kmetijskih pri- 
delkov v naši republiki, saj smo v večjem delu vezani na nabavo kmetijskih 
pridelkov v drugih republikah in je tako oskrba povezana z visokimi stroški 
prevoza. K težavam pa prispevajo tudi slabosti v trgovini, kjer se kot izgleda 
ne potrudijo dovolj, da bi zagotovili zadostne količine po primernih cenah. 

Pod vplivom široke družbene akcije, ki jo je sprožilo Predsedstvo Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in ki so jo vodili sindikati 
ob sodelovanju vseh drugih zavestnih dejavnikov naše družbe, so bila gibanja 
v delitvi ustvarjenega dohodka v prvih mesecih tega leta ugodnejša kot v 
preteklih letih. 

Zaradi povečanja skrbnosti pri gospodarjenju, ki je prišla do izraza pri 
večini samoupravnih odločitev v tem času, se je povečal delež sredstev za raz- 
širitev materialne osnove in rezerve združenega dela. Po podatkih Službe druž- 
benega knjigovodstva je ta delež v čistem dohodku znašal 1977. leta 13,4 od- 
stotka, 1978. leta 14,3 odstotka in v prvem trimesečju 1979. leta 18,9 odstotka. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pričakuje, da bo ta rezultat zavestne 
akcije očiten tudi pri polletnih obračunih, ki jih organizacije združenega dela 
oddajajo te dni. 

Sredstva za osebne dohodke se v tem letu gibljejo s podobno dinamiko 
kot prejšnje leto, izplačila pa so v prvih šestih mesecih 1979. leta v skupnem 
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znesku porasla za 26 odstotkov v primerjavi z izplačili v istem obdobju prej- 
šnjega leta. Prejšnje leto so ta sredstva rasla nekoliko hitreje. Indeks je znašal 
128,2. Povprečni nominalni osebni dohodek v juniju tega leta je bil za 26,7 
odstotkov večji od povprečnega osebnega dohodka prejšnjega leta, povprečni 
realni osebni dohodek pa za 2,4 odstotka večji od povprečnega realnega oseb- 
nega dohodka v 1978. letu in nekoliko nižji od realnega osebnega dohodka v 
juniju 1978. leta. V prejšnjem letu je rast realnih osebnih dohodkov za 5,3 od- 
stotka presegala rast produktivnosti dela, ki je porasla za 3,6 odstotka, kar je 
med drugim vplivalo tudi na takšno povečanje kupne moči prebivalstva, ki je 
presegala možnosti ponudbe. 

Prav zato, ker so odnosi, ki se oblikujejo pri delitvi dohodka, eden izmed 
elementov, ki so v celovitosti in v medsebojni povezanosti tokov družbene 
reprodukcije vzročno in posledično povezani tudi z gibanji cen, Izvršni svet 
meni, da v razmerah, ko se želimo odločno spopasti z inflacijo, tudi ne bi smeli 
odstopati od izhodišč politike pridobivanja in razporejanja dohodka, hkrati pa 
tudi ni potrebno uvajati dodatnih administrativnih ukrepov na področju de- 
litve. 

Se vedno in še bolj so aktualna stališča in priporočila Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, da zaradi višjih življenjskih stroškov praviloma ni 
mogoče spreminjati planiranih razmerij v razporejanju čistega dohodka. Zvezni 
izvršni svet in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sta v tem letu že sprejela 
vrsto ukrepov, ki pomenijo izvajanje politike ekonomske stabilizacije. Njihov 
temeljni namen je umiriti preveliko konjunkturo na tržišču ter tako tudi zago 
toviti, da se uvrstijo pogoji za umirjanje cen. 

Na področju cen smo v letošnjem letu sprejeli nekatere ukrepe: podaljšali 
smo kompenzacije pri svežem junčjem mesu; uvedli smo kompenzacije za kon- 
zumno mleko; podaljšali in povečali smo nekatere subvencije v kmetijstvu; 
odpravljene so bile nekatere intervencije iz blagovnih rezerv in podobno. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da se neugodna gibanja na 
področju cen ne morejo odpraviti z administrativnimi in kratkoročnimi ukre- 
pi, kot bi bila na primer linearna zamrznitev vseh cen, ampak predvsem s tem, 
da se odpravijo neugodna gibanja na drugih temeljnih področjih. Mislimo na- 
mreč, da bi ukrepanje, ki bi bilo omejeno le na restriktivno kontrolo cen ob ne- 
rešenih strukturnih problemih in hitri rasti cen surovin in reprodukcijskega 
materiala iz uvoza, vplivalo na močno zaostrene pogoje gospodarjenja v or- 
ganizacijah združenega dela ter na znatno višje izgube v gospodarstvu. 

Ocenjujemo, da se bodo pritiski na povečanje cen zaradi zunanjih in no- 
tranjih vzrokov še nadaljevali. Zato bo potrebno tekoče spremljati in anali- 
zirati učinke že sprejetih ukrepov na gospodarska gibanja in razmerja na trgu, 
sproti oblikovati stališča in predlagati dopolnilne ukrepe, da bi se negativni 
trendi zajezili in preusmerili. Toda tudi tokrat moramo poudariti, da so ukrepi 
na področju cen dolgoročneje učinkoviti le pod pogojem, če pride do pozitivnih 
preusmeritev vseh ekonomskih kategorij, s katerimi je opredeljena raven in so 
opredeljena medsebojna razmerja v cenah in če pride do večje zavzetosti po- 
vsod tam, kjer se sprejemajo odločitve. Zato Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je sodi, da gospodarska gibanja ter razmere na trgu terjajo najširšo družbeno 
akcijo v vseh celicah gospodarskega in družbenega življenja, kajti le s skupno 
zavzetostjo in s skupnimi napori bo mogoče preusmeriti neugodna gibanja. 

Le s pomembnim dvigom produktivnosti dela lahko obdržimo lansko raven 
realnega dohodka in lansko raven realnih osebnih dohodkov. Kdor bi dosegel 
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enako produktivnost kot prejšnje leto, bi se moral sprijazniti z nižjo ravnijo 
realnega dohodka, s posledicami za vse segmente dohodka, zlasti tudi osebnih 
dohodkov. Pri tem je treba upoštevati, da so lanska gibanja osebnih dohodkov 
realno presegla možnost, ki jih je nudilo povečanje produktivnosti dela, in tudi 
to vpliva na možnosti v tem letu. 

Stabilizacija našega gopodarstva torej terja vsestranski napor vsakega na- 
šega delavca in organiziran napor vseh zavestnih dejavnikov naše družbe. 

Prav tako je v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejela 
ob obravnavanju aktivnosti v zvezi s sprejemanjem zaključnih računov za leto 
1978, potrebno nadaljevati s tako družbeno akcijo tudi ob obravnavanju peri- 
odičnih obračunov, da bi tako dosegli dosledno izvajanje nalog, dogovorjenih 
z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana. 

Na področju cen pa so odgovorni za izvajanje družbenega dogovora vsi 
njegovi podpisniki, hkrati pa tudi vse organizacije združenega dela, ki lahko 
s prizadevanjem za bolj učinkovito gospodarjenje in doslednejše izvajanje sta- 
bilizacijske politike prispevajo k njenemu izvajanju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu z navedenimi stališči Skup- 
ščine SR Slovenije in v okviru svojih ustavnih pristojnosti redno spremlja 
uresničevanje družbenoekonomske politike in sprejema tiste ukrepe, za katere 
meni, da so potrebni. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Emil Šuštar, si za- 
dovoljen z odgovorom? Prosim, besedo ima tovariš Emil Šuštar! 

Emil Šuštar: Tovarišica predsednica! K vprašanju, ki sem ga po- 
stavil na prejšnji seji zbora, ne bom dal dodatnega vpašanja, vendar bi rad 
nekaj ugotovil, če lahko, in sicer: Iz odgovora predstavnika Izvršnega sveta, ki 
je tudi zelo podrobno navedel nekatera gibanja na področju cen, se vendar 
lahko razbere, da širša družbena aktivnost v tem trenutku vendar ni potrebna 
oziroma niso potrebni konkretni ukrepi za ublažitev neugodnih gibanj na 
področju cen in pri pridobivanju in razporejanju dohodka. 

V zvezi s tem želim obvestiti zbor, da je bil na podlagi sklepa Predsedstva 
Republiškega sveta Zveze sindikatov z dne 13. tega meseca, ko je Predsedstvo 
Republiškega sveta razpravljalo o problematiki preskrbe in s tem v zvezi tudi 
o gibanju cen, opravljen razgovor dne 19. julija tega leta, na katerem so sode- 
lovali poleg predstavnikov Republiškega sveta Zveze sindikatov tudi predstav- 
niki Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiškega 
komiteja za tržišče in cene, Gospodarske zbornice Slovenije in še nekaterih 
drugih teles in na katerem je bilo med drugim dogovorjeno, da bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v okviru svojih delovnih teles in na svoji seji teme- 
ljito analiziral posledice sedanjih in predvidenih gibanj cen in življenjskih stro- 
škov na razpoloženje in življenjski standard delovnih ljudi ter ocenil posledice 
teh gibanj tudi glede problematike pridobivanja razporejanja dohodka v skladu 
z uresničevanjem sklenjenega družbenega dogovora o ukrepih za izvajanje po- 
litike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v 1979. letu. Ob upoštevanju 
vseh ekonomskih, socialnih in političnih vidikov bo predlagal, skupaj z Repu- 
bliškim svetom Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije, 
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potrebne aktivnosti in ukrepe. Rok za izvršitev te naloge je 15. september 
tega leta. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti delegat- 
sko vprašanje? (Ne.) Ker ne želi nihče več postaviti delegatskega vprašanja, 
zaključujem 9. točko dnevnega reda. Ker se skupina še ni vrnila, da bi zaključili 
2. točko dnevnega reda, odrejam odmor do prihoda skupine. Najbolje bi bilo, 
če se zadržujete v bližini sejne dvorane. 

(Seja je bila prekinjena ob 14. uri in se je nadaljevala ob 14.50.) 

Predsednica Tina Tomlje: Vračam sena 2. točko dnevnega 
reda. Kot lahko ugotovite, je medodborovska skupina zaključila svoje delo. 
Predlog stališč k smernicam smo namreč sprejeli. V zvezi z 2. točko dnevnega 
reda pa je treba zboru posredovati ugotovitve in sklepe medodborovske sku- 
pine glede možnosti razvoja v 1980. letu. Prosim tovariša Jožeta Globačnika, da 
poroča! 

Jože Globačnik: V zvezi z možnostmi razvoja v 1980. letu in pa v 
preostalem delu tega leta je skupina ugotovila, da so bile v Zboru združenega 
dela dane številne zelo konkretne in povsem operativne zahteve, ki naj bi 
bile vključene v vsebino zaključnega dokumenta. Skupina ni soglašala s takim 
stališčem, in se je, zato da ne bi razpravljali v nedogled, strinjala s kom- 
promisnim predlogom, da bi v zadnji točki zaključnih stališč zapisali, naj 
predlagatelj ob pripravi nadaljnjih ocen in plana za naslednje leto prouči raz- 
pravo in sprejme svoje stališče tudi glede vsebine razprave v zborih Skup- 
ščine Slovenije. 

To je bilo vse. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik! Slišali ste 
predlog dopolnitve predlaganih ugotovitev in sklepov k poročilu Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za 
srednjeročno obdobje in k oceni možnosti razvoja v 1980. letu. 

2eli kdo razpravljati o predlagani dopolnitvi? (Ne.) 
Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za predlagano dopolnitev predla- 

ganih ugotovitev in 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 dopolnitev k 
predlogu ugotovitev in sklepov. 

Dajem na glasovanje predlog ugotovitev in sklepov skupaj s sprejeto do- 
polnitvijo k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1979 in k oceni možnosti razvoja 
v letu 1980. Kdor je za predlagane ugotovitve in sklepe, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog ugo- 
tovitev in sklepov skupaj z dopolnitvijo k poročilu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenjie za obdobje 1976—1979. 
leta in oceni možnosti v 1980. letu. 
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Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik (iz klopi): Zboru moram sporočiti da smo opravili 
usklajevanje glede predloga ugotovitev in sklepov z delegati v Zboru zdru- 
ženega dela v razmeroma še kar racionalnem času. 

Predsednica Tine Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik! Dnevni red 
21. seje Družbenopolitičnega zbora je s tem izčrpan. Zato zaključujem sejo, dele- 
gatom pa želim prijetne počitnice! 

(Seja je bila končana ob 15.00 uri.) 



22. seja 

(26. septembra 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9,10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
22 sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost za današnjo sejo so opravičili tovariši: Jože Božič, Stane Gavez, 
Vlado Janžič, Zoran Polič, Viktor Stopar, Silva Skerbec, Štefanija Zagmajster, 
Peter Toš, Milan Kučan in Ivanka Vrhovčak. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije naš zbor ni pristojen za 
obravnavo in sklepanje o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu. Zato 
predlagam, da o tem osnutku razpravljamo na podlagi 88. člena poslovnika 
kot zainteresiran zbor. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo osnutek zakona o energetskem 
gospodarstvu obravnaval v skladu z 88. členom poslovnika. Kdor je za ta pred- 
log, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Eden). 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor z večino glasov odločil, da bo 
obravnaval osnutek zakona o energetskem gospodarstvu v skladu z 88. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnikov 20. in 21. seje Družbenopolitičnega zbora; 
2. osnutek zakona o energetskem gospodarstvu; 
3. predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za 

četrto trimesečje 1979; 
4. predlog odloka o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna 

vprašanja ter o njeni sestavi; 
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5. predlog zakona o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo; 

6. volitve in imenovanja; 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Obveščam delegate, da sta nam predsednik Zbora združenega dela in pred- 

sednica Zbora občin poslala obvestilo z dne 25. julija 1979, v katerem nas ob- 
veščata, da sta zbora na sejah 23. julija 1979 obravnavala in sprejela predlog 
smernic za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1981—1985, h katerim je sprejel Družbenopolitični zbor stališča na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih dveh obvestil sprejme naslednji sklep, s katerim 
ugotavlja, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela predlog smernic 
za pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981—1985 v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki jih je ta sprejel na 
seji 23. julija 1979. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnikov 20. in 21. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Predlaga kdo kakšne popravke, dopolnitve 
ali spremembe zapisnikov? (Nihče.) Ker ne predlaga nihče sprememb, dajem 
odobritev obeh zapisnikov na glasovanje. Kdor je za potrditev zapisnikov, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnika 20. in 
21. seje zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o energetskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona je predlagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Osnutek 
zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. Osnutek zakona in obe poročili ste prejeli. Da- 
nes ste prejeli tudi predlog stališč in predlogov, ki naj bi jih ta zbor sprejel kot 
zainteresiran zbor. 

Predstavnik predlagatelja je Drago Petrovič, član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za energetiko. Do- 
govorila sva se, da bo dal uvod k tej točki dnevnega reda. Prosim, besedo ima 
tovariš Drago Petrovič! 

Drago Petrovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da navedem, preden bom dal kratko analizo predloženega 
osnutka, nekaj osnovnih vzrokov, ki so narekovali predloženo vsebino zakona. 

Razvoj našega energetskega gospodarstva je v zadnjih letih, posebno v 
sedanjem srednjeročnem obdobju, izredno intenziven. Moramo pa nadomestiti 
izostanek v graditvi energetskih objektov, ki je nastal v prejšnjih planskih 



520 Družbenopolitični zbor 

obdobjih. Zato nas ne sme začuditi skokovit porast deleža energetskih investicij 
v gospodarskih investicijah sedanjega srednjeročnega obdobja, ki znaša 20%, 
medtem ko je bil v obdobju 1971—1975 trikrat nižji. 

Energetika pomeni prioriteto sedanjega plana in vse kaže, da bo to ostala 
tudi v naslednjem desetletju. Ze 1973. leta smo predvidevali, da bo razkorak 
med proizvodnjo in porabo odpravljen šele okoli 1982. leta oziroma 1983. leta, 
če bodo vlaganja dovolj intenzivna. Zadnji dogodki v svetovnem energetskem 
gospodarstvu pa kažejo na to, da bomo vlaganja morali zadržati, posebno če bomo 
želeli znižati energetsko odvisnost, sicer nam naraščajoče cene in obseg porabe 
nafte pretijo poseči v ravnotežje naše plačilne bilance. Slej ko prej bo razvoj 
našega in jugoslovanskega energetskega gospodarstva še naprej slonel pred- 
vsem na naslednjih izhodiščih: dolgoročni in zanesljivi preskrbi z vsemi vrstami 
primarne in transformirane energije, ekonomsko racionalnem in čim višjem 
izkoriščanju domačih energetskih virov, racionalnosti proizvodnje in porabe 
vseh vrst energije, nujnem obsegu zagotovitve energije iz uvoza, posebno v 
dolgoročnem sodelovanju z deželami v razvoju, usklajenem razvoju našega 
energetskega gospodarstva z energetskimi gospodarstvi socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin na osnovi skupnih naložb in dohodkovnih povezav, 
optimizaciji energetskih objektov in sistemov, tako v graditvi kot tudi pri 
eksploataciji, in nazadnje na izvajanju ukrepov za varstvo okolja. 

V obdobju sedanjega plana je zgrajenih in že obratuje 754 megavatov pro- 
izvodnih elektroenergetskih kapacitet, 610 kilometrov visokonapetostnih dalj- 
novodov, 2400 megavoltamperov transformacijskih zmogljivosti, 600 kilometrov 
magistralnih plinovodov, 0,8 milijonov ton novih kapacitet premogovnikov in 
70 000 kubičnih metrov rezervoarskih prostorov za tekoča goriva in naftni 
plin ter ustrezno distribucijsko, elektro in plinovodno omrežje. 

Ocenjujemo, da bodo glavni objekti sedanjega plana, čeprav nekateri med 
njimi z zamudo, realizirani. Zaradi nezagotovljenih sredstev oziroma nepravo- 
časno pripravljenih programov so preneseni v kontinuiteto Toplarna II in 
Rafinerija v Lendavi ter del prenosnega in distribucijskega elektroomrežja. 
Na kratko rečeno, gre za obratovanje več kot 50 energetskih objektov, katerih 
naložbena vrednost znaša nad 25 milijard dinarjev. 

V tem letu bomo porabili 8 milijard kilovatnih ur električne energije, 6,5 
milijonov ton premoga, 2,4 milijona ton naftnih derivatov in 350 milijonov nor- 
malnih kubičnih metrov zemeljskega plina. 

Na področju energetskega gospodarstva se proizvajalci in uporabniki ener- 
getskih virov že od 1974. oziroma 1975. leta povezujejo v Interesno skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije in Interesno skupnost za nafto in plin Slovenije. 

Ob Interesni skupnosti elektrogospodarstva Slovenije deluje še pet območ- 
nih skupnosti. Njihova ustanovitev in delovanje kot novih oblik samoupravne 
organiziranosti proizvajalcev in uporabnikov energije pomeni korak naprej 
pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov na izhodiščih nove ustave. 
Njihova vloga je nezamenljiva. Opravile so veliko delo, ki smo ga na kratko že 
navedli, kljub težavam, s katerimi so se srečevale pri svojem delovanju. 

Ob tem seveda ne gre prezreti razlike že v samem izhodiščnem položaju 
obeh skupnosti. Interesna skupnost elektrogospodarstva je bila ustanovljena 
na podlagi zakona in zajema vse proizvajalce in uporabnike, Interesna skupnost 
za nafto in plin pa na prostovoljni podlagi in zato ne vključuje vseh uporab- 
nikov. Medtem ko je Interesna skupnost elektrogospodarstva pri realizaciji 
svojega zahtevnega programa razvoja uspela uveljaviti načelo združevanja 
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sredstev kot pretežno obliko zagotavljanja sredstev za razširjeno reprodukcijo, 
je na področju izvedbe programa Interesne skupnosti za nafto in plin prevla- 
doval kreditni odnos. 

Osnoven razlog za to je, da smo doslej le elektrogospodarstvo proglasili za 
dejavnost posebnega družbenega pomena, čeprav predstavlja poraba električne 
energije le 18% porabe uporabljene energije. 

Kljub nespornim dosežkom in uspehom na področju samoupravne organi- 
ziranosti proizvajalcev in uporabnikov energije, delovanju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti s tega področja in realizaciji sporazuma o temeljih planov 
energetskega gospodarstva so se v dosedanjem razvoju in uveljavljanju druž- 
benoekonomskih odnosov pokazale nekatere pomanjkljivosti oziroma problemi, 
ki terjajo ustrezno rešitev, in sicer: 

a) Obstaja dvojni sistem financiranja razširjene reprodukcije, eden za 
elektrogospodarstvo in nanj vezane proizvodnje primarne energije ter drugi 
za naftno-plinsko gospodarstvo, s tem pa tudi bistvene razlike v možnosti 
realizacije njihovih razvojnih programov. 

b) Neusklajen pristop pri reševanju problemov oskrbe s posameznimi vr- 
stami energije povzroča nepotreben pritisk na porabo ene ali druge vrste 
energije. 

c) Neenoten nastop tako dobaviteljev kot tudi porabnikov pri nabavah 
izven republike, posebno pri naftnih derivatih in premogu, onemogoča do- 
seganje optimalnih pogojev dobav, predvsem pa onemogoča uvedbo sodelovanja 
z dobavitelji izven republike na osnovi dohodkovnih odnosov. 

Ob sprejetih energetskih bilancah, tako letnih kot tudi srednjeročnih, ni 
določen sistem odgovornosti proizvajalcev oziroma dobaviteljev energije, samo- 
upravnih interesnih skupnosti in v končni fazi tudi družbenopolitičnih skup- 
nosti. To seveda onemogoča njihovo kvalitetno realizacijo. 

Kljub sprejetim načelom energetske politike izrazito zaostajamo v razi- 
skavah in aktiviranju domače energetske osnove in s tem večamo energetsko 
odvisnost, ki danes znaša že nad 60 %. Kljub vsem težavam, ki jih predstavlja 
uvoz energije, posebno nafta, se je tudi po 1973. letu nadaljeval prehod s trdih 
na tekoča goriva, kar plačilno bilanco vse bolj obremenjuje. Tega procesa vse 
doslej nismo znali učinkovito zaustaviti, čeprav je že ves čas jasno, da je to 
nujno. 

Proizvodni stroški in izdatki za energijo, tako domačo kot tudi uvozno, 
vse bolj obremenjujejo materialne stroške uporabnikov, zato se vse bolj uve- 
ljavlja potreba po čim racionalnejši proizvodnji in porabi energije. 

Pri izvajanju energetskih naložb je treba zagotoviti več družbene kontrole 
nad racionalnostjo porabe zagotovljenih sredstev, spoštovanjem rokov izvedbe 
in zagotavljanjem večjega reda pri izvajanju nalog izvajalcev. 

Navedeni problemi so izraz tako neenakega družbenoekonomskega polo- 
žaja in obravnave posameznih vrst energetskih dejavnosti, kot tudi razlike v 
vsebini in obsegu dogovarjanja proizvajalcev in uporabnikov, nezadostne sklad- 
nosti v delovanju energetskih samoupravnih interesnih skupnosti, tako na 
republiški kot na območni ravni, kot tudi premalo prisotnega spoznanja, da je 
vsak uporabnik uporabnik več vrst energetskih virov, ki pa so med seboj za- 
menljivi, in da je zavoljo tega treba obravnavati energetsko problematiko in 
energetsko gospodarstvo kompleksno in iz enotnih izhodišč, kar vse otežuje 
realizacijo tako tekočih kot srednjeročnih nalog sprejete energetske politike. 
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Navedena spoznanja in razlogi so vodili predlagatelja, da je pristopil k 
normativni ureditvi celotnega energetskega gospodarstva, kar pomeni tudi 
prvi poizkus pri nas. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela 

dne 30. oktobra 1978. leta sprejela predlog za izdajo zakona o energetskem 
gospodarstvu ter zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
osnutek zakona in pri tem upošteva tudi pripombe, predloge in mnenja skup- 
ščinskih teles. Sprejeta načela, na podlagi katerih se bodo urejala razmerja na 
področju energetike, so: 

1. Proglasitev vseh energetskih dejavnosti, to je dejavnosti premogovništva 
in jedrskih goriv, naftno-plinske dejavnosti, elektroenergetske dejavnosti in 
dejavnosti daljinskega oskrbovanja s toploto za dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena, saj gre za področja, ki so uporabnikom enako pomembna in se 
z vsemi oskrbujejo, pač pa glede na razpoložljive kapacitete, pri čemer je nji- 
hova pomembnost za oskrbo enakovredna, ne glede na to, ali gre za primarno 
ali za transformirano obliko. 

2. Obvezno povezovanje proizvajalcev in uporabnikov energetskih virov v 
samoupravne interesne skupnosti. Trajno opravljanje energetskih dejavnosti 
je nujno za zadovoljevanje potreb uporabnikov energije. Zaradi uresničitve 
načela o nujnosti in dostopnosti energije vsakomur in hkrati večinoma mono- 
polnega položaja proizvajalcev nam delovanje tržnih zakonitosti ni in ne more 
biti edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vrednotenje njihovih 
delovnih uspehov. Iz tega razloga je nujno zavezati proizvajalce in uporabnike 
k dogovornemu reševanju problemov celovite energetske preskrbe, saj gre 
za komplementarne vplive pri porabi posameznih vrst energije oziroma možno 
zamenljivost. 

3. Poudarjen družbeni interes za to, da se energetski viri racionalno pri- 
dobivajo, pretvarjajo, transportirajo in uporabljajo. Tak pristop narekujejo 
gibanje cen in ponudba nafte dežel proizvajalk ter njihov vpliv na dežele 
uvoznice. To terja tudi energetska situacija v Sloveniji, saj danes pokrivamo 
prek polovice potreb po energiji z dobavo od drugod, večinoma iz uvoza. 

4. Pospešitev izvajanja raziskav in uvajanja novih uporabnih virov ener- 
gije, geotermične, sončne, energije vetra. Dolžnost vseh organizacij združenega 
dela energetskih dejavnosti je, da v plane razvoja uvrstijo tudi raziskave teh 
virov energije. Spremeniti je treba odnos do raziskav domačih virov energije, 
saj je Slovenija še v mnogočem dokaj neraziskana. Zato morajo raziskave 
dobiti značaj investicij in njihov obseg ne sme biti več prepuščen trenutnemu 
ekonomskemu položaju organizacij združenega dela energetskih dejavnosti. 

Osnutek zakona vsebinsko sestavljata dva dela. In sicer del, ki ureja vpra- 
šanja organiziranosti, poslovanja in razvoja organizacij združenega dela ener- 
getskih dejavnosti ter sistem in vsebino njihovega povezovanja in dogovarjanja 
z uporabniki, vse zato, da se zagotovi uporabnikom in s tem družbi nasploh 
potrebna energija v dogovorjenem času, kakovosti in količini, in drugič del, 
ki ureja izhodišča za zagotovitev racionalnejšega ravnanja z energijo in njeno 
družbeno usmerjenost pri uporabi, pri čemer pa je cilj v končnem izhodišču 
isti kot poprej, to je uskladitev porabe energije z možnostjo njene ponudbe. 

Predloženi osnutek zakona o energetskem gospodarstvu je prvi zakon, 
ki poskuša celovito urediti področje energetike kot ene izmed infrastrukturnih 
dejavnosti, to je dejavnosti, ki je bistvenega pomena za delovanje in razvoj 
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celotne družbene skupnosti, in to v okvirih, ki jih začrtujejo predvsem ustava, 
zakon o združenem delu, zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
dosežena spoznanja ob pripravi zakona o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu Slovenije. Vsebinsko pa osnutek zakona temelji na dosedanjih 
izkušnjah pri izvajanju določb zakona o elektrogospodarstvu, na dosedanjih 
izkušnjah delovanja obeh samoupravnih interesnih skupnosti na področju ener- 
getike, to je Interesne skupnosti elektrogospodarstva in Interesne skupnosti 
za nafto in plin, ter povezovanja in reševanja vprašanj odnosov med uporabniki 
in proizvajalci v začrtanih okvirih nadaljnje politike razvoja energetike, opre- 
deljenih v ugotovitvah in stališčih te skupščine, ko je obravnavala dolgoročno 
energetsko bilanco Slovenije do konca tega tisočletja, priporočila o programu 
racionalnega ravnanja z energijo, kot tudi ob upoštevanju trendov razvoja 
energetike v svetu. 

Osnutek zakona ima pionirsko vlogo še v tem smislu, da je prvi, ki poskuša 
na področju, na katerem so ustanovljene samoupravne interesne skupnosti ma- 
terialne proizvodnje, postaviti sistemska izhodišča za urejanje zlasti družbe- 
noekonomskih odnosov med uporabniki in proizvajalci. Ob tem bi lahko kdo 
zaključil, da prehiteva, saj še ni izdelana ocena razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih na področju materialne pro- 
izvodnje, za kar je Skupščina SR Slovenjie zavezala svoj izvršni svet in od 
katere se pričakuje, da bo opredelila usmeritve nadaljnjega razvoja. Vendar 
smo mnenja, da je obravnava osnutka ter s tem ocenjevanje ponujenih rešitev 
dobrodošel in pospešujoč faktor razčiščevanja in priprave analize oziroma 
ocene, pri čemer bo predlagatelj seveda s pripravo predloga zakona počakal 
na usmeritve iz ocene in jih nato ustrezno vključil v predlog zakona, kot to 
tudi predlagajo v svojih poročilih odbori zborov. 

Na področju energetike se ti družbenoekonomski odnosi med uporabniki 
in proizvajalci izražajo na dveh ravneh: Na ravni zagotavljanja pogojev te- 
kočega poslovanja organizacij združenega dela energetskih dejavnosti z dogo- 
varjanjem in sporazumevanjem uporabnikov in proizvajalcev o cenah ener- 
getskih virov in na ravni zagotavljanja pogojev za graditev novih energetskih 
objektov v skladu z rastjo porabe energetskih virov. 

Osnutek zakona določa, da so temeljni vir financiranja vseh energetskih 
naložb združena sredstva uporabnikov in proizvajalcev, o katerih statusu, to 
je vračljivost ali nevračljivost ter o drugih obveznostih in pravicah iz naslova 
združevanja sredstev v smislu zakona o združenem delu se uporabniki in pro- 
izvajalci dogovarjajo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

Dosedanja razprava o osnutku zakona je tudi opozorila na možnosti uve- 
ljavi jianj a dvojnih cen, to je uvedbe polne cene za tiste uporabnike, ki ne bi 
pristopili k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in se tako ne bi odločili za namensko združevanje sredstev. 

V sedanjem planskem obdobju nismo imeli dvojnih cen, ampak je vpe- 
ljano obvezno združevanje sredstev na podlagi posebnih zakonov, in to za ve- 
čino področij, na katerih so samoupravne interesne skupnosti materialne pro- 
izvodnje. Mnenja smo, da gre za sistemsko vprašanje, ki se nanaša na vsa ta 
področja. Zato bomo predlagali, da o tem razpravlja tudi Republiški svet za 
vprašanja družbene ureditve; nato bo ustrezna rešitev vključena v predlog 
zakona. 
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V predlogu zakona bomo tudi jasno izrazili, da je akt, s katerim se urejata 
obe sferi družbenoekonomskih odnosov, samoupravni sporazum o temeljih 
plana samoupravnih interesnih skupnosti. Ta bo torej vseboval tudi normative 
in kriterije za oblikovanje cen energetskih virov. 

V predlogu zakona bomo v skladu z že danimi opozorili jasno opredelili 
vlogo samoupravnega sporazuma o temeljih plana kot temeljnega akta urejanja 
medsebojnih odnosov med proizvajalci in uporabniki v vsakokratnem planskem 
obdobju. Njegov sestavni del je tudi srednjeročna energetska bilanca, ki tako 
postane del dogovora o temeljih plana družbenopolitične skupnosti. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov območnih interesnih skupnosti 
se usklajujejo s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana republiške samo- 
upravne interesne skupnosti in nasprotno, hkrati pa tudi s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih plana drugih samoupravnih interesnih skupnosti, še po- 
sebej s področja materialne proizvodnje. 

Na področju organiziranosti je v dosedanji razpravi prevladalo stališče 
da je za zadovoljivo usklajevanje interesov energetskih dejavnosti in s tem 
uresničevanje začrtane energetske politike kot sestavnega dela družbenega 
plana najprimernejša oblika povezovanja proizvajalcev in uporabnikov na 
ravni republike ustanovitev enotne energetske samoupravne interesne skup- 
nosti Slovenije. 1 

Pri opredeljevanju oblik organiziranosti samih proizvajalcev pa naj bi se 
v skladu z določbami zakona o združenem delu sklenil poseben družbeni do- 
govor o merilih za oblikovanje zlasti temeljnih organizacij združenega dela 
in delovnih organizacij v energetskih dejavnostih. 

Tovarišice in tovariši! Dosedanji celovit pristop in vsestranska obravna- 
va osnutka zakona sta potrdila pomembnost tega akta ter njegovo nujnost za 
nadaljnjo usmeritev urejanja odnosov na področju energetske preskrbe Vse 
dane pripombe bomo skrbno proučili in jih po opravljeni analizi oziroma oce- 
m družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih na pod- 
ročju materialne proizvodnje vključili v predlog zakona. V tem času bomo 
republiškima svetoma posredovali v obravnavo nekatera vprašanja, kot so na 
primer: obvezno združevanje sredstev za graditev energetskih objektov ali 
uvedba dvojnega sistema cen; možnosti organizacij združenega dela energet- 
skih objektov ali uvedba dvojnega sistema cen; možnosti organizacij zdru- 
ženega dela energetskih dejavnosti, da s samoupravnimi sporazumi prevzema- 
jo v okviru posamezne družbenopolitične skupnosti oziroma občine določene 
finančne obveznosti in vključitev tega v kriterije za oblikovanje cen energet- 
skih virov; vloga velikih porabnikov energetskih virov, ali je to predmet za- 
kona ali vsakokratnega samoupravnega sporazuma o temeljih plana samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Njihova stališča bomo upoštevali pri pripravi 
predloga zakona. Hvala lepa. 

r^KPretlSednl^amTlna T 0 m 1 j e : Hvala lePa, tovariš Petrovič! Poročevalec Odbora tovariš Tone Krašovec, ali boš dopolnil poročilo Odbora' (Da) Bese- 
do ima tovariš Tone Krašovec! 

v 
Tone Krašovec: Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da lahko 

rečem, da je, kljub še deloma počitniškemu času, Odbor na svoji seji dne 12. 
septembra 1979. leta z vso resnostjo in odgovornostjo razpravljal o osnutku 
zakona o energetskem gospodarstvu, ker smo se zavedali, da gre za izredno 
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življenjsko pomembno vprašanje družbenoekonomskega razvoja, za dejav- 
nost, za katero družba izraža svoj posebni interes, in da morajo biti temu us- 
trezno postavljeni v zakonu tudi družbenoekonomski odnosi in samoupravna 
organiziranost oziroma smo ocenjevali, da je to tudi pogoj za uspešen materi- 
alni razvoj na tem področju. 

Iz poročila Odbora bom poskušal navesti glavne ugotovitve. Na splošno 
smo ugotovili, v bistvu že v skladu s sprejetim sklepom Skupščine SR Slove- 
nije, da bi bilo treba čimprej pripraviti temeljito analizo oziroma oceno raz- 
voja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samo- 
upravnih interesnih skupnostih na področju materialne proizvodnje, da bi tako 
lahko našli odgovore na številna odprta vprašanja oziroma dileme ter usme- 
ritve za prihodnje delo in bi tako lažje presojali, kako opredeliti vlogo druž- 
benopolitičnih skupnosti pri zagotavljanju posebnega družbenega interesa. 

Konkretno pa bi glede energetskega področja, na katerega se nanaša os- 
nutek zakona, pripomnil: 

1. Tudi na tem področju pričakujemo, da bi taka celovita analiza odnosov 
v dejavnostih posebnega pomena na področju materialne proizvodnje lahko 
omogočila natančneje opredeliti vse možne družbenoekonomske odnose na pod- 
ročju energetike, posebej še, ko gre za združevanje sredstev. Menili smo, da 
so v osnutku zakona določbe, ki urejajo vprašanja pridobivanja in razporeja- 
nja skupaj ustvarjenega dohodka, premalo razčlenjene glede na možnosti, ki 
jih daje zakon o združenem delu. 

2. Ocenili smo, da gre pri besedilu zakona še za določeno nedorečenost v 
zvezi z razčlenitvijo 51. člena republiške ustave, ker iz osnutka zakona ni dovolj 
jasno, kdaj naj intervenira družbenopolitična skupnost. Ocenjevali smo, da bi 
morala biti osnova za intervencijo predvsem neizpolnjevanje družbenega 
plana. 

3. Menimo, da bi morali določbe o planiranju v osnutku zakona bolj prila- 
goditi spoznanjem, ki jih že imamo v zvezi z osnutkom zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije, še 
posebej, ko gre za opredelitev specifičnih postopkov in vsebine planiranja, za 
načine usklajevanja planov temeljnih organizacij združenega dela in raznih 
oblik njihovih samoupravnih povezav in združevanja. Predvsem pa smo me- 
nili, da v osnutku zakona, ko gre za opredelitev vsebine in postopkov spreje- 
manja energetske bilance, ni ustrezno dorečenih predlogov, kajti energetsko 
bilanco osnutek tega zakona izloča iz družbenega plana kot osnovnega akta, s 
katerim opredeljujemo nadaljnji družbenoekonomski razvoj. 

4. V osnutku zakona, po oceni odbora, ni dovolj jasno opredeljena samo- 
upravna organiziranost. Če vzamemo kot osnovo temeljno besedilo in ne va- 
rianto, je navedeno, da se na ravni republike ustanovita dve samoupravni in- 
teresni skupnosti, in sicer prva za elektrogospodarstvo in premogovništvo ter 
druga za nafto in plin, ki se povezujeta v Zvezo samoupravnih interesnih skup- 
nosti za energetiko. V območjih ene ali več občin se ustanavljajo območne sa- 
moupravne interesne skupnosti, vendar pa so, po mnenju Odbora, opredelje- 
ne predvsem kot mesto, kjer se pretežno urejajo vprašanja distribucije, niso 
pa dovolj opredeljene naloge območnih skupnosti v zvezi s planiranjem in 
usklajevanjem celotnega razvoja energetike v posameznem območju. 

Sicer moram tudi povedati, da so bila glede na predložene možnosti o 
samoupravni organiziranosti v Odboru navzoča različna mnenja, vendar pa je 
prevladalo stališče, da mora v zakonu opredeljena samoupravna organiziranost 
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zagotoviti izražanje in usklajevanje interesov posameznih energetskih dejavno- 
sti in njihovo vključevanje v oblikovanje in uresničevanje enotne energetske 
politike kot sestavnega dela družbenega plana. 

Menim, da vam pripomb k posameznim členom ni treba brati ali posebej 
razlagati, ker ste prejeli poročilo Odbora. 

Povedal bi še naslednje: Odbor je v razpravi tudi ugotovil — na podlagi 
vseh teh pripomb in tega, kar smo že slišali v nekaterih drugih skupščinskih 
telesih — da rešitve v osnutku zakona verjetno še niso mogle biti širše uskla- 
đene in da je bilo verjetno tudi premalo* časa za posvete vseh zainteresiranih 
dej avnikov. 

Menili smo, da bi bilo treba, glede na nekatere načelne dileme, ki sem jih 
opisal, pred naslednjo fazo dodelave zakonskega besedila razčistiti v pristoj- 
nem družbenem svetu, katerega mnenje bomo verjetno lahko slišali še danes, 
marsikatera navedena vprašanja in tista, ki so jih postavljali drugi zaintere- 
sirani za razpravo o osnutku tega zakona. Šele potem bi bilo verjetno možno 
pripraviti temeljitejše besedilo zakona. Predlagatelj je sprejel obveznost, da 
bo vse izrečene pripombe ustrezno razvrstil in jih posredoval v obravnavo pri- 
stojnemu družbenemu svetu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Krašovec! Predstav- 
nik Zakonodajno-pravne komisije, ali boste povedali stališče komisije? (Ne.) 
Pred razpravo predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki naj bi na pod- 
lagi razprave po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve predlaganih sta- 
lišč in predlogov. V skupino predlagam tovariša Toneta Krašovca, tovariša 
Igorja Uršiča, tovariša Jožeta Globačnika in tovariša Mirana Potrča. Ste vsi 
za ta predlog? (Da.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Roman Al- 
breht ! 

Roman Albreht! Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
Predlagam, da zbor svetuje predlagatelju osnutka tega zakona, da ga bodisi 
umakne iz razprave v tej obliki bodisi da se dogovorimo, da predlagatelj po- 
novno predloži Skupščini SR Slovenije nov osnutek zakona. 

Predlagam, da predlagatelj predvsem izoblikuje nekatera temeljna izho- 
dišča, na katerih je sedaj izoblikovan osnutek zakona, in jih predloži v obrav- 
navo Republiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve. Ta predlog uteme- 
ljujem z naslednjim: 

V času po objavi osnutka je prišlo do številnih sistemskih razprav, ki od- 
pirajo nova vprašanja v zvezi s ponujenim, zlasti družbenoekonomskim pri- 
stopom, na katerem je zasnovan osnutek zakona. Razprave opozarjajo, da bi 
terjal sedanji pristop temeljito in vsestransko družbeno presojo po vseh rele- 
vantnih družbenih dejavnikih, ki sodelujejo v delu republiških svetov, ker 
obstajajo razlogi praktične, družbenoekonomske, sistemske in celo ustavne 
narave, zaradi katerih prihaja do številnih zadržkov glede ponujenih rešitev. 
Namreč zadržkov, ki opozarjajo, da bi bilo treba presoditi, ali izhaja ponujena 
zasnova konkretno iz temeljev naših družbenoekonomskih odnosov in ali po- 
stavlja družbene subjekte združenega dela v položaj subjektov ustvarjanja 
celovite interesne integracije. 

Razprave v okviru Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, 
ki smo jo nedavno imeli na pobudo Centralnega komiteja Zveze komunistov 
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Slovenije o nekaterih odprtih vprašanjih na področju elektrogospodarstva, pri 
katerih so se pokazale pomembne razlike v pristopu k urejevanju odnosov 
v okviru tako imenovanih velikih sistemov, kažejo, da zaradi teh razlik ne 
morejo subjekti združenega dela oblikovati niti ustreznih dohodkovnih od- 
nosov niti ustrezne politike cen niti se ustrezno samoupravno organizirati in da 
so že dalj časa vsa ta vprašanja odprta in da povzročajo spore, čeprav se je 
glede teh opredelitev neposredno angažiral prejšnji predsednik Predsedstva 
SR Slovenije tovariš Sergej Kraigher in čeprav smo stališča, ki so bila 
izoblikovana o tem, nekajkrat verificirali v tem svetu. Očitno je, da imamo 
pri tem opravka s trdim delom, da začnemo integracije dejansko graditi na 
samoupravnih dohodkovnih odnosih. Dokler tega ne bomo naredili, bomo imeli 
integracije, ki ne bodo dobre. 

Kot rečeno, brez rešitve teh temeljnih vprašanj bo cela zasnova združe- 
vanja zgrajena na pesku in bo še en nov izvor neprestanih sporov in naspro- 
tij, s čimer ne bo dosežen cilj, ki ga moramo doseči. Namreč, moja intervenci- 
ja ni v smislu vprašanja, ali je potrebno na področju energije ustvariti veliko 
integracijo združenega dela s. trdnimi notranjimi ekonomskimi in dohodkov- 
nimi vezami ali ne. Ta naloga je nesporna in ne bi smela biti za nikogar vpra- 
šljiva. Toda vprašanje je, kako jo bomo izvedli. Vprašanje je namreč, ali jo 
bomo izvedli na trdnih osnovah, ali bomo spodbudili notranje impulze za trd- 
nost in razvoj take integracije ali pa bomo prisiljeni uresničevati cilj s pove- 
čevanjem državno-administrativnega vpletanja v te odnose in s ponovno okre- 
pitvijo upravljalskih tehnostruktur v posameznih skupnostih, ki bodo z osamo- 
svojeno upravljalsko močjo, skrivajoč se za splošnim družbenim interesom in 
zakonom, posegale po elementarnih samoupravnih pravicah. Temu smo priča, 
iskreno povedano, tudi v odnosih znotraj elektrogospodarskega sistema in tudi 
znotraj drugih sistemov. 

Predlagatelj osnutka tega zakona je v uvodni informaciji navedel nekaj 
spletov vprašanj, ki še niso obdelana in o katerih sploh ne moremo razpravlja- 
ti. Navedel je nekaj vprašanj, ki terjajo še konceptualno razpravo in glede 
katerih torej ne vemo, o čem odločamo. Navedel je nekaj vprašanj, ki terjajo 
še temeljito sistemsko obdelavo. Taki radikalni posegi v zakonsko besedilo, 
kakršnega imamo sedaj delegati pred seboj, bi nujno terjali v skladu s pri- 
stojnostmi in odgovornostmi, ki jih ima v našem družbenopolitičnem sistemu 
sama Skupščina, da se delegati izrečemo o tako izoblikovanem osnutku, ne pa, 
da se o tem izrekamo šele pri predlogu zakona, saj veste, da je postopek pov- 
sem drugačen. 

Z umetnim pospeševanjem postopka v Skupščini, čemur so nekateri po- 
samezniki zelo naklonjeni, ker mislijo, da bodo s tem kaj pospešili, ničesar ne 
pridobimo. Če se delegati v Skupščini ne bomo znali jasno opredeliti do teme- 
ljnih rešitev, ne bomo sposobni ustvariti razpoloženja v družbi, kar je eden 
izmed temeljnih pogojev, da bomo zakon, kakršnega bomo sprejeli, res dosled- 
no in dobro izpeljali. Izkušnje nam govore, da so izsiljeni zakoni na zelo trh- 
lih nogah. V zadnjem času je v zvezi s tem nekaj primerov. Sprejeli smo za- 
kone, o katerih smo takoj naslednji dan razpravljali, kako naj jih ne bi izva- 
jali. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Roman Albreht! Na- 
prej, prosim! Besedo ima tovariš Štefan Strok! 
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Štefan Strok: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi nekaj besed o aktivnosti Republiškega odbora Sindikata delavcev 
energetike Slovenije v zvezi s pripravo zakona o energetskem gospodarstvu. 

Podobno kot preostali organi in družbenopolitične skupnosti v republiki 
smo se tudi v Republiškem odboru Sindikata delavcev energetike Slovenije 
v celoti zavedali pomembnosti nastajanja zakona o energetskem gospodarstvu 
Slovenije. Prav zaradi tega smo se v Republiškem odboru tudi odločili, da bo- 
mo pri snovanju in pozneje pri dograjevanju ves čas politično aktivno sodelo- 
vali. V prvi fazi je bila ta aktivnost prisotna le v delovnih skupinah, pozneje 
se je pa ta aktivnost prenesla tudi na organe Republiškega odbora. 

Pri snovanju in dograjevanju zakona o energetskem gospodarstvu so nam 
bile za osnovo pozitivne in negativne izkušnje, do katerih smo prišli na podla- 
gi še sedaj veljavnega zakona o elektrogospodarstvu, in ugotovitve iz doseda- 
njega delovanja in aktivnosti področnih samoupravnih interesnih skupnosti 
ter Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije in samo- 
upravnih interesnih skupnosti za nafto in plin. 

Na podlagi analiz izvajanja zakona in na podlagi ugotovitev o aktivnosti 
ter mestu in vlogi že omenjenih samoupravnih interesnih skupnosti smo pri- 
šli do ugotovitve, da na področju energetike Slovenije manjka zakonodaja, ki 
naj področje energetike enotno obravnava in rešuje vsa vprašanja s tega pod- 
ročja. 

Pozitivne ugotovitve, do katerih smo prišli v elektrogospodarstvu na pod- 
lagi zakonodaje, ki je elektrogospodarstvo opredelila kot panogo posebnega 
družbenega pomena, so nam narekovale, da je treba z zakonom o energetskem 
gospodarstvu proglasiti kot panoge posebnega družbenega pomena, poleg elek- 
trogospodarstva, še premogovništvo, naftno-plinsko gospodarstvo in komu- 
nalno energetiko. 

Na podlagi tega zakona je bila tudi 1975. leta ustanovljena Samoupravna 
interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije in 1977. leta na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin, 
prav tako pa še v obeh dejavnostih pet področnih oziroma temeljnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki pa niso bile popolnoma enako delegatsko 
sestavljene, kot sta bili obe republiški samoupravni interesni skupnosti. 

Prav zaradi različne organiziranosti in različnih delegatskih odnosov zno- 
traj samoupravne interesne skupnosti energetike je že takoj v začetku razgo- 
vorov stopilo v ospredje vprašanje, kako naj bodo energetske samoupravne 
interesne skupnosti Slovenije organizirane v prihodnje. Zaradi različnih po- 
gledov glede organiziranosti energetskih skupnosti je bil v Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva Slovenije sklican sestanek, na katerem smo se dogovorili 
za temeljne smeri prihodnje organiziranosti teh samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Na podlagi tega dogovora smo v organih Republiškega odbora Sindikata 
delavcev energetike pripravili politična izhodišča o prihodnji organiziranosti 
samoupravne interesne skupnosti energetike. 

Že prve razprave so pokazale, da bi bilo primerno, da bi v prihodnje imeli 
na področju energetike za območja posameznih ali več občin enotne temeljne 
samoupravne interesne skupnosti, katere bi sestavljali delegati proizvajalcev 
in delegati uporabnikov vseh vrst energije. S takšnimi političnimi izhodišči 
smo tudi nastopali v razpravah in v pripravah energetskega zakona. 
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Naslednje vprašanje, ki je bilo prisotno tudi v organih Republiškega od- 
bora Sindikata delavcev energetike, je bilo vprašanje organiziranosti repub- 
liških samoupravnih interesnih skupnosti energetike. V organih Republiškega 
odbora kot tudi v nekaterih organizacijah združenega dela so bila o tem vpra- 
šanju različna mnenja. Deljena mnenja so po eni strani nakazovala primer- 
nost predloga, da bi imeli v prihodnje na področju energetike Slovenije Samo- 
upravno interesno skupnost elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije 
ter Samoupravno interesno skupnost za nafto in plin, kateri bi se povezovali 
v Zvezo samoupravnih interesnih skupnosti energetike, in po drugi strani 
primernost predloga, da bi imeli na področju republike enotno Samoupravno 
interesno skupnost energetike Slovenije. Po prvem in drugem predlogu bi bila 
samoupravna interesna skupnost na republiški ravni sestavljena iz delegatov 
temeljnih samoupravnih interesnih skupnosti. 

O obeh predlogih smo v organih Republiškega odbora že večkrat razprav- 
ljali, kljub temu pa nismo prišli do enotnih mnenj. Prav zaradi neenotnosti 
se tudi na zadnji seji Izvršnega odbora Republiškega odbora nismo mogli po- 
litično opredeliti, kar je tudi delno razumljivo, kajti nismo imeli stališč os- 
novnih organizacij sindikata, katere še niso razpravljale o osnutku zakona. 

V sklopu 'vseh teh vprašanj bo treba v prihodnje dati vsekakor večjo vlo- 
go, kot so jo imele doslej, temeljnim samoupravnim interesnim skupnostim. 

Naslednje vprašanje, ki je bilo tudi prisotno na sejah organov Republiš- 
kega odbora, je bilo vprašanje, ali je primerno v zakonu opredeliti tudi kri- 
terije za organiziranost delovnih organizacij in višjih oblik organiziranosti 
energetike. To vprašanje je postalo toliko bolj pomembno, predvsem zaradi 
tega, ker smo se v zadnjih letih na področju organiziranosti elektrogospodar- 
stva Slovenije ukvarjali z nekaterimi izredno pomembnimi vprašanji, ki jih 
kljub veliki politični aktivnosti sindikatov po samoupravni poti še do danes 
nismo rešili. Izkušnje iz preteklosti nam torej kažejo, da organiziranost delov- 
nih organizacij in višjih oblik na področju energetike kot panoge posebnega 
družbenega pomena ne more biti odvisna le od delavcev znotraj energetskih 
dejavnosti, ampak je vprašanje organiziranosti izredno pomembno tudi za ce- 
lotno združeno delo. 

Sindikat zastopa stališče, da mora biti organiziranost energetskih dejav- 
nosti takšna, da bo čimbolj racionalna in čimbolj sposobna opravljati vse tiste 
naloge, katere od te dejavnosti terja celotno združeno delo. Prav zaradi takš- 
nih ugotovitev predlagamo, da se področje organiziranosti delovnih organiza- 
cij in drugih višjih oblik organiziranosti energetike kot celote v temeljnih na- 
čelih vključi v zakon o energetskem gospodarstvu. 

Z našim predlogom, da se to področje opredeli z zakonom, seveda ne me- 
nimo zavirati nadaljnje dejavnosti v zvezi z razpravo in sprejemanjem zakona, 
vendar pa menimo, da se lahko v času javne razprave, ki bo potekala v vseh 
osnovnih organizacijah sindikata in v organizacijah združenega dela, v zvezi z 
osnutkom zakona o energetskem gospodarstvu pripravijo tudi samoupravno 
sprejemljivi kriteriji za urejanje omenjenih vprašanj s tega področja. Krite- 
rije za organiziranost temeljnih organizacij združenega dela na področju ener- 
getike bi pa opredelili z družbenim dogovorom. 

Področje planiranja je, po mnenju Izvršnega odbora Republiškega odbo- 
ra, v zakonu preveč široko obdelano. V zakonu naj bi bilo planiranje urejeno 
le z navedbo globalnih elementov, medtem ko naj vse preostale elemente pla- 

34 



530 Družbenopolitični zbor 

niranja zajema samoupravni sporazum o temeljih planov, pa tudi nekatere 
preostale elemente energetske bilance. 

Po programu dela Republiškega odbora Sindikata delavcev energetike 
Slovenije bomo o osnutku zakona ponovno razpravljali na seji Republiškega 
odbora. To razpravo bomo organizirali v času javne razprave oziroma takrat, 
ko bomo dobili mnenja in stališča osnovnih organizacij sindikata. Na tej seji 
se bomo tudi dokončno politično opredelili do vseh doslej še odprtih vprašanj. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Strok! Naprej, pro- 
sim! Besedo ima tovariš Igor Uršič! 

IgorUršič: Ne bom govoril v imenu Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije, zato ker ni nobena delovna skupina znotraj Centralnega 
komiteja razpravljala o osnutku zakona. Vendar bi v svojem osebnem imenu 
podprl temeljno usmeritev, o kateri je govoril tovariš Albreht, da predlagamo 
da posreduje Skupščini nov osnutek zakona o energetskem gospodarstvu. Ce 
ste pazljivo prebrali stališče Odbora tega zbora za družbenoekonomske od- 
nose, je ta odbor to tudi predlagal. Od eksplicitnega predloga pa se je distan- 
ciral prav zaradi tega, ker Družbenopolitični zbor ni pristojen zbor za spre- 
jemanje zakona o energetskem gospodarstvu, £>ač pa se je le na podlagi 88. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije priglasil kot zainteresiran zbor. 
Ta zbor ne more zavračati oziroma ne more sprejeti osnutka zakona, za kate- 
rega ni pristojen. Ce pa preberete predlog stališč in predlogov in poročilo Od- 
bora za družbenoekonomske odnose, pa gre za enak predlog. 

Po drugi strani menim, da je prav, da Družbenopolitični zbor prvi raz- 
pravlja o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu, zaradi temeljnega raz- 
loga, ker menim, da vsi, ki kakorkoli sledimo dejavnosti pri preobrazbi in 
utrjevanju družbenoekonomskega položaja delavcev, proizvajalcev in uporab- 
nikov energije, vemo, da so bile že dve leti nazaj temeljne nosilke in pobud- 
nice družbene in politične dejavnosti glede preobrazbe v energetskem gospo- 
darstvu in predvsem elektrogospodarstvu prav družbenopolitične organizacije. 
Predvsem Zveza sindikatov in Zveza komunistov, je šla v dovolj široko dejav- 
nost in akcijo, Zveza sindikatov jo v tem trenutku še vedno vodi, in to uspešno, 
glede na informacije, ki so bile dane na zadnjem razgovoru v koordinaciji v 
Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve. Menili pa smo, da temelj- 
nih vprašanj, ki ise postavljajo že dve leti, ta osnutek zakona v zadovoljivi 
meri ne rešuje. 

Danes je bil tudi predlagatelj zakona v svoji uvodni besedi pravzaprav 
preokupiran s tekočimi problemi energetske bilance in stroškov ter skrbjo za 
energijo, kar je razumljivo. Menim pa, da bi naredili veliko napako, če bi nas ti 
trenutni problemi, ki niti ne bodo lahko rešljivi, kot tudi ne bodo hitro reš- 
ljivi, zanesli do take stopnje, da ne bi bili sposobni v tem trenutku konceptual- 
no postaviti tiste osnove in tistih elementov, s katerimi sploh v Sloveniji in 
Jugoslaviji v samoupravnem socialističnem družbenoekonomskem sistemu dol- 
goročno lahko rešujemo problem energetike. Na ta vprašanja je opozoril tova- 
riš Albreht. Opozoril je pač na tista vprašanja, o katerih smo vedno znova raz- 
pravljali in nanje opozarjali v družbenopolitičnih organizacijah, začenši z Re- 
publiškim odborom Sindikata delavcev energetike in v preostalih odborih, ple- 
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numu, v delovnih skupinah in komisijah v Centralnem komiteju Zveze komu- 
nistov Slovenije. 

Prvi odmevi v gospodarstvu na osnutek tega zakona, čeprav je treba reči, 
da kakšnega velikega odmeva ni bilo, ker je bil čas za razpravo prekratek niti 
se niso uspeli vključiti Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja, 
so približno taki: Usmeritve osnutka tega zakona bolj odlagajo kot pa po- 
magajo h konkretnemu reševanju problemov, ki so celoviti in ne lahko rešljivi. 

Ponovno nas je danes tudi tovariš Strok opozoril na tista vprašanja, ki 
ostanejo slej ko prej odprta. 

Rešitev, da bi predlagatelj to upošteval v fazi do izdelave predloga za- 
kona, menim, da je za predlagatelja prezahtevna. Odkrito je treba reči, da je 
v tem trenutku nekaj vprašanj dejansko konceptualne narave, za rešitev ka- 
terih v tem trenutku ne vemo, vemo pa za problem. To pomeni, da je treba 
sprožiti nekoliko širšo strokovno razpravo in se ustrezno strokovno organizi- 
rati, da bomo lahko sploh prišli do temeljnih rešitev. 

Seveda, eden izmed temeljnih kriterijev, vsaj tako si ga predstavljam, ko 
ocenjujemo osnutek tega zakona, zakonske usmeritve in posamezne zakonske 
rešitve, je ta, koliko ta zakon oblikuje sistem, koliko zakon pravzaprav daje 
osnovo družbenoekonomskim odnosom, vizijo samoupravne organiziranosti in 
tehnično-tehnološke povezanosti. Če iz tega zornega kota ocenjujemo osnutek 
tega zakona in njegov prispevek, potem osebno menim, da ta zakon ne daje 
te vizije niti ustrezne usmeritve. Menim pa, vsaj jaz si tako predstavljam, da 
ko pišemo zakon, moramo imeti približno vizijo, kako naj bodo urejeni odnosi, 
kakšna naj bo organiziranost in kakšna naj bo tehnološka povezanost. 

Naslednje vprašanje, o katerem je treba spregovoriti, je tole: Ze od vsega 
začetka, ko smo sprejeli zakon o združenem delu, smo vedno znova poudarjali, 
da je temeljni boj, ki ga moramo voditi in ki ga moramo tudi dobiti ta, da 
bomo na ustreznih družbenoekonomskih osnovah povezali zainteresirane sub- 
jekte, da pa mora biti ustreznost družbenoekonomskih osnov in odnosov, bolj 
ko se odmikamo od sprejetja zakona o združenem delu, veliko bolj jasna in 
veliko bolj uporabna za neposredno prakso na posameznih področjih družbe- 
nega življenja in družbene reprodukcije. Ce iz tega zornega kota ocenjujem 
osnutek tega zakona, moram reči, da je veliko bolj splošen, kot sta na pod- 
ročju gospodarstva ustava in zakon o združenem delu. Predlagatelj lahko se- 
veda temu nasprotuje, kljub temu, da so številne rešitve tudi že v konkretni 
praksi vsaj nakazane, če ne v celoti uresničene. 

Nedvomno se vsi strinjamo, da je energetika dejavnost posebnega druž- 
benega pomena. Toda ne more biti posebnega družbenega pomena in poseb- 
nega družbenega interesa, če ni to hkrati interes združenega dela oziroma de- 
lavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in občanov v krajevnih 
skupnostih. To je tudi sicer temeljna usmeritev. Toda, da izpeljemo ta pose- 
ben družbeni interes, moramo ustrezno postaviti tudi delavce v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela v položaj, da bodo na svoj način v svojem okolju in 
ob svojih problemih uresničevali poseben družbeni interes. 

V Sloveniji je pogost pojav, da probleme razširjene reprodukcije, predvsem 
ko gre za energetsko infrastrukturo, cestno in poštno infrastrukturo, rešuje- 

mo in moramo reševati zgolj z ziakonom. Kljub temu, da to poudarjamo in da 
gradimo naš samoupravni družbenoekonomski sistem na instituciji sporazume- 
vanja, moramo za vse zahtevnejše posege in projekte slej ko prej sprejeti 
zakon. Eden izmed problemov takega položaja je, da nismo uspeli postaviti 
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na ustrezno mesto in v ustrezen položaj neposrednega delavca kot uprav- 
ljalca z dohodkom in nismo znali izpostaviti, sooblikovati in sintetizirati njego- 
vega dejanskega interesa. Ce ne naredimo nekaterih prelomnic na teh po- 
membnih področjih, v zvezi s tem se strinjam s tovarišem Albrehtom, menim, 
da nismo dosegli določene kvalitete v času, odkar smo sprejeli ustavo in zakon 
o združenem delu. Ta kvaliteta se mora namreč izražati v tem, da smo toliko 
sposobni in močni, da zainteresiramo in motiviramo temeljnega upravljalca z 
dohodkom, da realizira v skladu s svojimi interesi tudi širši družbeni interes. 

Če bi tovariši iz sindikatov pripovedovali, s kakšnimi problemi se sreču- 
jemo pri reševanju nekaterih vprašanj, predvsem na področju elektrogospodar- 
stva, bi bilo danes povsem jasno, da je treba opredeliti še številne strokovne 
rešitve. Gre za strokovne rešitve, ki bodo svojo generalizacijo morale dobiti 
tudi v zakonu, predvsem zato, ker smo prišli do take ravni družbenoekonom- 
skih in samoupravnih odnosov, da z volontarizmom in le z določenimi trenut- 
nimi deklarativnimi usmeritvami ne rešujemo več problemov, kolikor tudi niso 
jasno opredeljene nekatere strokovne usmeritve. Na tem področju, to je moj 
osebni občutek, pa osnutek tega zakona ne zdrži kritike. 

Menim, glede na to, kar je v razpravi rekel tovariš Strok, da poskušamo, 
zavedajoč se naše skupne odgovornosti do tega segmenta družbene produkcije, 
tudi sami sebi postaviti obveznosti, da se v okviru Sveta za družbeno ureditev 
in Sveta za gospodarsko politiko in plan, v okviru Zveze sindikatov, Zveze 
komunistov, kot tudi v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in nje- 
govih strokovnih institucij, za katere menim, da bi mogle biti bolj prisotne, ter 
tudi v okviru Interesne skupnosti, ustrezno organiziramo in se v najkrajšem 
času ponovno srečamo s temi1 odprtimi vprašanji. Takrat bomo poskušali vsi 
oblikovati tak osnutek zakona, ki ne bo le sprejemljiv, ampak bo dejansko po- 
magal v tem trenutku in na tej stopnji razvoja odnosov usmerjati reševanje 
problemov in samoupravno organiziranje na področju energetike kot enega 
izmed fundamentalnih področij našega nadaljnjega gospodarskega in družbe- 
nega razvoja. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Uršič! Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Tone Krašovec je govoril o vsebini razprave na seji Odbora tega 

zbora za družbenoekonomske odnose. Dovolite mi vseeno, da dam nekaj pri- 
pomb k vsebini razprave na seji tega odbora in tudi k vsebini razprave na seji 
Odbora prisotnih zainteresiranih predstavnikov. 

Sodili smo, da je osnutek zakona že dovolj dolgo časa v postopku v tej 
skupščini in da smo si, čeprav tega neposredno nismo rekli, za razčiščevanje 
nekaterih danes še vedno prisotnih in resnih dilem glede urejanja družbeno- 
ekonomskih odnosov na tem področju pravzaprav že doslej vzeli kar precej 
časa. V tem smislu nismo neposredno nasprotovali predlagatelju, kljub temu, 
da smo v razpravi izrecno poudarili zelo resne dileme, ali bi ga postavili v po- 
ložaj, da se odpove temu zakonu, ki ga je predložil Skupščini v drugi fazi. 
Sodili smo, da je taka razprava vendar tudi za nas vse v določenem smislu pri- 
tisk, čeprav seveda to ne pomeni, da naj bi to bil tudi časovni pritisk, da se v 
nekaterih bistvenih dilemah čimprej skušamo dogovoriti in zapisati skupna 
spoznanja v zakonske določbe. 
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Tovariš Roman Albreht predlaga, naj predlagatelj umakne osnutek za- 
kona, česar ne izključujem. Moram seveda reči, da je odvisno od političnega 
dogovora, ali naj bi morda ponovili podobno prakso, kot smo jo uveljavili pri 
zakonu o sistemu družbenega planiranja, ko smo rekli, da zahtevamo pred 
končno fazo sprejemanja zakona predhodno neformalno razpravo, in ko smo 
predlagatelju v predhodni razpravi povedali, da predloga zakona ob nerešenih 
dilemah enostavno ne bomo dali na dnevni red in o njem ne bomo razprav- 
ljali, če te dileme ne bodo razčiščene. To pomeni, da je glede na formalno 
pravno proceduralno plat možna tudi druga pot. Celo menim, da je v dolo- 
čenem smislu bolj demokratična in bolj odprta, ker se v razčiščevanje dilem 
neposredno vključuje celotna skupščina. Zato se mi zdi, da to od vseh nas in 
vseh tistih, ki bomo ali bodo dajali pripombe, pravzaprav terja še celo večjo 
odgovornost, kot pa če bi se celotna razprava omejila le na določene organe. 

Rad bi povedal, da smo izrecno poudarili, naj bi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije Skupščini dejansko posredoval oceno urejanja samoupravnih 
družbenoekonomskih dohodkovnih odnosov za celotno področje materialne 
proizvodnje, ki je posebnega družbenega interesa. Menili smo, da bi šele takšna 
analiza v določenem smislu morda odprla še številne druge dileme, ne le tiste, 
ki so prisotne na področju energetike, ampak tudi dileme, ki so prisotne na 
področju komunalnega gospodarstva. Po programu zborov Skupščine SR Slo- 
venije za zadnje četrtletje tega leta naj bi se komunalno gospodarstvo urejalo 
z zakonom. Na dnevnih redih zborov pa se tudi zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o gozdovih in številni zakoni, ki urejajo področja materialne 
proizvodnje, kjer je izražen poseben družbeni interes in na katerih se bodo 
morda v nekaterih temeljnih izhodiščih problemi in dileme ponavljale, bodo 
pa seveda prihajala na dan tudi povsem specifična vprašanja. Če je tako,"potem 
seveda menim, in tako smo tudi menili v Odboru, da imamo v Sloveniji dovolj 
dobrih in slabih izkušenj za pripravo take analize in bi se bilo treba tega 
resno lotiti in pripraviti tako oceno. Namen te ocene ne bi bil v tem, da nekaj 
ocenjujemo, ampak v tem, da skušamo našteti probleme, pa seveda tudi, ko- 
likor je to mogoče, najti odgovor za to, da bi prišli do politike posameznih 
zakonov za ta področja materialne proizvodnje, na katerih se izraža poseben 
družbeni interes. 

Podpiram kakršenkoli predlog v tej smeri, neodvisno od tega, kako se bo 
predlagatelj izrekel glede teh naših razprav. Eno pa je gotovo, o tem sem glo- 
boko prepričan, da nihče, pa tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne more 
od Skupščine ničesar izsiliti. Naša odločitev je tako ali tako suverena. Zato 
predlagam, najbrž imamo skupen interes ustvariti nekaj konstruktivnega, da 
se dogovorimo za tak postopek, ki bo v največji meri demokratičen. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik! Kdo še 
želi razpravljati? Besedo ima tovariš Drago Petrovič! 

Drago Petrovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, ker jih je bilo precej postav- 
ljenih in ker so bile številne pripombe, ki so se nanašale na probleme sploš- 
nega značaja. Moram pa povedati predvsem naslednje: 

Vsa vprašanja, katera smo srečevali v razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov v energetskem gospodarstvu v Sloveniji in katera sem naštel v osmih 
točkah, so na tak ali na podoben način vključena v osnutek zakona. Gre za 
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vprašanja rešitve dvojnega sistema financiranja razširjene reprodukcije, od- 
prave neusklađenega pristopa pri reševanju oskrbe s posameznimi vrstami 
energije, odprave neenotnega nastopa tako dobaviteljev kot tudi uporabnikov 
pri nabavah izven republike. Uveden je koncept odgovornosti za izvajanje 
srednjeročne in letne energetske bilance. Sprejeto je načelo intenziviranja raz- 
iskav glede aktiviranja domače energetske osnove, da se zmanjša naša ener- 
getska odvisnost, ki postaja kritična. Prehod s trdih na tekoča goriva je urejen 
z uvedbo posebnega soglasja in pomeni po eni strani usmeritev porabe ener- 
gije, po drugi strani pa njeno večjo racionalnost. Opredeljena so načela za ra- 
cionalno izrabo energije. Pri izvajanju energetskih naložb je zagotovljeno nad- 
zorstvo nad racionalnostjo porabe sredstev, spoštovanjem rokov izvedbe in več- 
jega reda. 

To je naša vizija potreb naslednjega obdobja. Vprašanje je, če je ta naša 
vizija pravilna, ker izhaja iz dveh temeljnih dokumentov, to je dokumenta o 
dolgoročni energetski bilanci Slovenije do konca tega tisočletja in iz programa 
za racionalno uporabo energije. 

Nesporno je, da je v vseh teh kompleksih prav gotovo najpomembnejši 
kompleks družbenoekonomskih odnosov. Strinjam se s tovarišem Albrehtom, 
da je treba temu problemu posvetiti temeljno pozornost, ob tem, da seveda po- 
svetimo pozornost tudi vsem preostalim problemom, ki se morda zdijo postran- 
ski, pomenijo pa temeljne pogoje za nadaljnji razvoj našega gospodarstva in 
oviro, če jih ne bomo ustrezno rešili. 

Strinjam se s tem, da so se v zadnjih mesecih odprle razprave glede seda- 
njih rešitev na tem področju glede ustavne narave in da obstajajo zadržki do 
ponujenih rešitev. Moram reči, da kolikor smo lahko ob pripravi osnutka tega 
zakona vključili te rešitve, smo jih vključili. Res je, da morda nismo predložili 
vseh rešitev, za katere smo se dogovorili v razpravah v okviru republiških 
svetov, vendar smo pripravljeni, kdorkoli bo to predlagal, te rešitve vključiti 
v besedilo zakona in na ta način pripraviti tako besedilo zakona, ki bo spre- 
jemljivo. 

Menim, da je temeljni problem še vedno v tem, da je energetski zakon, 
poleg tega, da je sistemski zakon tudi poseben zakon. Zato z ustreznimi do- 
ločbami v začetku osnutka tega zakona opredeljujemo področja, na katerih se 
uveljavlja poseben družbeni interes, in razčlenjujemo koncept povezave pro- 
izvajalcev in uporabnikov pri reševanju temeljnih vprašanj razvoja energet- 
skega gospodarstva v najtesnejši povezavi interesov uporabnikov. Seveda ne 
moremo dati posebnih garancij, da so te rešitve najbolj ustrezne, lahko pa iz- 
hajamo iz izkušenj dosedanjega delovanja interesnih skupnosti, rezultatov na- 
ložb na tem področju, odpravljenih disproporcev in postavljenih dolgoročnih 
programov za naprej. 

Sprejemam očitek, da so dane nekatere rešitve nekoliko prakticistično, mo- 
ram pa reči, da izhajajo iz izkušenj, ki jih imamo na tem področju in za katere 
menimo, da jih je treba vključiti v zakonski osnutek. Zakon je verjetno edina 
možnost, da rešimo nekatera temeljna vprašanja, ki so odprta na tem področju. 

Se eno vprašanje se postavlja ob tem zakonu, in menim, da je bilo v raz- 
pravi prav postavljeno: Do kakšnega obsega naj poteka samoupravno spora- 
zumevanje oziroma dogovarjanje in katera vprašanja naj ureja ta zakon? Po- 
bude, da se nekateri problemi organizacije energetskih dejavnosti in njihove 
samoupravne organiziranosti določijo z zakonom, so bile 1973. leta po dveh 
mesecih po sprejetju zakona o elektrogospodarstvu zavržene, zaradi tega, ker 
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je bilo sprejeto načelo, da zakon ne more predpisati organizacije teh sistemov 
in da so ti sistemi sposobni z notranjim dogovarjanjem ta vprašanja urediti 
realno in racionalno. Strinjamo pa se s pobudo, da se na tem področju z druž- 
benim dogovorom določijo merila za oblikovanje temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih organizacij s tega področja. 

Seveda, moram reči, da se ne strinjam, da je osnutek tega zakona preveč 
splošen. Osnutek zakona je izredno natančen v določenih delih, predvsem zato, 
ker gre za posebno dejavnost in ker gre za velike sisteme, ki lahko delujejo 
le pod določenimi pogoji. Kolikor teh pogojev nismo sposobni zagotoviti, se- 
veda tudi ta sistem ne bo deloval. 

Eno je tehnično delovanje sistema, drugo pa je njegova tehnično-ekonom- 
ska celovitost. Zato moram reči, da se strinjam s pobudami, ki so bile dane, 
vendar moram povedati, da želimo glede na pomembnost tega zakona in glede 
na to, da se približujemo že novemu planskemu obdobju, ter glede na probleme, 
s katerimi se srečuje energetsko gospodarstvo v sedanjem svojem razvoju in v 
svoji samoupravni organiziranosti, čimprej priti do tistih rešitev, ki bodo omo- 
gočile skladnejše in dinamičnejše reševanje odprtih vprašanj na tem področju, 
katerih doslej nismo vedno reševali. Soglašamo z vsakim predlogom Odbora, 
ki bo dan v tej smeri, da se to reševanje pospeši. 

Menim, da ni potrebno, da komentiram vsako vprašanje posebej, zaradi 
tega, ker ne bi rad zadrževal razprave v tem zboru. V načelu pa soglašam s 
predlogom, ki ga je dal tovariš Globačnik, ker menim, da bomo s tem najhitreje 
prišli do zaželenih rešitev. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Roman Albreht! 

Roman Albreht: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije me je s svojo interven- 
cijo do konca prepričal, da sem ravnal ne le po svoji vesti, ampak tudi najbolj 
prav, ko sem predlagal, da bi moral biti Skupščini ponovno predložen nov 
osnutek tega zakona. Očitno govorimo na dveh valovnih dolžinah. Niti jaz niti 
tovariš Uršič sploh nisva polemizirala glede tehno-ekonomskih izpeljav, ki so 
navedene v osnutku tega zakona. Niti nisva za to kvalificirana. Morda se 
ustvarja celo vtis, da so tehno-ekonomske izpeljave zelo podrobno obdelane, 
da pa »visijo v zraku«. Ponovno sem preletel določbe osnutka zakona; nikjer 
nimajo svojega temelja, namreč temelja v družbenoekonomskih odnosih. V 
svoji uvodni razpravi sem se izogibal kritičnemu odnosu do besedila osnutka 
tega zakona. Moram pa vam prebrati 1. člen tega besedila, ki razglaša: »Ener- 
gija je eden izmed temeljnih materialnih pogojev za družbenoekonomski raz- 
voj in predstavlja nujen pogoj za življenje in delo družbe v celoti. Zato mora 
biti dostopna vsem porabnikom ob pogojih, sporazumno dogovorjenih z doba- 
vitelji energije«. Na tem mestu gre za določeno komunistično načelo, ki lahko 
velja za veliko večino družbenih dobrin. Če bi to načelo sprejeli, potem mora- 
mo izpeljati tudi na teh področjih tako imenovano integralno komunistično 
organizacijo družbe. Ali smo sploh za to? Ne, nismo. Ne imejmo iluzij. Tak 
koncept je sprejel birokratski sistem in ni izvedel komunističnih odnosov, am- 
pak trdo državno administrativno dominacijo nad družbo. Tak pristop v prvem 
odstavku 1. člena osnutka tega zakona daje pokritje vsakemu ukrepu in bomo 
o ukrepih, ki bi temeljili na tem — ne vem, kdo se jih spomni in kdaj se jih 
spomni, začeli sprožati ustavne spore, ker imamo v ustavi zapisano načelo, da 
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je upravljanje s sredstvi družbene reprodukcije in z dohodkom družbeno ne- 
odtujljiva pravica delavcev v temeljni organizaciji združenega dela. Delavcem 
v taki temeljni organizaciji pa smo naložili, da to urejajo v okviru temeljne 
organizacije združenega dela in skupaj z drugimi delavci, s katerimi so delovno, 
proizvodno, poslovno ali interesno povezani. Smo pa v tem osnutku opredelili 
drug pristop. Kaj je, kje je temeljna organizacija, kje je temeljni subjekt? 
Namreč, kapitalistični sistem je doživel vse temeljne velike transformacije in 
razvojne smeri, enega elementa pa ni nikoli spremenil: da se mora kapital 
nosilcu kapitala kapitalizirati. Ker je državnoadministrativni sistem moral kot 
kapitalističen in kot odtujen sistem od delavca prevzeti to načelo, je proti de- 
lavcem postavil upravno administracijo, ki vlada s to logiko, da mora delo 
ustvariti dobiček, s katerim razpolaga država. 

Drugi odstavek 1. člena: »Trajno upravljanje energetskih dejavnosti je 
nujno za zadovoljevanje potreb uporabnikov energije. V teh dejavnostih za- 
radi uresničevanja zahteve po nujnosti in fiostopnosti energije vsakomur de- 
lovanje tržnih zakonitosti ni in ne more biti edina podlaga za usklajevanje dela 
in potreb in za vrednotenje delovnih uspehov.« Namreč, vse skupaj je pri tem 
reducirano na eno sestavino. Kje so dejanske povezave med subjekti združe- 
nega dela? Tovariši, začnimo se pogovarjati v sindikatih, v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, v Zvezi komunistov in drugje, če ne bomo mogli 
proizvajati, ker ne bomo imeli energije! O tem se začnimo pogovarjati! In to 
poudarimo! Ze smo imeli hude spore v Jugoslaviji zaradi takšnega komunistič- 
nega načela, ko so hoteli razglasiti, da moramo energijo dati vsakomur, proiz- 
vajati jo moramo po tisti ceni, po kateri jo lahko proizvede tisti, ki dela pod 
najneugodnejšimi pogoji, prodati pa jo moramo toliko in po taki ceni, ki jo 
zmore tisti, ki prav tako dela pod najneugodnejšimi pogoji. To je konstrukcija, 
ki nas je potiskala v popolno krizo sistema. Opozarjam, da so bili v letih 1961 
do 1963 in potem ko je prišel v Beograd tovariš Boris Kraigher, hudi politični 
boji, ko smo polemizirali s to tezo. Sedaj jo pa imamo zapisano v svojem za- 
konu. Namreč, strinjam se s tem, ne da moramo mi zagotoviti električno ener- 
gijo, ampak da si jo morajo zagotoviti delavci, če jo hočejo imeti, potrošniki 
si jo morajo zagotoviti, če jo hočejo imeti in se morajo tako sami organizirati 
v temeljni organizaciji združenega dela, da bodo v njihovih osebnih dohodkih 
in v našem družbenem dohodku namenjena sredstva za energijo, in sicer tako, 
kot jih moramo imeti za kruh, kot jih moramo imeti za druge stvari. Potem 
bomo subjekte potegnili v celotno igro. Dokler ne bomo sprejeli te temeljne 
teze in jo poskušali izpeljati na bolj ali manj ustrezen način, pri tem se stri- 
njam s tovarišem Uršičem, bomo šie vedno imeli hude težave.. Preidealno bi 
bilo, če bi velike ideje, zamišljene za desetletja naprej, lahko izpeljali v 14 
dneh. Vprašanje je, kakšne procese sproščamo, kot je rekel tovariš Kardelj. Na 
seji Centralnega komiteja Zveze komunistov, ko smo predložili osnutek zakona, 
nismo ponujali rešitev, ampak smo razpravljali, katere procese bomo v družbi 
začeli. Sedaj, ker imamo težave s temi procesi, ker se konfrontiramo z material- 
nimi in razvojnimi težavami, s težavami, ki nam jih povzročajo silnice starih 
odnosov, se bomo odločili za drugačne rešitve. Ne, temu se moramo upreti! 
Teh koncesij smo že preveč dali v našem širšem in ožjem prostoru. Zato smo 
popolnoma nemočni, da se resno spopademo s stihijo, da se spopademo s tem, 
da trosimo vsi več, kot imamo in da se spopademo s pojavom, da se nam ko- 
piči administracija vseh vrst in vseh profilov. Poglejte, imamo usmerjeno iz- 
obraževanje. Poglejte, kako se mučimo, da bomo ljudi pridobili za delavske 
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poklice vseh ravni. Vse rine v administracijo, v posredniške službe. Mi smo 
ustvarili tako klimo. Namreč, moramo se pošteno pogovarjati o problemih. 

S tovarišem Petrovičem sem se pogovarjal pred sejo in sem mu rekel, da 
nima smisla, da se v Skupščini sedaj ukvarjamo z elementarnimi konceptual- 
nimi razpravami, ker to lahko opravimo na tak način, da ne obremenjujemo 
njenih delovnih teles z razčiščevanjem temeljnih vprašanj. Toda nastop tova- 
riša Petroviča, ki je blagohotno rekel, da bodo upoštevali pripombe in tako 
naprej, ob tem, da nič ne vemo, kaj bo potem posredovano Skupščini, tega 
menim, da ne moremo sprejeti. Zlasti zaradi tega ne, ker se dve leti vsa slo- 
venska politika muči, da bi prebila določene tehnokratske blokade v elektro- 
energetskem sistemu in pri tem ni uspešna. To moramo prebiti. To ni le od- 
govornost Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, to ni odgovornost le enega 
resorja, to je naša skupna odgovornost. Če smo skupaj odgovorni, potem skupaj 
obravnavajmo rešitve in jih posredujmo delegatom in delegati v Skupščini naj 
se skupaj z nami odločijo za predlagane rešitve. 

Ne predlagam nič drugega, kot da ne preskočimo faze osnutka zakona, ker 
sem globoko prepričan, da bo naslednji osnutek zakona moral biti boljši. 

Na koncu naj povem še tole: Ko smo dve leti pisali zakon o združenem 
delu, pri čemer so pri delu sodelovali res najodgovornejši ljudje naše družbe, 
nas ni bilo sram, ampak smo bili ponosni, da smo ga dvakrat predložili dele- 
gatom. Ko je stekla razprava o prvem, smo predložili drugega, ki je bil boljši 
in bogatejši in katerega besedilo smo tudi sprejeli. Zaradi tega je bil zakon tudi 
plebiscitarno sprejet. 

Sicer se bomo zelo mučili z amandmaji k predlogu zakona, ki jih nobeden 
ne bo sposoben smiselno povezati v besedilu zakona in ohraniti konsistenten 
koncept zakona. To predlagam, če bomo, kot so rekli Rimljani, hiteli počasi, 
bomo naredili nekaj dobrega. Zame je predvsem pomembno, da bomo prišli do 
naše usmeritve in pripravljenosti, da tako delamo, ne pa da bomo rekli, da 
smo sprejeli zakon, o njem pa bomo razpravljali. 

Tovariš Globačnik me je napačno razumel. Nisem predlagal predlagatelju, 
da umakne osnutek tega zakona, ampak sem predlagal zboru, da predloži 
predlagatelju, da bodisi umakne osnutek tega zakona bodisi da mu naloži ob- 
veznost, da ponovno predloži Skupščini osnutek in ne predlog zakona. 

Opravičujem se za to intervencijo. Menim, da gre za vprašanja, na katera 
moramo imeti jasne poglede. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Albreht! Besedo ima 
tovariš Dušan Sinigoj! 

Dušan Šinigoj: V razpravo se bom vključil zaradi samega postopka. 
Najprej bi rad obvestil zbor, da smo se v Izvršnem svetu dogovorili, da s po- 
spešenim tempom pripravimo analizo družbenoekonomskih odnosov v vseh 
samoupravnih interesnih skupnostih s področja gospodarstva, v kateri bomo 
proučili družbenoekonomske odnose, razvoj, stanje in nadaljnje perspektive v 
skladu z zakonom o združenem delu. Ta obveznost je v Skupščini že dalj časa 
tudi v njenem programu in očitno v Izvršnem svetu nismo dovolj intenzivno 
pripravljali te analize. 

Dogovorili smo se tako, da pri pripravi te analize ne sodeluje le Iz- 
vršni svet, čeprav je odgovoren nosilec, ampak, da se v priprave vključijo tudi 
drugi politični dejavniki v Sloveniji, ki imajo po svojem statusu še kako po- 
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membno vlogo v graditvi odnosov na tem področju, to je zlasti še sindikati 
pa tudi Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Ko smo o tem razpravljali, smo imeli pred seboj tudi osnutek tega zakona. 
Poskušal bi potolažiti tovariša Romana Albrehta, da Izvršni svet ne izsiljuje, 
da bi na vrat na nos sprejeli ta zakon, ampak da gre v bistvu za pristop, on 
je uporabil tudi frazo »hitimo počasi«, po kateri naj bi razčistili vsa odprta 
vprašanja. Menim, da vseh ne bomo razčistili in da bodo nekatera vprašanja 
ostala odprta. 

Poskušali bi ta vprašanja trasirati vendar jih pustiti odprta za nadaljnje 
faze našega razvoja. Hkrati bi soglasno sprejeli določene kompromise in ugoto- 
vili, kako naj gradimo naprej ob upoštevanju teh kompromisov, ki pa morajo 
biti vendar v okviru našega sistema in razvoja. V tem smislu je treba upo- 
števati tudi zaključno razpravo tovariša Petroviča. Moram reči, da ne gre za 
to, ali bomo blagohotno sprejeli pripombe ali ne in za našo oceno, kako jih 
bomo vključili v besedilo zakona, ampak za to, da moramo vse te pripombe, 
zlasti tiste, ki so sistemske narave, predložiti v obravnavo Republiškemu svetu 
za vprašanja družbene ureditve in da moramo predložiti v obravnavo nekatera 
vprašanja prav tako Republiškemu svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko. Sveta naj ne bi obravnavala le področja elektrogospodarstva, ampak 
tudi področja cestnega gospodarstva, PTT gospodarstva in pa druga področja, 
zlasti še komunalno dejavnost, kjer se nam bodo odprla povsem nova vpra- 
šanja. Menim, da se nam bodo tudi na področju stanovanjskega gospodarstva 
sedaj na novo odprla nekatera vprašanja, ko prihajamo v Skupščino z neka- 
terimi rešitvami. Toče j morajo vsi ti številni problemi priti v obravnavo pred 
republiška sveta in se moramo skupaj dogovoriti, kako naprej. 

V tem smislu soglašam s pobudo, ki jo je dal kot drugo varianto tovariš 
Roman Albreht, in sicer, da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sedaj ne 
umakne osnutka tega zakona, ampak da Skupščini v primernem času ponovno 
predloži osnutek tega zakona z dogovorjenimi rešitvami. Menim, da je to re- 
šitev, ki je smotrna in s katero ne prehitevamo nobene druge rešitve. Menim 
tudi, da moramo posredovati v obravnavo republiškima svetoma analizo o 
družbenoekonomskih odnosih v samoupravnih interesnih skupnostih s področja 
gospodarstva, zlasti z vidika nadaljnjega razvoja. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
V razpravo se vključujem tudi sama. 

Na to analizo, na katero danes opozarjajo številni razpravljalci, smo po- 
sebej opozorili tudi v tem zboru, čeprav je to bila prvotno pobuda Zbora zdru- 
ženega dela. Menim, da se ni treba opravičevati, je pa škoda, da se ta analiza 
ni hitreje izdelala, da bi lahko ugotovili glavne probleme na tem področju, ki 
ga želimo urejati. Ob določanju dnevnega reda za prve septembrske seje zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije v tem letu smo v Predsedstvu Skupščine SR Slo- 
venije resno povedali Izvršnemu svetu, da glede temeljnih dilem ne moremo 
delegatom posredovati takega osnutka zakona, ker se zaradi številnih določb 
ne bi znašli. Izvršni svet je za vsako ceno vztrajal s predložitvijo tega osnutka 
in pravzaprav poskušal doseči, da bi razprava v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije in njenih zborov le nekaj dala. Nekaj je sicer dala, ne more pa rešiti 
vseh ključnih problemov. Zato je tudi danes prišlo do te ostre konfrontacije. 
Menim, da je prav, da se v Družbenopolitičnem zboru vendar zavedamo, da je 
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reševanje teh sistemskih vprašanj naša skupna naloga, predvsem tudi družbe- 
nopolitičnih organizacij. Prav zaradi razprave v Predsedstvu Skupščine SR 
Slovenije, ko smo opredeljevali dnevne rede, sem se tudi odločila predlagati, da 
o tem osnutku razpravlja ta zbor kot zainteresiran zbor. Jasno je namreč, da je 
zlasti področje družbenoekonomskih odnosov popolnoma neproučeno, na kar 
smo opozarjali tudi v razpravah v delovnih telesih. 

Soglašam s predlogom tovariša Romana Albrehta, predvsem iz razloga, ker 
vendar intervencija tovariša Petroviča ne zagotavlja, da bi lahko predlagatelj 
do naslednje faze rešil številne dileme. Menim, da bi bilo korektno, da pred- 
lagamo delovni skupini, ki naj korigira predlagana stališča in predloge, da se 
opredeli za ta predlog. Proceduralno to pomeni, da predlagamo preostalima 
•dvema zboroma, naj se tudi formalno opredelita za ta predlog v odnosu do 
predlagatelja. 

Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Uršič! 

Igor Uršič: Rad bi le opozoril na eno vprašanje. Sedaj smo manj kot 
dve leti delegati v Družbenopolitičnem zboru in menim, da je prav, da danes 
ob tej razpravi tudi nekaj rečemo sploh glede delovanja Družbenopolitičnega 
zbora. Prepričan sem, da se moramo v zboru veliko bolj pogovarjati in da ne 
gre za kakršnokoli oceno, da je to konfrontacija glede energetike s tovarišem 
Dragom Petrovičem, ampak da gre za naše skupne probleme in včasih za našo 
skupno nemoč in če hočete tudi neznanje, da rešimo določena vprašanja, za 
katera se zavedamo, da obstajajo, da nas težijo in da jih je treba rešiti. 

Predsednica Tina Tomlje: Prosim tovariša Toneta Krašovca, ki je 
poročevalec delovne skupine, da poroča o predlogu stališč in predlogov v zvezi 
s to točko dnevnega reda. 

Tone Krašovec: Tovarišice in tovariši delegati! Delovna skupina je 
pri oblikovanju predloga stališč in predlogov za zbor oblikovala naslednje 
predloge: 

V 1. točki se črta drugi stavek in besedilo drugega odstavka nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: »Na podlagi takšne analize je treba opredeliti, kako naj 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela na podlagi njihovega in- 
teresa in odgovornosti za zagotavljanje energije uveljavijo družbenoekonomske 
odnose med izvajalci in porabniki na tem področju. Na tej podlagi je treba 
jasneje določiti vlogo in odgovornost, ki jo bodo zaradi zagotavljanja sploš- 
nega družbenega interesa uveljavljali delavci, delovni ljudje in občani prek 
organov družbenopolitičnih skupnosti.« 

Skratka, v ospredje smo želeli postaviti interes in odgovornost delavcev 
v združenem delu, na tej osnovi pa šele, kako zaradi posebnega družbenega 
interesa delavci uveljavljajo svoje interese tudi prek organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

2. točko je delovna skupina pustila nespremenjeno in predlaga, da ostane, 
kot je napisana. 

V 3. točki pa se črta besedilo, razen zadnjega stavka, ki se začne z »Zbor 
meni«, ki ostane nespremenjen. Torej: »Zbor meni, da bi morala biti v za- 
konu opredeljena samoupravna organiziranost, tako da bo zagotovila zlasti iz- 
ražanje in usklajevanje interesov in uveljavljanje odgovornosti posameznih 
energetskih dejavnosti, usklajevanje znotraj posameznih energetskih dejavno- 



540 Družbenopolitični zbor 

sti in vključevanje razvoja energetike v družbene plane«. Za tem pa predla- 
gamo, da se doda še stališče, ki se glasi: »Za uveljavljanje teh interesov je 
treba določiti tudi načela za samoupravno organiziranost izvajalcev.«, torej 
organizacij združenega dela na področju elektrogospodarstva in drugih orga- 
nizacij združenega dela na področju energetike. 

Predlagamo', da ostane 4. točka nespremenjena. 
Na koncu pa bi ta zbor sprejel še splošno stališče na podlagi 266. člena 

poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki ga pa nima pravice neposredno upo- 
rabiti, ampak predlagamo, da ga uporabita druga dva zbora. To besedilo, v 
smislu tega, da bi predlagatelj še enkrat predložil Skupščini osnutek tega 
zakona, bi se glasilo: »Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, 
da glede na vsebino stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora ne sprej- 
meta osnutka zakona, ampak ga na podlagi tretjega odstavka 266. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije vrneta predlagatelju z naročilom, da osnutek 
ustrezno dopolni in ga ponovno predloži pristojnima zboroma Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije«. 

To so na kratko vse spremembe in dopolnitve. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o spre- 
membah in dopolnitvah predloga stališč in predlogov, ki jih je dal tovariš Kra- 
šovec? (Da.) Besedo ima tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Imam redakcijsko pripombo. Ker je-v celotnem be- 
sedilu osnutka tega zakona naveden »proizvajalec« in ne »izvajalec«, pred- 
lagam, da to redakcijsko popravimo. Namesto tega pojma se praviloma upo- 
rablja, ko gre za družbene dejavnosti, izraz »izvajalec«. V celotnem besedilu 
tega osnutka pa je naveden »proizvajalec« kot tisti, ki daje energijo, če lahko 
tako rečem. Gre le za redakcijsko pripombo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Tone Krašovec! 

Tone Krašovec: Ne vem, če je ta predlog dober. Distribucijske or- 
ganizacije na primer niso proizvajalci, so pa izvajalci v energetskem gospo- 
darstvu ! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Predlog je, da razširimo pojem: »proizvajalci« še z »izvajalci«. 

Tone Krašovec: Uporabili naj bi tri termine: proizvajalci, izva- 
jalci, uporabniki. 

Predsednica Tina Tomlje: Dobro! Upošteva naj se ta terminologija. 
Ker ne želi nihče več razpravljati o predlogu sprememb in dopolnitev pred- 
loga stališč in predlogov, se zahvaljujem tovarišu Krašovcu za podano po- 
ročilo* 

Dajem na glasovanje predlog sprememb in dopolnitev predloga stališč in 
predlogov k osnutku zakona o energetskem gospodarstvu. Kdor je za te spre- 
membe in dopolnitve, 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 spre- 
memb in dopolnitev, ki jih je predlagala delovna skupina. 

Sedaj dajem v celoti na glasovanje predlog stališč in predlogov k osnutku 
zakona o energetskem gospodarstvu. 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 stalisc 
in predlogov k osnutku zakona o energetskem gospodarstvu, skupaj s spre- 
membami in dopolnitvami. 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije bom sprejeta stališča in predloge poslala Zboru združenega dela in Zboru 
občin, kot tudi predlagatelju zakona. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog periodič- 
nega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za četrto trimesečje 1979. 

Skupni periodični delovni načrt vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije 
so obravnavali: Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, 
Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. Predlog periodičnega delovnega na- 
črta pa je bil tudi objavljen v Poročevalcu, številka 19, z dne 31. 7. 1979. leta. 

Predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za če- 
trto trimesečje 1979. leta predlagam zboru po 34. členu poslovnika tega zbora. 
Kot je razvidno iz uvoda k predloženemu periodičnemu delovnemu načrtu, 
sledi ta načrt programu dela zborov Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije za celotno 1979. leto ter upošteva prioritete, opredeljene že ob spreje- 
manju letnega programa, in naloge, ki so bile uvrščene v periodične delovne 
načrte za prejšnja trimesečja, pa niso bile uresničene. 

Na podlagi dogovorov in usklajevanja, predvsem z Izvršnim svetom Skup- 
ščine SR Slovenije in z republiškimi upravnimi organi, predlagamo, da se v 
tem periodičnem delovnem načrtu ne predvidi obravnava zakonov s področja 
kulture. Gre za akte, ki so pod zaporednimi številkami od 10 do 18 navedeni 
pri sejah zborov za 14. in 15. november 1979. leta in ki naj bi jih uvrstili v 
delovni program zborov za naslednje leto. Gotovo se še spomnite številnih te- 
žav, ki smo jih imeli na tem področju in smo zato predlagali Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije naj si vendar vzame več časa za razčiščevanje dilem, 
ki se pojavljajo na tem področju. V pripravo teh zakonov je bilo sicer že 
vloženega precej analitičnega in kreativnega dela, vendar ostaja še vedno ne- 
kaj odprtih vprašanj, zato je prav, da se tudi s tem strinjamo in damo pred- 
lagatelju in delegatom nekaj več časa za odgovorne odločitve na tem področju. 

Poleg teh nismo predlagali drugih sprememb in vas prosim, če predloženi 
načrt za ta zbor za to trimesečje potrdite in sprejmete. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu periodičnega načrta? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Lojzka Cotar! 

Lojzka Cotar: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite nekaj kratkih 
besed k tej točki dnevnega reda. Ne glede na to, da so nekatera delovna telesa 
ta predloženi periodični delovni načrt vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
četrto trimesečje tega leta ocenila za dokaj obsežen, bi vam vseeno želela po- 
sredovati mnenje Komisije za mednarodne odnose, namreč, da bi zaradi iz- 
redne pomembnosti tematike kljub temu vključili v ta delovni načrt še obrav- 
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navo teme: »Mednarodni položaj in sklepi VI. konference neuvrščenih dežel v 
Havani ter odnosi SFR Jugoslavije s sosednjimi deželami«. Seveda bi morali 
tak delovni načrt uskladiti tudi z delegati SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije, poleg tega pa seveda terja to še dodatne napore 
odgovornih dejavnikov v republiki. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vinko 
Godec! 

Vinko Godec: V zvezi sindikatov Slovenije smo temeljito proučili ta 
predloženi periodični delovni načrt, tako, kot smo ga že ob začetku tega leta, 
ni k njemu nimamo nobenih bistvenih pripomb. Ob programiranju našega dela 
smo ga tudi v maksimalni možni stopnji upoštevali in skušali tudi časovno 
uskladiti ta delovni načrt in naš program dela tako, da bi bila tudi čimbolj 
usklađena družbenopolitična dejavnost v Zvezi sindikatov tudi glede spreje- 
manja zakonov in drugih stališč republiške skupščine. 

Strinjam se z mnenjem, da je ta delovni načrt obširen in da ga bo zaradi 
tega tudi razmeroma težko uresničiti in da bo moral tudi čas pokazati, ali 
lahko tako obširen delovni načrt tudi dejansko kvalitetno uresničimo. 

Ob tem pa naj posredujem le nekaj pripomb v zvezi z vsebino tega de- 
lovnega načrta. 

Najprej glede planiranja. V zvezi s tem ne nameravam predlagati nobene 
spremembe. Hočem samo opozoriti na dejavnost Zveze sindikatov Slovenije na 
področju planiranja in našo dejavnost v organizacijah združenega dela in v 
osnovnih organizacijah Zveze sindikatov, še posebej zato, ker je to tudi te- 
meljna tema naše jesenske konference, ki jo predvidevamo sredi novembra 
tega leta. 

Potem ko smo se vključili v razpravo o osnutku zakona s pripombami,, 
bomo tudi v nadaljnjem postopku, skladno z našim programom, sodelovali pri 
sprejemanju zakona, tako, kot je predvideno, v dveh fazah, o čemer je danes 
že bilo govora. 

Drugo vprašanje, ki je povezano s prvim, je vprašanje nadaljnjega priza- 
devanja Zveze sindikatov Slovenije na področju delitve po delu in na pod- 
ročju akcije v organizacijah združenega dela v zvezi z večjim prizadevanjem 
za boljše in bolj poglobljene ocene o gospodarjenju, tako v trimesečnem, pol- 
letnem, devetmesečnem, kot tudi v celotnem obdobju. Vemo, da to ne sodi na 
zakonodajno področje. Zato v zvezi s tem nimamo dodatnih predlogov. Potru- 
dili pa se bomo, da bi, kolikor je to mogoče, s svojo akcijo na tem področju in 
tudi na področju planiranja opravili svoje naloge. Imamo pa eno željo. Ker 
gre v tej akciji za uresničevanje stališč Republiškega sveta, ki smo jih obrav- 
navali v skupščinskih organih v fazi tez o družbenem dogovoru za to področje, 
predlagamo, ker to ne posega v ta delovni načrt, ampak posega bolj v metode 
dela Skupščine, da bi teze o družbenem dogovoru obravnavali v organih 
Skupščine, v odborih in v drugih organih po presoji Predsedstva Skupščine 
SR Slovenije. 

Prav tako se bomo vključili v prizadevanja za čimbolj množično akcijo 
in sodelovanje delavcev pri sprejemanju resolucije o družbenoekonomskem 
razvoju republike za prihodnje leto in smo v zvezi s tem tudi že načrtovali 
našo dejavnost. 
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Pri poročilu o uresničevanju delegatskega sistema, obravnava katerega je 
predvidena na prihodnjih sejah zborov Skupščine SR Slovenije, vemo, da sta 
bila dejavnost in prizadevanje Predsedstva Skupščine SR Slovenije v letu 
prav na tem področju zelo velika in da imamo prav v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah, pri tem tudi samokritično ocenjujemo svoje delo v Zvezi sindikatov 
z delegati na vseh ravneh, še dovolj težav, dovolj tudi kratkih stikov in več- 
krat neusklađeno delovanje. Ob tej naši samokritičnosti lahko rečem, da se 
bomo vključili v razpravo, ki bo v začetku oktobra tega leta. Zavedamo pa se, 
da gre za izrazito dolgoročen proces in da je težko opraviti vse naloge, ki so 
v tej fazi v našem sistemu tudi predvidene za povezovanje delegatov z druž- 
benopolitičnimi organizacijami. Ocenjujemo, da smo dosegli le delen napre- 
dek na tem področju. Zato bomo morali v zvezi s tem misliti, kako od stališč 
Skupščine o delegatskem sistemu preiti v bolj učinkovito akcijo družbeno- 
političnih organizacij v organizacijah združenega dela na terenu in povsod 
drugod. 

V zvezi z drugimi vprašanji, tako s stanovanjskega kot tudi zdravstvenega 
in izobraževalnega področja, nimamo nobenih pripomb. Časovno smo svoj 
program uskladili tako, da bomo kolikor bo mogoče sodelovali pri sprejemanju 
skupščinskih odločitev na teh področjih. 

Zadnje vprašanje, ki je bolj metoda kot pa vsebinsko vprašanje, pa je 
naslednje: 

Ugotavljamo, da je pri sprejemanju zakonov in drugih odločitev Skup- 
ščine SR Slovenije potrebna večja dejavnost Zveze sindikatov. V zvezi s tem 
želimo doseči tudi večjo dejavnost strokovnih sindikatov, prek tega tudi okre- 
piti njihovo odgovornost za dobre strokovne odločitve v končni fazi pri spre- 
jemanju zakonov. Zato se bomo potrudili, da bi v prihodnje, še zlasti v fazi 
predlogov zakonov in pa osnutkov zakonov pri pripravah teh zakonov bolj so- 
delovali strokovni sindikati. To smo doslej tudi do določene stopnje pogrešali 
in naše stališče je, da bomo poskušali v prihodnje na tem področju našo de- 
javnost okrepiti. 

Ob koncu te razprave, ki je v bistvu le podpora sprejemanju delovnega 
načrta, sem hotel reči še to, da bo naša dejavnost usmerjena tako, da bi večje 
število delavcev sodelovalo pri oblikovanju zakonov in drugih odločitev Skup- 
ščine. Današnja razprava tovariša Stroka, ki je omenil položaj v Republiškem 
odboru Sindikata delavcev energetike, potrjuje, da še vedno ne uspevamo v 
osnovnih organizacijah sindikata doseči to, da bi se delavci dejansko izrekali 
o rešitvah. To je bilo eno izmed bistvenih vprašanj tudi, ko smo razpravljali 
o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu. Zato menimo, da je povezava 
med uresničevanjem delovnega načrta Skupščine in funkcijo Zveze sindikatov 
tisto pomembno vprašanje, kjer so najbolj potrebni ukrepi, zato da bi izboljšali 
množičnost in po tej poti tudi kvaliteto priprave skupščinskih aktov in dru- 
gih odločitev. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! Moram reči, da mi je zelo 
blizu pobuda, ki jo je dala tovarišica Čotarjeva, da bi namreč v delo tega 
zbora vključevali tudi obravnavo nekaterih problemov s področja zunanje poli- 
tike, to toliko bolj, ker so bila ta vprašanja izredno redko, ne vem, ali zaradi 
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časa ali drugih razlogov, ali morda preobremenjenosti dnevnih redov, prisotna 
v obravnavah na sejah zbora, z izjemo obravnave v prejšnjem letu, ko smo 
obravnavali uresničevanje resolucije o razvijanju ekonomskih odnosov z deže- 
lami v razvoju. Seveda pa menim, da bi bilo dobro, če bi se, če bomo to po- 
budo sprejeli, dogovorili, za kakšno vsebino teh razprav približno gre. Kajti 
če gre za to, da bi bili v tem zboru ponovno seznanjeni, v bolje ali slabše re- 
producirani obliki in vsebini s tistim, o čemer so se na primer dogovorili v Ha- 
vani, potem se mi zdi, da to ni potrebno. Potem je to lahko precej gradiva, pa 
verjetno bolj malo koristi od tega, ker smo pač o teh vprašanjih ne le mi, am- 
pak vsi tisti, ki bi naj bili vključeni v priprave na sejo, že tako ali drugače 
obveščeni. Zato dejansko menim, da bi bilo ob sprejemanju te pobude vendar 
koristno predlagati pobudniku, to je Komisiji Skupščine SR Slovenije za med- 
narodne odnose, če bi poskušala predložiti temu političnemu dejavniku, to je 
temu zboru, seveda ob angažiranju tudi vseh drugih dejavnikov, ki se vklju- 
čujejo v Komisijo, ali pa ki jih Komisija lahko vključi, akcijski program, 
kako bomo zlasti operativno delovali pri uresničevanju političnih sklepov iz 
Havane, ki po mojem mnenju seveda precej vključujejo tudi že celoten splet 
problemov in pa odnosov naše dežele z deželami v razvoju. Hočem povedati, da 
bi morali vnaprej reči, da nam ne gre za to, da dobimo določene zbirnike vse- 
bine problemov iz Havane, ampak nam najbrž gre za mnogo več, in sicer za to, 
da ugotovimo, kaj lahko sami storimo in kaj lahko storijo drugi subjekti v re- 
publiki za to, da bi prispevali k uresničevanju sprejete politike. Hvala. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Tudi meni se zdi, če se tudi sama vključim v razpravo, izredno koristna 
pobuda Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose, da predlaga 
zboru, da obravnava eno izmed zunanjepolitičnih tem. O tem sva z njenim pred- 
sednikom že nekajkrat govorila. Najbrž je res konferenca,, ki je bila v Havani, 
priložnost, da se ob tem, ko bodo razpravljali o njenem poteku in političnem 
pomenu v zborih Skupščine SFR Jugoslavije, taka razprava opravi tudi v 
Skupščini SR Slovenije ali vsaj v enem izmed njenih zborov. To je en vidik. 

Drugi vidik pa je ta, da daje ta tema priložnost, da bi predvsem obravnavali 
problematiko podružbljanja zunanje politike. To je ključno vprašanje, ker se 
rešitve in koncepti na tem področju sprejemajo pretežno v ozkih krogih pri 
organih družbenopolitičnih skupnosti/ pa tudi pri družbenopolitičnih organi- 
zacijah. Zato predlagam, da vključimo obravnavo te teme v periodični delovni 
načrt, hkrati pa zaprosimo omenjeno komisijo, da opredeli rok, do kdaj bi 
lahko pripravila tako gradivo in kakšen bi bil postopek predhodnih razprav 
pred razpravo v Družbenopolitičnem zboru. Kajti ni pričakovati, da bi raz- 
pravljali v Družbenopolitičnem zboru o tej problematiki v smislu podružblja- 
nja zunanje politike in potem nalagali družbenopolitičnim organizacijam, kako 
naj ravnajo, ampak bi moralo biti nasprotno: razprava naj bi stekla o teh 
vprašanjih v ustreznih telesih družbenopolitičnih organizacij, da bi v Druž- 
benopolitičnem zboru lahko prišlo do sinteze predlogov in morda tudi do pred- 
logov korektur v dosedanji naravnanosti te dejavnosti, seveda v zvezi s po- 
družbljanjem te politike in ne v zvezi s korekturami naravnanosti zunanje 
politike. 

Ob razpravi tovariša Godca k periodičnemu delovnemu načrtu moram po- 
vedati, da je način sodelovanja s sindikati v zadnjem času dejansko zelo uspe- 
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šen. Menim, da se ta množična organizacija dejansko kreativno vključuje v 
delo tega zbora, na primer ko oblikujemo program dela, pri obravnavi zakona 
o planiranju in še številnih drugih zakonov. Menim, da bi take postopke mo- 
rali poskusiti bolj uveljaviti tudi pri drugih družbenopolitičnih organizacijah. 

Tako je pobuda, ki jo je dal že sam predsednik, ko smo se dogovarjali o 
konceptu programa, naj bi program razširili še z obravnavo nekaterih tem, po- 
vsem v redu. Dokončno tega nismo vnesli v program le zaradi morebitnih te- 
žav z roki, kolikor sindikati in delovne skupine ne bi uspele pripraviti gradiv. 

Sicer pa menim, naj zbor tudi danes sprejme sklep, da bo Družbenopoli- 
tični zbor razpravljal tudi o tezah za družbeni dogovor o osnovah in merilih 
delitve sredstev za osebne dohodke, tako kot je pred časom razpravljal o sta- 
liščih, ki jih je pripravil sindikat, seveda z namenom, ne da ponavljamo raz- 
prave v delovnih telesih, pač pa, da to obravnavamo v Družbenopolitičnem 
zboru takrat, kadar bodo dejansko stekle konkretne razprave tudi v družbeno- 
političnih organizacijah. Opozarjam, da nam to pri omenjenih stališčih ni po- 
vsem uspelo in se niso vse družbenopolitične organizacije opredelile in pre- 
vzele odgovornosti za samoupraven način urejanja tega tako zelo pomembnega 
področja pri nas. 

Predlagam torej zboru, da se do obeh predlaganih pobud opredeli tako, da 
sprejme sklep, da soglaša tako s pobudo omenjene komisije, pri čemer naj ta 
komisija pripravi gradivo, ki se vključi v vrstni red sej tega zbora, kot tudi, 
da da sindikat, ko bo pripravljen, pobudo, da se omenjeno gradivo uvrsti na 
dnevni red seje tega zbora. 

Zeli še kdo razpravljati o periodičnem delovnem načrtu? (Nihče.) Ker ni 
več razpravljalcev, dajem na glasovanje tako periodični delovni načrt zbora 
za zadnje trimesečje tega leta kot navedeni predlog sklepov, da se v ta načrt 
vključita tudi predlog Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne od- 
nose in pobuda Zveze sindikatov Slovenije, da Družbenopolitični zbor obrav- 
nava besedilo omenjenega družbenega dogovora v tisti fazi, ko bo menil, da je 
to pomembno in ko bo sam sindikat menil, naj to zbor uvrsti na dnevni red 
svoje seje — če bo mogoče, že v tem četrtletju, ob tem, da bodo seveda tudi 
družbenopolitične organizacije o tem predhodno razpravljale. 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 svoj periodični 
delovni načrt za zadnje trimesečje tega leta, skupaj z navedenim sklepom. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
izvolitvi Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja ter o njeni sestavi. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Danes ste 
prejeli še dopolnitev tega odloka. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o iz- 
volitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni 
sestavi. 

Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 

35 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja ter o njeni 
sestavi. S tem so bili v tem zboru v Komisijo Skupščine Socialistične republike 
Slovenije za ustavna vprašanja izvoljeni naslednji: za predsednika Milan Ku- 
čan, za člane pa Mario Abram, Roman Albreht, Boris Bavdek, dr. Adolf Bibič, 
dr. Marijan Brecelj, dr. Jože Brilej, dr. Darko Cernej, Jože Globačnik, dr. Josip 
Globevnik, Ludvik Golob, Vinko Hafner, Mitja Horvat, Anton Jelenko, Silva 
Jereb, mgr. Savin Jogan, Vlado Klemenčič, Stane Markič, Franci Polak, France 
Popit, Miloš Prosenc, Miha Ravnik, Rafael Razpet, dr. Ciril Ribičič, Mitja Ri- 
bičič, Marjan Rožič, dr. Majda Strobl, Tanja Svetličič, Ana Šetinc, Dušan Ši- 
nigoj, France Stiglic, Emil Tomažič, Tina Tomlje, Peter Toš, Franjo Turk, dr. 
Lojze Ude, Aljoša Uršič, Andrej Verbič, Franc Vičar, Janez Vipotnik in dr. An- 
ton Vratuša, za sekretarja pa Marko Herman. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za družbeno nadzorstvo. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. 

Kdo želi razpravljati o predlogu odloka? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednice 
in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo. 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 predsednika, podpredsednice in članov Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za družbeno nadzorstvo. 

S tem so bili v tem zboru v Komisijo Skupščine SR Slovenije za družbeno 
nadzorstvo izvoljeni: za predsednika Miro Gošnik, za podpredsednico Tilka 
Blaha, za člane pa Josip Eržen, Zdenko Friškovec, Franc Godina, Vito Habjan, 
Anton Jurša, Branko Radivojevič in Marjan Ramšak. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnice Višjega sodišča v Ljubljani. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glaso- 

vanje predlog odloka. Kdor je za razrešitev sodnice Višjega sodišča v Ljub- 
ljani, 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. 
Predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravobranilca SR Slo- 

venije. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve na predlog Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je obrazložil svoj predlog. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na gla- 
sovanje predlog odloka. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne 
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roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je bila v tem zboru razrešena dolžnosti sodnice Višjega sodišča v Ljub- 
ljani in imenovana za namestnico javnega pravobranilca SR Slovenije tovari- 
šica Breda Lokar-Gaspari. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Pismeno do sedaj ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Želi 
kdo danes postaviti delegatsko vprašanje ali dati kakšen predlog? (Nihče.) 

S tem je dnevni red 22. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan in zaklju- 
čujem sejo. 

(Seja Družbenopolitičnega zbora je bila končana ob 11.55.) 

35* 
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skupno zaseda 

zbora združenega dela, 
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pri družbenopolitičnega zbora 

MZv/Mv/Mr////////////^ 

11. julija 1979 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, na katerem bomo 
poslušali uvodno obrazložitev k osnutku stališč, sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu, ki jo bo podala tovarišica Marija Zupan- 
čič-Vičar, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem, in 
k predlogu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih, k osnutku zakona o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organiza- 
cij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in k osnutku zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in 
strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju, ki jo bo podal 
tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun. 

Prosim tovarišico Marijo Zupančič-Vičar, da povzame besedo! 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši! Socialistična re- 
publika Slovenija je v zadnjih 15 letih zabeležila velik družbeni in gospodar- 
ski razvoj, ki se še posebej odraža na področju stanovanjskega gospodarstva. 
Značilnost tega obdobja je hitra urbanizacija s koncentracijo prebivalstva v 
mestih in naseljih mestnega značaja, hitro naraščanje števila zaposlenih pa 
tudi bistveno povečanje stanovanjske graditve. 

Okrepil se je organiziran vpliv družbe na usmerjanje stanovanjske graditve 
in v stanovanjskem gospodarstvu so bili doseženi nekateri pomembni rezul- 
tati. V obdobju 1970—1978 smo zgradili skupno 113 600 stanovanj, od tega 
62 600 v družbeni gradnji. V prvih treh letih tekočega srednjeročnega obdobja 
je bilo zgrajenih v družbenem in zasebnem sektorju 43 673 stanovanj. Ocenju- 
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jemo, da bo v letošnjem letu dograjenih še 14 000 stanovanj in predvidevamo, 
da bo planirano število stanovanj za obdobje 1976—1980 izpolnjeno v celoti 
oziroma pričakujemo celo, da bo preseženo za 10%. 

Čeprav se v zadnjem letu kaže tendenca po zmanjševanju povprečne po- 
vršine stanovanj v družbenem sektorju, vseeno lahko ugotovimo, da se je po- 
vprečna površina stanovanja od leta 1970 do lanskega leta povečala od 53 m2 na 
58,8 m2 v družbenem sektorju. Pomembna je tudi ugotovitev, da smo v tem 
obdobju bistveno povečali število zgrajenih stanovanj na 1000 prebivalcev in 
da je sedaj zgrajenih letno približno 7,9 stanovanj na 100 prebivalcev, kar nas 
uvršča med razvite evropske države. 

V letu 1978 smo v Sloveniji zgradili 14 200 stanovanj, v nasprotju s pred- 
videvanji družbenega plana za obdobje 1976—1980 pa se povečuje število za- 
sebnih gradenj, tako da je razmerje znašalo v letu 1978 že 58 oziroma 59 % 
družbene in 41 % zasebne gradnje, kar pomeni, da se je to razmerje zmanj- 
šalo v korist družbene stanovanjske gradnje. Mi smo namreč planirali odnos 
70 : 30 v tem srednjeročnem obdobju. Vzroki za to so predvsem v dovolj ugodni 
kreditni politiki za individualno stanovanjsko gradnjo. Vseskozi so nas tudi 
spremljale težave zaradi pomanjkanja družbenih stanovanj v gradnji, visoke 
cene stanovanj, prav tako pa tudi neprimernost ponudbe, tako po strukturi 
kot izvedbi stanovanj ter stanovanjskih sosesk. 

V tekočem srednjeročnem obdobju smo na področju oblikovanja cen sta- 
novanjske gradnje uveljavili družbeno dogovarjanje in samoupravno spora- 
zumevanje in imamo nekatere, čeprav še vedno preskromne rezultate takega 
urejanja cen, in sicer naslednje: da se je razmerje med ceno stanovanj in po- 
vprečnimi osebnimi dohodki kljub stalni rasti cen stanovanj iz leta v leto 
zmanjševalo v korist osebnih dohodkov, tako da je bilo to razmerje leta 1976 
1 : 1,65, v letu 1978 pa 1 : 1,53. Z upoštevanjem določil republiškega družbe- 
nega dogovora, sprejetega v lanskem letu, in sprejetjem samoupravnih spo- 
razumov o namenskem odvajanju do 20 % stanovanjskih sredstev za komu- 
nalno opremljanje zemljišč, bodo cene stanovanj v letu 1979 relativno še nižje 
oziroma bo razmerje med osebnim dohodkom in ceno kvadratnega metra sta- 
novanja še ugodnejše. 

Med drugimi temeljnimi nalogami na področju stanovanjskega in komu- 
nalnega gospodarstva je bila v družbenem planu Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 opredeljena tudi naloga za bistveno zmanjšanje 
stanovanjskega primanjkljaja in v zvezi s tem tudi večje angažiranje zasebnih 
sredstev občanov in delovnih iljudi za pospeševanje stanovanjske gradnje, tako 
glede povečanja števila stanovanj v etažni lastnini in individualni gradnji kot 
tudi z lastno udeležbo pri pridobitvi in uporabi družbenih stanovanj. 

V tem obdobju je bil med drugimi dokumenti sprejet tudi samoupravni 
sporazum o premiranju namenskega varčevanja ter v samoupravnih stanovanj- 
skih skupnostih in temeljnih organizacijah več samoupravnih sporazumov in 
drugih splošnih aktov o pogojih in merilih za dodeljevanje oziroma pridobitev 
pravice uporabe na družbenem stanovanju. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti so na osnovi novega zakona organi- 
zirane v vseh občinah Socialistične republike Slovenije, vendar kljub novi 
organiziranosti še vedno ugotavljamo pomanjkljivosti pri delovanju samo- 
upravnih stanovanjskih skupnosti. Oblikovanje delegacij in delegiranje dele- 
gatov v zbore skupščine samoupravne stanovanjske skupnosti še ni izpeljano v 
skladu s potrebami in interesi delovnih ljudi in občanov. Tudi opredelitev vse- 
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bine dela, nalog in odgovornosti posameznega zbora skupščine samoupravne 
stanovanjske skupnosti še ne ustreza interesom delavcev, kar se kaže tudi v 
premalo uskladenem delovanju vseh dejavnikov, ki sodelujejo tako pri graditvi 
novih stanovanj kot tudi pri gospodarjenju z obstoječimi stanovanji. 

Vloga zbora izvajalcev še vedno ni opredeljena v zadostni meri, kar velja 
tako za pravice kot tudi za odgovornosti izvajalcev, to pa pogosto pripelje do 
pojavov monopolnega obnašanja nekaterih izvajalcev in drugih negativnih po- 
sledic. Preseči moramo stanje, da se izvajalci ne čutijo del samoupravne sta- 
novanjske skupnosti. Zbori izvajalcev morajo postati dejansko odprti, sedanje 
preveliko zapiranje v občinske in medobčinske meje tudi onemogoča uveljav- 
ljanje dohodkovnega povezovanja med izvajalci v stanovanjski graditvi. 

Zbor uporabnikov skupščine stanovanjske skupnosti sestavljajo tako dele- 
gati temeljnih organizacij združenega dela kot tudi stanovalci ter delovni 
ljudje in občani v krajevnih skupnostih. Pokazalo pa se je, da je še vedno pre- 
majhen vpliv delavcev temeljnih organizacij združenega dela in pričakovalcev 
stanovanj oziroma tistih občanov, ki si žele na en ali drug način rešiti stano- 
vanjsko vprašanje, predvsem na načrtovanje graditve stanovanj, na usposab- 
ljanje sosesk in stanovanjskih naselij za vsestransko kulturno življenje in so- 
žitje občanov ter na gospodarno uporabo stanovanjskih sredstev. 

Glede delegiranja v zbor uporabnikov velja tudi ugotovitev, da bo po- 
trebno v bodoče dosledneje oblikovati posebne delegacije, saj združene ali ce- 
lo splošne delegacije ne omogočajo dovolj učinkovitega dela zbora uporab- 
nikov in skupščine samoupravne stanovanjske skupnosti. 

V dosedanji samoupravni organiziranosti stanovanjskega gospodarstva in 
politiki stanovanjske graditve nismo dali v zadostni meri podpore razvoju sta- 
novanjskega zadružništva. Stanovanjske zadruge se ne glede na nekatere mož- 
nosti organiziranja in delovanja, ki jih daje obstoječi zakon o stanovanjskih 
zadrugah, srečujejo s težavami, ki izvirajo predvsem iz neenakopravnega ob- 
ravnavanja zadružne gradnje v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gra- 
ditve. 

Poleg tega se zadruge niso vključevale dovolj niti v samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije. Poleg tega 
prav v primeru stanovanjskih zadrug ugotavljamo, da so zadruge preveč od- 
rinjene od direktnega vpliva na pripravo in sprejemanje urbanistične doku- 
mentacije, pripravo in urejanje zemljišč, s tem pa tudi od vključevanja v 
proces nastajanja planov stanovanjske gradnje v občinah. 

Kljub temu, da smo si že na X. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije 
zadali nalogo, da bomo uveljavili take stanarine, da bodo zagotavljale vsaj 
enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada, tega do danes še nismo ures- 
ničili. V preteklih letih smo sicer s poprejšnim letnim povečevanjem stanarin 
po 30 % letno ustvarili pogoje za postopen prehod na ekonomske stanarine, 
vendar pa bodo potrebna še nadaljnja prizadevanja, da bomo ta prehod tudi 
uresničili. 

Vzporedno s povečevanjem materialne osnove za gospodarjenje s stano- 
vanjskim skladom pa bo potrebno ustvariti pogoje, tako da bodo stanovalci 
odločali o višini stanarine in o njeni uporabi, s tem pa tudi vzpostavljali sa- 
moupravno organiziranost v stanovanjskih hišah, soseskah in krajevnih skup- 
nostih. Sele tako bo mogoče premagati sedanje administrativno prisvajanje 
pravic do odločanja pri gospodarjenju s stanovanji v družbeni lastnini. 
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Prepočasno uvajanje ekonomskih stanarin je privedlo do tega, da ni prišla 
do izraza družbena pomoč pri plačevanju ekonomske stanarine. Zato se ta 
sredstva v večjem delu uporabljajo za gradnjo solidarnostnih stanovanj in v 
manjšem delu za družbeno pomoč pri uporabi stanovanja. 

Nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva na samoupravnih družbe- 
noekonomskih temeljih je nujnost, prav tako pa tudi naloga, ki nam jo nala- 
gajo sklepi XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VIII. kongresa Zve- 
ze komunistov Slovenije ter ugotovitve in stališča Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije. Idejno-politična izhodišča, ki jih do- 
grajujemo tudi z razpravo o osnutku stališč, sklepov in priporočil za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju, moramo 
čimprej uveljaviti tudi v praksi. Nosilci vseh odločitev v stanovanjskem go- 
spodarstvu morajo postati delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih, stanovalci v zborih stanovalcev v hiši ter delovni lju- 
dje in občani v krajevni skupnosti in v samoupravni stanovanjski skupnosti. 
Stanovanjska politika mora postati odraz potreb in interesov delovnih ljudi, 
ki morajo biti v položaju, da lahko rešujejo svoja stanovanjska vprašanja v 
skladu s svojimi potrebami in možnostmi ter da ohranjajo vrednost sklada 
stanovanjskih hiš ne glede na lastništvo in so za to tudi odgovorni. 

Delovni ljudje in občani bodo v bodoče vsa bistvena vprašanja na področ- 
ju stanovanjskega gospodarstva razreševali s samoupravnimi sporazumi, pred- 
vsem pa v planih temeljnih organizacij združenega dela ter samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti, določa- 
li plan stanovanjske graditve in prenove stanovanj ter plan gospodarjenja z 
obstoječim skladom, nadalje določali pogoje, pod katerimi bodo na osnovi 
združevanja sredstev v samoupravni stanovanjski skupnosti razreševali stano- 
vanjska vprašanja tistih delavcev, ki nimajo stanovanja oziroma stanujejo v 
neprimernih stanovanjih, ter se dogovarjali za solidarnost in vzajemnost pri 
graditvi stanovanj. Oblikovali bodo merila in kriterije za določitev lastne 
udeležbe pri pridobitvi ali prenovi družbenega najemnega stanovanja ali pri 
pridobitvi sredstev za nakup oziroma gradnjo stanovanj in se dogovorili za 
prehod na ekonomske stanarine ob upoštevanju solidarnosti na tem področju. 

S samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori bodo urejali tudi druga 
vprašanja, pomembna za razvoj stanovanjskega gospodarstva. Z zakoni in od- 
loki občinskih skupščin se bodo urejala samo tista vprašanja, za katera je od- 
govorna posamezna družbenopolitična skupnost in za katera je nujno, da se 
uredijo sistemsko na enotnih izhodiščih, veljavnih za vse organizacije združe- 
nega dela in skupnosti ter delovne ljudi in občane v republiki oziroma občini. 

Tovarišice in tovariši! Razprava o osnutku dokumenta, ki je danes na 
dnevnem redu tega zbora, je pokazala, da je osnutek ustrezna podlaga za do- 
grajevanje novega sistema na tem področju, da pa so nekatere rešitve premalo 
razčlenjene in preveč splošne, kar bo potrebno pri pripravi predloga stališč, 
sklepov in priporočil dograditi. 

Predlagatelj se s temi ugotovitvami strinja in meni, da je že sedanja raz- 
prava dala tudi mnoge predloge in sugestije za bolj konkretno razčlenitev 
in jih bo v skladu z današnjo razpravo upošteval pri pripravi predloga stališč, 
sklepov in priporočil in pri pripravi predlogov za izdajo zakonov s tega pod- 
ročja. 

Zasnovani sistem predstavlja v resnici revolucionarno preobrazbo odnosov 
na področju stanovanjskega gospodarstva, kar pa je v bistvu le nadaljevanje 
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procesa uresničevanja ustave in zakona o združenem delu in ustave in drugih 
sistemskih zakonov. Preobrazbe odnosov na tem področju pa ne moremo ures- 
ničiti samo z zakonom ali kakšnim drugim dokumentom, pač pa predvsem z 
družbenopolitično akcijo in s prizadevanji vseh subjektivnih dejavnikov v 
družbi. 

Temeljni pogoj za uveljavitev novih družbenoekonomskih odnosov na 
stanovanjskem področju je uresničitev načel družbenega planiranja. Vsaka te- 
meljna organizacija združenega dela bo v svojem planu morala opredeliti tudi 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki jih bo sprejela 
v odnosih samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja med seboj in z 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi 
skupnostmi za področje stanovanjskega gospodarstva dn za področja, ki so ne- 
posredno povezana z uresničevanjem izgradnje in prenove stanovanj ter go- 
spodarjenja z obstoječimi stanovanji ter z izgradnjo sosesk, z vsemi potrebni- 
mi objekti in napravami. 

Ni moj namen, da bi danes v podrobnostih opredelila vse postopke plani- 
ranja v stanovanjskem gospodarstvu, pač pa bom poskušala podati nekatere 
specifičnosti planiranja na področju stanovanjskega gospodarstva. Naj ugoto- 
vim, da je stanovanjsko gospodarstvo kompleksno, da s svojo dejavnostjo moč- 
no posega v prostor in človekovo okolje, da terja predhodno dejavnost na pod- 
ročju pridobivanja in urejanja zemljišč za gradnjo, da terja vzporedno komu- 
nalno opremljanje naselij in mest ter tudi usklađeno izgradnjo sosesk z ureje- 
no preskrbo, varstvom otrok, zdravstveno in socialno zaščito prebivalcev ter 
s šolstvom, kulturo in telesno kulturo in drugimi sestavinami humanega biva- 
nja. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali naj postane samoupravna sta- 
novanjska skupnost mesto, kjer se usklajujejo cilji in naloge, sprejeti v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov udeležencev planiranja, ki so nosilci 
kompleksne stanovanjske gradnje, ali pa naj se ob samoupravni stanovanjski 
skupnosti, kjer bi se usklajevali le interesi na področju stanovanjskega gospo- 
darstva, ustanovi še planska poslovna skupnost v skladu z določili zakona o 
združenem delu. Pa ne samo gradnja stanovanj, tudi prenova starih stanovanj 
in celotnih starih mestnih sosesk ter gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim 
skladom je kompleksna dejavnost. Tudi tu je potrebno vključevati ostale de- 
javnosti in maksimalno usklajevati potrebe in interese z možnostmi in ustvar- 
jenimi pogoji. 

V dosedanjih pripravah zakonov s tega področja so se izoblikovale neka- 
tere rešitve, ki jih bo sicer potrebno še dograditi, vendar naj na kratko ome- 
nim nekatere, ki so vezane na dileme iz razprav o osnutku stiališč, sklepov in 
priporočil. 

Nesporno je, da so temeljni nosilci razvoja stanovanjskega gospodarstva 
delavci, delovni ljudje in občani in da v procesu dohodkovnega povezovanja 
zagotavljajo pogoje za uresničevanje svojih potreb in interesov na tem pod- 
ročju in usklađeno delovanje. Praktično to pomeni, da mora sleherna temeljna 
organizacija združenega dela in delovna skupnost poznati stanovanjske raz- 
mere delavcev in njihovih družin, da mora skupaj z delavcem poiskati take 
rešitve stanovanjskega vprašanja, ki sta jih sposobna delavec in organizacija 
v najbolj primernem času razrešiti na način, ki ustreza potrebam in možnostim 
delavca in organizacije oziroma skupnosti. Za tiste delovne ljudi in občane, ki 
stanovanjskega vprašanja ne morejo razrešiti v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela oziroma delovnih skupnostih, bodo to vprašanje v skladu s potre- 
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bami in možnostmi delovni ljudje in občani solidarnostno razreševali v samo- 
upravni stanovanjski skupnosti. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti pri graditvi stanovanj pa bodo delavci ter delovni ljudje in občani ure- 
jali s samoupravnim sp.orazumom o temeljih planov samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti in drugimi sporazumi. Menimo, da bo v teh sporazumih potreb- 
no zelo jasno opredeliti pravice in obveznosti vsake temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in delovne skupnosti, kot tudi odgovornosti vsakega nosilca pla- 
niranja. 

Ce to izrazimo konkretno, če navedem samo nekaj primerov, potem mora 
biti v samoupravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne stanovanjske 
skupnosti naveden obseg stanovanjske graditve v 10-letnem obdobju, v sred- 
njeročnem obdobju in v posameznih letih, vrsta in kvaliteta stanovanjske 
gradnje, prostorske rešitve, gradnja stanovanj, sredstva, ki jih uporabniki 
združujejo za izvedbo tega plana, in njihove pravice pri pridobivanju stano- 
vanj, cene stanovanjske graditve in način dogovarjanja o cenah, obseg, vrsta 
in način solidarnostnega in vzajemnega razreševanja stanovanjskih vprašanj 
delavcev in drugo. 

Z dogovorom o temeljih plana občine, ki je hkrati osnova za sprejetje 
družbenega plana občine, pa se nosilci planiranja dogovarjajo o ukrepih za 
realizacijo nalog skupnega pomena, predvsem glede urejanja prostora in var- 
stva okolja, zemljiške politike, priprave zemljišč za stanovanjsko gradnjo, ko- 
munalnega opremljanja in tako dalje. 

Na področju gospodarjenja z družbenim stanovanjskim skladom bodo 
predvsem delavci v tem skladu ter delavci temeljnih organizacij združenega 
dela in delovne skupnosti, ki so vlagali sredstva v ta sklad, nosilci planiranja 
in bodo zagotavljali, da se ohranja sklad v nezmanjšani vrednosti. 

Varčevalce za stanovanjsko graditev in prenovo stanovanj bo potrebno 
neposredno vključiti v planiranje, tako v temeljnih organizacijah združenega 
dela oziroma delovnih skupnostih kot tudi v zboru stanovalcev in v krajevni 
skupnosti. V bodoče naj bi se pričakovalci stanovanj v večji meri kot doslej 
vključevali v stanovanjske zadruge in tako organizirani v samoupravni sta- 
novanjski skupnosti hitreje in uspešneje razreševali svoja stanovanjska vpra- 
šanja. 

V procesu planiranja bodo morali konkretno sodelovati tudi izvajalci del 
in se za bodoče naloge tudi ustrezneje organizirati. Predvsem vloga gradbeni- 
štva in njegova samoupravna in dohodkovna povezanost, kadrovska in mate- 
rialna usposobljenost so ključnega pomena za nadaljnji razvoj stanovanjskega 
gospodarstva in za preobrazbo odnosov na tem področju. Prisotna je dilema, 
ali oddajati dela na natečaju ali pa sklepati trajne sporazume o prevzemanju 
izvajalskih del. Ta dilema pa se nam postavlja danes predvsem zaradi tega, 
ker imamo pred očmi današnje stanje na področju graditve, kjer nismo izko- 
ristili vseh možnosti za racionalno in poceni gradnjo in smo priča monopolne- 
mu ravnanju posameznih izvajalskih organizacij. Tudi odgovornosti za rok, 
kvaliteto in ceno še ne znamo oziroma nočemo dovolj zaostriti in sankcionirati. 

Prizadevanja predvsem v izvajalskih organizacijah in njihovih asociacijah 
za premagovanje raznih slabosti so še premalo prisotna. Prav tako pa tudi 
uporabniki, organizirani v samoupravni stanovanjski skupnosti, še niso vzpo- 
stavili takih odnosov z izvajalci, da bi skupno premagovali razne negativne 
težnje. 
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Zato je nujno za uspešno izvajanje planov stanovanjske gradnje in pre- 
nove stanovanj že v proces planiranja vključiti izvajalce, poleg gradbeništva 
tudi ostale, kot nosilce planiranja, ki bodo s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana prevzeli odgovornost za izvajanje plana in se z drugimi spo- 
razumi dogovorili tudi za pravice in obveznosti pri gradnji stanovanj ter po- 
goje, pod katerimi bodo prevzeta dela izvajali. Natečaj naj ne bi bil predvsem 
način za oddajo del, pač pa način za izbiro izvajalcev, ki bodo dolgoročno so- 
delovali pri izvajanju del. V bodoče bo na področju stanovanjskega gospodar- 
stva potrebno mnogo bolj vključiti znanstveno raziskovalno delo ter definirati 
krog potencialnih uporabnikov ter krog družbeno verificiranih izvajalcev. Us- 
merjene programe in projekte je potrebno pripraviti na osnovi razvojnih pro- 
gramov in jih vključiti v srednjeročne plane. 

Preobrazbo družbenoekonomskih odnosov moramo izpeljati tako na pod- 
ročju razširjene kot tudi na področju enostavne reprodukcije. Na področju 
razširjene reprodukcije bodo delavci temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti zagotavljali sredstva za stanovanjsko gradnjo iz čistega 
dohodka ter iz lastnih sredstev delavcev ter samo manjši del za solidarnost 
iz tekočega dohodka. Sredstva za stanovanjsko gradnjo bodo namenjali tudi 
delavci, ki združujejo delo v pogodbenih organizacijah združenega dela in 
kmetje v kmetijskih zadrugah ali drugih oblikah združevanja kmetov. 

Kot vir sredstev za stanovanjsko gradnjo bo tudi v bodoče uporabljen del 
bančnih sredstev iz splošnih hranilnih vlog. Odprto pa je vprašanje ali tudi iz 
sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Pri vzpostavljanju sistema financiranja in zagotavljanja sredstev za stano- 
vanjsko graditev izhajamo iz načela, da mora vsakdo sam, v skladu s svojimi 
možnostmi prispevati (lastna sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vpraša- 
nja, ne glede na to, ali pridobiva pravico uporabe na družbenem stanovanju 
ali v zasebni lastnini. Namensko varčevanje za stanovanje postaja sestavni del 
tega sistema. Temeljna merila in pogoje za višino lastne udeležbe bodo delovni 
ljudje in občani določali z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, 
minimalno lastno udeležbo pa bi določili z zakonom. 

Vsa sredstva bodo temeljne organizacije združenega dela in drugi nosilci 
planiranja združevali v samoupravni stanovanjski skupnosti in s tem pridobili 
pravico do deleža stanovanj, ki bodo zgrajena z njihovimi sredstvi. Medsebojna 
razmerja pri izgradnji stanovanj bodo urejali s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana samoupravne stanovanjske skupnosti ali z drugimi samoupravni- 
mi sporazumi, v katerih bodo določili, podobno kot pri združevanju dela in 
sredstev v združenem delu, cilje združevanja sredstev, namen, pogoje in način 
uporabe sredstev, osnove in merila za ugotavljanje deleža pri zgrajenih stano- 
vanjih, pogoje, način in roke za pridobitev deleža stanovanj, pogoje, način in 
roke za vračilo sredstev, ki jih drugi udeleženci vlagajo v stanovanje, medse- 
bojne obveznosti in odgovornosti za primer nedoseganja planskih rezultatov kot 
tudi druge obveznosti in odgovornosti pri prevzemanju rizika ter dogovor o 
pristojnosti skupščine samoupravne stanovanjske skupnosti, enote samoupravne 
skupnosti in drugih organov samoupravne stanovanjske skupnosti pri uprav- 
ljanju z združenimi sredstvi za gradnjo stanovanj. 

Pri gradnji družbenega stanovanja sodelujeta s sredstvi torej temeljna 
organizacija združenega dela in delavec z obvezno lastno udeležbo. Vrednost 
zgrajenega stanovanja se v celoti vknjiži v osnovno sredstvo temeljne organi- 
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zacije združenega dela, vključno z bremenom lastne udeležbe, ki jo bo potreb- 
no vrniti po določeni dobi. 

Mlade družine, ki so imele sedaj možnost razreševati stanovanjska vpraša- 
nja iz solidarnostnih sredstjev, naj bi v bodoče ta vprašanja razreševale v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, pri čemer bi morali njihova stanovanj- 
ska vprašanja razreševati prioritetno ali vsaj enakopravno. Tudi upokojenci 
naj bi praviloma razrešili svoje stanovanjsko vprašanje še pred upokojitvijo, 
torej v temeljni organizaciji združenega dela ali delovni skupnosti in bi raz- 
reševanje stanovanjskega vprašanja v okviru solidarnosti moralo postati le iz- 
jema. V primeru ko bomo zagotovili tako razreševanje stanovanj upokojencev, 
bo tudi odpadla potreba po posebnem zagotavljanju sredstev za stanovanjsko 
graditev v skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

V vseh primerih, ko je nosilec združevanja sredstev za stanovanjsko grad- 
njo stanovanjska zadruga ali fizična oseba, bo potrebno zagotoviti vsa sredstva 
za nakup ali gradnjo stanovanja pred predajo stanovanja v uporabo. Vsa 
samoupravno združena sredstva se bodo vodila v posebnih stanovanjskih ban- 
kah ali v posebni enoti temeljne banke, z njimi pa bodo upravljali delovni 
ljudje in občani v samoupravni stanovanjski skupnosti. V skladu s potrebami 
in možnostmi bo samoupravna stanovanjska skupnost tudi najemala bančne 
kredite za zagotovitev kontinuitete v gradnji stanovanj. Združena sredstva se 
smejo uporabljati le za stanovanjske namene. 

Poseben pomen pripisujemo preobrazbi družbenoekonomskih odnosov na 
področju enostavne reprodukcije stanovanjskega sklada, posebno še, ker je tu 
še najbolj prisotna miselnost o potrebni zaščiti standarda delovnih ljudi, ob 
podatkih, da nam obstoječi stanovanjski sklad propada, da je zaradi slabih 
bivalnih pogojev v starem stanovanjskem skladu izredno povečan pritisk na 
gradnjo novih stanovanj in tudi zaradi drugih spremljajočih pojavov, kot na 
primer, da je še vedno velika zaščita stanovanjskih pravic na družbenem stano- 
vanju ali zasebnem, najemnem stanovanju, neracionalna izraba stanovanjskih 
površin, vlaganje sredstev v sekundarna stanovanja, vikende in tako dalje. 

Sedaj smo v akciji, da izpeljemo načrt prehoda na ekonomske stanarine 
in da ustvarimo pogoje za enostavno reprodukcijo in normalno vzdrževanje 
stanovanjskega sklada v družbeni lastnini in seveda tudi tistega dela zaseb- 
nega sklada, ki je v najemu, na osnovi samoupravnega sporazumevanja. 

Priprave in vsi potrebni izračuni v občinah pa potekajo izredno počasi. V 
tem času tečejo razprave o samoupravnih sporazumih o prehodu na ekonomske 
stanarine le v nekaj več kot polovici občin. Potrebno je opozoriti, da v leto- 
šnjem letu nismo izvedli planiranega povečanja stanarin in da je zavlačevanje 
sprejemanja sporazumov predvsem v škodo družbenega stanovanjskega sklada. 

Sedanja stanarina kljub znatnim letnim zviševanjem v preteklih letih še 
vedno ne dosega več kot nekaj nad en odstotek vrednosti gradbene cene stano- 
vanja. To pa pomeni, da bi komaj pokrila stroške amortizacije, če ne bi imeli 
v zakonu določbe, da letos še velja prehodno obdobje za oblikovanje stopnje 
amortizacije stanovanjskega sklada. 

Naj opozorim na tem mestu, da za leto 1980 taka možnost v zakonu ni 
predvidena, ker smo bili trdno odločeni, da bomo postopek prehoda na eko- 
nomske stanarine pričeli uresničevati že v tem letu. Če hočemo skozi stana- 
rino zagotoviti enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada, to je zagotoviti 
sredstva za amortizacijo in vzdrževanje, bi morali oblikovati stanarino naj- 
manj v višini 2,5 odstotka vrednosti gradbene cene stanovanja. Nekateri pa 
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navajajo tudi do 3,2 odstotka. Seveda pa je to odvisno od višine in vrste stro- 
škov, ki jih bomo prenesli v stanarino. 

Politika nizkih stanarin tudi destimulativno vpliva na vlaganje lastnih 
sredstev in namensko varčevanje za stanovanje, kajti odplačila za kredite, na- 
jete za nakup ali gradnjo stanovanj, daleč presegajo višino stroškov za upo- 
rabo družbenega stanovanja. To velja vsaj v prvih letih odplačevanja kreditov. 

Vzporedno s prehodom na ekonomske stanarine bo potrebno zagotoviti 
subvencioniranje stanarin tistim stanovalcem, ki ekonomske stanarine ne bodo 
zmogli. Tako kot pri gradnji novih stanovanj, tako je tudi pri prenovi in vzdr- 
ževanju stanovanj potrebno, da se izvajalci del ustrezno organizirajo in pre- 
vzamejo dela, ki se po zakonu opredelijo kot dejavnost posebnega družbenega 
pomena organizacij združenega dela in ne strokovne službe samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti. Na tem področju bo potrebno odpraviti odvečno admini- 
stracijo in zagotoviti, da bodo posamezne naloge pri upravljanju s stanovanj- 
skimi hišami lahko opravljali hišni sveti sami. 

Naj ponovno omenim, da bomo na področju stanovanjskega gospodarstva v 
bodoče bistvena vprašanja razreševali s samoupravnimi sporazumi in dogovori. 
Mnoga vprašanja pa bodo delovni ljudje in občani urejali po delegatskem prin- 
cipu v raznih oblikah samoupravnega organiziranja od zborov stanovalcev, hiš- 
nih svetov, enot samoupravnih stanovanjskih skupnosti do samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti. Nekatere zadeve pa tudi v samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih za več občin in v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije. V pri- 
meru, če bomo ustanovili posebne plansko-poslovne skupnosti za gradnjo stano- 
vanj pa tudi v teh skupnostih. 

Tovarišice in tovariši! Sedanje srednjeročno obdobje se je prevesilo v 
drugo polovico in pred nami je naloga, da se vključimo v priprave planov za 
srednjeročno obdobje 1961—1985. Na področju stanovanjskega gospodarstva so 
pred nami zahtevne naloge, tako na področju stanovanjske gradnje kot tudi na 
področju prenove in vzdrževanja stanovanj. Glede na predvideni demografski 
prirast in povečanje števila zaposlenih ter glede na prenesene potrebe po sta- 
novanjih in izboljšanju stanovanjskega sklada bi bilo potrebno v novem sred- 
njeročnem obdobju v Socialistični republiki Sloveniji zgraditi novih 65 000 sta- 
novanj — ob večjem angažiranju zasebnih sredstev za stanovanjsko graditev, 
povečanem interesu za stanovanjsko zadružništvo in glede na težnje po enako- 
mernejši poselitvi Slovenije. S tem bi tudi vplivali na zmanjšan pritisk na večje 
centre, Ljubljano, Maribor, Celje in druge. Računamo lahko na razmerje 60 : 40 
med družbeno in zasebno gradnjo. Mi smo približno tolikšen obseg tudi sedaj v 
tem srednjeročnem obdobju dosegli. 

Z uveljavljanjem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov že na za- 
četku novega srednjeročnega obdobja ter z uveljavitvijo racionalizacije sta- 
novanjske graditve ter z ustreznejšo urbanistično in zemljiško politiko pričaku- 
jemo, da bomo planirano število stanovanj zgradili z relativno manj sredstvi. 
In zaradi povečanega deleža zasebnih sredstev tudi z manj sredstev temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Ob prehodu na ekonomske stanarine predvidevamo, da bo obstoječ stano- 
vanjski sklad deležen večje skrbi. Znatno več sredstev bomo namenjali za pre- 
novo stanovanj in stanovanjskih hiš ter starih mestnih jeder. S tem pa bomo 
v veliki meri zmanjšali pritisk na nova stanovanja ter omogočili stanovalcem, 
ki so desetletja stanovah v neprimernih stanovanjskih pogojih, bolj humane 
pogoje za življenje. 
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Cilji, ki jih postavljamo, so dovolj zahtevni. Terjali bodo naše maksimalne 
napore, vendar pa bo uresničitev teh ciljev v vzporedni preobrazbi odnosov na 
tem področju pomenila novo zmago delavskega razreda in delovnih ljudi naše 
republike pri uresničevanju socialističnih samoupravnih odnosov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Vičar! Besedo ima 
tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun. Prosim lepo! 

Jože Pacek: Tovarišice in tovariši delegati! Dinamične spremembe v 
državni upravi, katerih sistemsko osnovo predstavlja zakon o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih, ki je danes kot zakonski predlog pred skupščinskimi zbori, so morale 
in bodo morale tudi v prihodnje slediti spremembam, ki so nastale v družbeno- 
ekonomskih in samoupravnih odnosih v združenem delu in z uvedbo dele- 
gatskega sistema ter potrebami njegovega nadaljnjega razvoja. Skoraj dveletne 
razprave o sistemu, ki ga naj uveljavi zakon, so potrdile, da mora postati za- 
konitost v razvoju in modernizaciji uprave prav to, da se v državni upravi 
postopoma posamezne splošne zadeve spreminjajo v skupne družbene zadeve, 
kar pomeni, da se mora tudi uprava pri uresničevanju svoje funkcije vse bolj 
opirati na sodelovanje vseh družbenih struktur in da bodo vanjo tvorno in od- 
govorno — glede na svoje pravice in obveznosti — ves čas vključeni vsi de- 
javniki družbenopolitičnega sistema. Bistvo teh sprememb je tedaj uveljav- 
ljanje takega delovanja državne uprave, ki bo vse bolj sestavina družbenega 
dela in delegatskega sistema. S tem pa bo izpolnjen tudi eden od pomembnih 
pogojev za nadaljnji uspešen razvoj samoupravnih družbenih odnosov. Stra- 
teški cilj, ki ga želimo uresničiti, je jasen. Poenostavljeno bi mu lahko rekli 
»•postavitev državne uprave v funkcijo združenega dela in celotne družbe«, s 
čimer postaja tudi državna uprava specifičen sestavni del združenega dela. V 
taki njeni postavitvi je tudi jamstvo, da se bo uprava ukvarjala s tistimi de- 
javnostmi, ki so družbi potrebne, ne da bo sama odrejala ali si celo izmišljala 
svoje naloge in opravila. 

Zato predloženi zakon tudi ne opredeljuje zgolj treh temeljnih funkcij 
upravnih organov, se pravi odgovornosti za stanje in spremljanje razmer na 
področju, za katerega so ustanovljeni, odgovornosti za izvajanje določene po- 
litike in izvrševanje zakonov in drugih aktov ter odgovornosti za predlaganje 
ukrepov, ampak opredeljuje tudi družbeni in politični nadzor nad izvrševa- 
njem vseh teh temeljnih funkcij prek uresničevanja organiziranega vpliva 
političnih in drugih družbenih dejavnikov, kot so strokovni, znanstveni in 
drugi in je s tem vse bolj pod demokratično kontrolo samoupravnega sistema. 

Takšen širok družbeni nadzor nosilcev našega političnega sistema samo- 
upravne demokracije nad delom izvršnih in upravnih organov pa seveda ne 
pomeni zoženja pristojnosti teh organov, še manj pa zmanjševanja njihove 
samostojnosti pri odločanju, posebno pa ne njihove neposredne odgovornosti 
do delegatskih skupščin. V takih razmerah postaja odpiranje izvršnih in uprav- 
nih organov nasproti številnim samoupravnim subjektom zaradi širšega in kar 
najbolj neposrednega sodelovanja in preverjanja upravičenih interesov in 
predlogov zaradi izmenjave mnenj in stališč, pa tudi zavoljo neposrednega so- 
delovanja pri izpolnjevanju nalog, ki so v skupnem interesu, objektivna 
nujnost. 
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Z drugimi besedami, opravljanje upravnih funkcij na način, ki bo najbolj 
ustrezal samoupravnemu položaju, pravicam in odgovornostim delovnega člo- 
veka in občana, v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v kra- 
jevnih skupnostih, samoupravnih interesnih in drugih skupnostih in ne na- 
zadnje v družbenopolitičnih skupnostih, neposredno zahteva javno upravo so- 
cialističnega, samoupravnega združenega dela in njegovega političnega sistema. 

Tako opredeljene naloge uprave, ki morajo predstavljati tudi čvrsto os- 
novo za celoten sistem oblasti in samoupravljanja vseh delovnih ljudi, seveda 
zahtevajo sposobno in hkrati učinkovito upravo, v okviru katere bo dejansko 
mogoče razviti ustvarjalno delo, delo, ki bo kakovostno, pravočasno in ki bo 
z relativno najmanjšimi stroški obremenjevalo družbeni dohodek. 

To bo potrebno imeti pred očmi tudi tedaj, ko bodo skupščine na predlog 
izvršnih svetov vsako leto odločale o sredstvih za delo upravnih organov v ok- 
viru splošne porabe, na podlagi njihovih programov dela in seveda izvrševa- 
nja teh programov. Očitno pa je že danes, da bo od ustrezne rešitve družbeno- 
ekonomskih vprašanj, še zlasti pa od družbenoekonomskega položaja delavcev 
v upravnih organih, se pravi od dejanskega nagrajevanja rezultatov dela de- 
lovne skupnosti in posameznega delavca v mnogočem odvisna učinkovitost 
dela uprave, ki ji ravno s tako koncipiranim zakonom posvečamo posebno 
pozornost. 

Racionalnost v organizaciji se namreč praviloma ne uresničuje niti s šte- 
vilom upravnih organov, s številom izvrševalcev pa le redkokdaj. Racional- 
nost v organizaciji zahteva predvsem vzpostavitev najbolj optimalnega od- 
nosa med nalogami in številom ter organiziranjem vseh tistih, ki jih izvršu- 
jejo. Poleg tega je v upravi nastajanje novih organov praviloma kaj preprosta 
zadeva, odpravljanje organov, ki nimajo več vseh razlogov za obstoj, pa obi- 
čajno zelo komplicirano. Pri tem pa v vsakem primeru velja, da je najdražja 
tista uprava, ki je neučinkovita. Zgolj od sistemskega zakona zato ne moremo 
pričakovati uresničitve vseh zastavljenih smotrov v preobrazbi uprave. Po- 
trebna bo močneje zastavljena družbena akcija, tudi za posodabljanje metod 
in načinov njenega dela v tehničnem smislu, delovni opremljenosti in tako 
naprej, ter za izboljšanje njene kadrovske sestave, da tudi prek teh oblik 
zagotovimo kakovostno, hitro, učinkovito in vendarle tudi enostavno delo- 
državne uprave, ki naj prispeva k hitrejšemu in učinkovitejšemu uveljavlja- 
nju pravic in interesov delovnih ljudi in občanov. Za sedaj še ni mogoče trditi, 
da je storjen bistven korak za povsem praktično akcijo v opisani smeri. Zakaj 
tudi upravni organi, tako na ravni občine kot na ravni republike, sami še: 
vedno prepogosto iščejo izhod za reševanje problemov, ki nastajajo s poveča- 
njem obsega dela, v povečevanju števila delavcev, namesto z večjo delovno 
intenzivnostjo in zavzetostjo. Pri tem praviloma ne iščejo izhoda v možno- 
stih, ki jih nudijo smotrna organizacija dela, opremljenost in uvajanje sodob- 
nih tehničnih sredstev, interresorni in tudi interdisciplinarni pristop k razre- 
ševanju bolj ali posebej zapletenih strokovnih upravnih vprašanj. Zaradi se- 
danjih dejanskih razmer pa še dolgo ne bo moglo biti res, tudi če ne omenjam 
razlogov smotrnosti, da bi vsak organ organiziral celoten delovni proces za 
opravljanje prav vseh del s področja svojih pristojnosti, ne da bi pri tem upo- 
števal, da gre velikokrat za delo, ki ga lahko najbolj uspešno opravijo ustrezno 
opremljeni delovni teami. In ni nobenih razlogov, da ne bi začeli bolj pogumno 
uveljavljati teamskega dela, ne samo v posameznih upravnih organih, marveč 
tudi v sodelovanju med njimi. Pri takem pristopu ne gre za nobeno posebno 
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novost, saj je tak način dela poznala in omogočala že tudi dosedanja zakonska 
ureditev. 2al pa je treba ugotoviti, da smo se je veliko premalo posluževali. 
Uveljaviti pa ga bomo morali še posebej zavoljo v zakonu predloženih sistem- 
skih rešitev, po katerih so dolžni upravni organi delovati tudi za samoupravne 
interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije in tako naprej. Novi zakon, 
kot je sicer bilo opaziti že v njegovem osnutku, prav temu vprašanju posveča 
veliko pozornosti. Toda, napak bi bilo pričakovati vse dejansko potrebne re- 
šitve v določilih zakona ali zakonov, tako na ravni občine kot republike. Te 
smotre bo očitno potrebno uresničevati tudi z nekaterimi organizacijskimi re- 
šitvami, s spremembami v metodah dela, s kadrovsko politiko in še z drugimi 
družbenimi akcijami, ne nazadje z družbenopolitično in samoupravno dejav- 
nostjo delovnih ljudi v delovnih skupnostih upravnih organov in s pomočjo 
akcije družbenopolitičnih organizacij v njih samih. 

Tovarišice in tovariši delegati! V obrazložitvi predloga zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije ter republiških upravnih organih smo podrobno opozorili na obsežno raz- 
pravo, ki je potekala ob osnutku tega zakona. Krog udeležencev teh razprav je 
bil dokaj širok in je zajel zlasti vse tiste, ki bodo nosilci odgovornosti za ures- 
ničevanje zakonskih ciljev, delegacije in delegate, družbenopolitične organiza- 
cije, organe družbenopolitičnih skupnosti ter delavce v upravnih organih. 

Značilno za predloge iz te razprave je, da so podprli temeljno usmeritev 
zakona in veliko večino posameznih določb, opozorili pa so tudi na nekatere v 
osnutku še nedorečene rešitve ali na ustreznejše možnosti. Razprava je hkrati 
nakazala še nekatere praktične možne izpeljave zakonskih določb v samo- 
upravnih splošnih in drugih aktih delovnih skupnosti in upravnih organov. 
Vseh koristnih predlogov seveda ni bilo moč povzeti v zakonu, zlasti ne tistih, 
ki so težili k prepodrobnemu urejanju, ker bi to v določenih primerih pome- 
nilo celo preseganje ustavnih pooblastil republike. Vendarle pa je potrebno 
poudariti, da je velika večina pripomb in predlogov iz razprave našla svoje 
mesto v predlogu zakona. 

Čeprav je v primerjavi z osnutkom predlog zakona v osnovni zgradbi ostal 
nespremenjen, pa je v posameznih poglavjih prišlo do znatnih vsebinskih 
sprememb. To še posebej velja za splošne določbe zakona, za poglavje o druž- 
benih svetih uprave, za določbe o inšpekcijah ter za vsebinsko docela na novo 
zasnovanih poglavjih VII. in VIII. zakona, ki se nanašata na sredstva za delo 
upravnih organov oziroma na dohodek delovne skupnosti. Ne bi bilo prav, če 
ne bi ravno glede teh določb v zakonu omenil, da so nam razprave v okviru 
Republiškega sveta za vprašanje družbene ureditve nudile posebno pomoč pri 
koncipiranju in tudi pri konkretnih opredelitvah zakona. 

Splošne določbe zakona predstavljajo hkrati njegovo navezavo na zvezni 
zakon o temeljih sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu ter o 
zveznih upravnih organih. Oblikovane so tako, da je bolj poudarjena vloga iz- 
vršnih svetov in upravnih organov kot institucij političnega sistema, ki mo- 
rajo s svojim delovanjem ustvarjalno prispevati h krepitvi in razvijanju so- 
cialističnih samoupravnih družbenih odnosov. Določneje so opredeljene tudi 
obveznosti teh organov do delegacij in delegatov ter do drugih družbenih de- 
javnikov, kakor tudi njihova odgovornost. Amandmaji, ki so danes priloženi 
k temu poglavju, obveznosti organov državne uprave v tej smeri še bolj po- 
udarjajo. 
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Pri določbah o organizaciji je potrebno opozoriti zlasti na tiste nove do- 
ločbe, ki odpirajo možnosti za smotrnejšo razdelitev strokovnega dela med 
upravnimi organi in organizacijami ter strokovnimi službami samoupravnih 
interesnih skupnosti in preprečujejo nepotrebne podvojitve pri opravljanju 
strokovnih nalog na istem področju. Zato zakon omogoča, da se V upravnih or- 
ganih iz razlogov družbene smotrnosti organizira opravljanje strokovnih nalog 
tudi za samoupravne interesne skupnosti in za družbenopolitične in družbene 
organizacije, kar se glede na ocenjene potrebe in naravo nalog uredi s posebnim 
sporazumom. Drugačna je seveda obveznost upravnih organizacij, ki so usta- 
novljene predvsem za opravljanje strokovnih nalog. V republiki to velja na 
primer za Zavod za družbeno planiranje, Zavod za statistiko in druge. Le-te 
že danes opravljajo nekatere naloge za vse družbene dejavnike, v prihodnje 
pa bodo morale že po samem zakonu opravljati s svojega delovnega področja 
te iste naloge obvezno tudi za samoupravne interesne skupnosti, za družbeno- 
politične in družbene organizacije. Samoupravni sporazum, ki smo ga oprede- 
lili v ta namen v zakonu, pa bo uredil le njihova medsebojna razmerja. Druž- 
beno nesprejemljivi pojavi, ko so različne službe zbirale in obdelovale v bistvu 
iste podatke ali pripravljale vsebinsko enake analize, so napotili predlagatelja 
k navedenim rešitvam, ki jih še dopolnjujemo s priloženimi amandmaji k 55., 
262. in 263. členu predloga sistemskega zakona. 

Seveda pa navedene rešitve urejajo le del vprašanj, druga bodo morali 
urejati zakoni o posameznih samoupravnih interesnih skupnostih, kjer bodo 
opredeljene naloge njihovih strokovnih služb. Pri tem kaže posebej opožoriti 
tudi na nekatere podobne nesmotrnosti pri regionalnem povezovanju občin in 
samoupravnih interesnih skupnosti, ko že nastaja poseben aparat pri teh orga- 
nih ter se krepijo težnje po ustvarjanju položaja, ki gre po ustavi le organom 
družbenopolitičnih skupnosti, namreč organom občin oziroma posebnih druž- 
benopolitičnih skupnosti, republike in federacije. V skupnostih občin oziroma 
drugih regijskih povezavah gre zgolj za sporazumevanje in dogovarjanje, ure- 
janje skupnih vprašanj, kar pa v sistemu ne dopušča organiziranja posebnih 
strokovnih služb za delovanje regijskih organov. Očitno bo potrebna tudi tu 
politična akcija, da ne bo prišlo do pretiranega razraščanja takih služb. To 
opozorilo se seveda ne nanaša na medobčinsko povezovanje pri ustanavljanju 
skupnih upravnih organov. 

Druge spremembe v tem poglavju, vključno z amandmaji pomenijo do- 
polnitve v skladu s predlogi iz razprav in težijo k čimbolj določenim oprede- 
litvam posameznih organizacijskih oblik. 

Poglavje o družbenih svetih uprave je usklađeno z osnutkom zakona o 
družbenih svetih in ureja le posebnosti v zvezi s to obliko družbenih svetov. 
Kljub temu pa bo potrebno posebej pozorno pripraviti njihovo zasnovo za 
upravne organe, upoštevaje zlasti pozitivne izkušnje sedanjih družbenih sve- 
tov, ki še danes omogočajo udeležbo pri odločanju o vprašanjih širšega druž- 
benega pomena tudi drugim zainteresiranim dejavnikom, vključno z znanostjo. 
Zato ni dvoma, da bo ustanavljanje družbenih svetov za upravna področja ali 
pa pri posameznih organih uprave, kjer zahteva opravljanje upravne funkcije 
večjo politično odgovornost ali pa zagotovitev celovitega izvrševanja politike, 
prispevalo k uspešnejšemu delu upravnih organov. 

V zvezi s predlogi iz razprav je v predlogu zakona znatno dopolnjeno tudi 
poglavje o inšpekcijah. Tako pri določbah, ki se nanašajo na oblike njihovega 
organiziranja kot tudi pri določbah, ki nalagajo inšpekcijam obveznost učin- 
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kovitejšega in predvsem preventivnega delovanja. Pri tem smo posebej skrbno 
izdelali tiste določbe, ki prispevajo h krepitvi samostojnosti inšpekcijskih or- 
ganov pri opravljanju nadzorstva. Ce niso zagotovljeni pogoji za učinkovito 
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva ali če kdorkoli ovira inšpektorja pri 
opravljanju njegove dolžnosti, to je pri izvrševanju predpisov, morata ukrepati 
izvršni svet in skupščina ter preprečiti nezakonite vplive ter kršitve samo- 
stojnosti inšpekcijskih organov. 

V predlogu zakona je po mnenju predlagatelja dan ustrezen poudarek tudi 
uresničevanju pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter drugih samo- 
upravnih subjektov v postopku pred upravnimi organi. Postopek pred uprav- 
nimi organi ureja namreč vrsta drugih zakonov in predpisov, ki točno dolo- 
čajo pravice in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter dolžnosti upravnih 
organov. Ta zakon pa posebej nalaga vsem upravnim organom, izvršnim sve- 
tom pa tudi skupščinam posebno dolžnost, da zagotavljajo nadzorstvo prav 
nad odločanjem v upravnih stvareh, torej nad tistim delovanjem uprave, ki 
najbolj neposredno zadeva širok krog delovnih ljudi in občanov. 

V dosedanjih razpravah je bila določbam zakonskega predloga o sredstvih 
upravnih organov in o dohodku posvečena velika pozornost. S predlaganimi 
rešitvami, ki se bistveno razlikujejo od dosedanjega načina financiranja držav- 
ne uprave, se vzpostavlja sistem pridobivanja dohodka delavcev v delovnih 
skupnostih primerno načelom svobodne menjave dela. Določbe tega zakona to- 
rej sledijo izrecni določbi zakona o združenem delu ter zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela in pomenijo njuno prilagoditev za delovne 
skupnosti upravnih organov, kar velja tudi za predložene amandmaje k temu 
poglavju. 

Naravi dela in ustavnemu položaju upravnih organov ustrezno je določen 
tudi način uresničevanja samoupravnih pravic delavcev, še posebej kar za- 
deva urejanje njihovih delovnih razmerij. Osnova za urejanje teh vprašanj 
je dana v zakonu o združenem delu, v že omenjenem zveznem zakonu o te- 
meljih sistema državne uprave in v zakonu o delovnih razmerjih. Vse spre- 
membe in dopolnitve v predlogu zakona v primerjavi z osnutkom gredo v 
smeri ustreznejše vloge delavcev in sindikata pri urejanju samoupravnih pra- 
vic, in to do tiste mere, ki jo še dopušča specifičnost dela upravnih organov. 
Amandmaji k temu poglavju so pretežno redakcijske narave in pomenijo pred- 
vsem uskladitev besedila zakona o delovnih razmerjih. 

Drugi del zakona, ki pomeni izpeljavo sistemskih določb za republiške 
organe, v primer j avi z osnutkom ni doživel bistvenih niti številnih sprememb. 
Razprava se ga je dosti manj lotevala kot prvega dela zakona. 

Z danes predloženimi amandmaji se spreminjata dve pomembnejši do- 
ločbi, ki pa imata obe isti smisel. Prva se nanaša na koordinacijsko komisijo 
Izvršnega sveta, tako da se ustrezneje opredeljuje njena vloga kot predvsem 
vloga usklajevalnega telesa, ki hkrati organizira in pripravlja delo Izvršnega 
sveta. Druga pa na samostojnost republiškega upravnega organa v primeru, 
če se ne strinja s stališčem Izvršnega sveta, tako da mora o spornem vpra- 
šanju, ki je razlog za odstop funkcionarja v primeru takega nestrinjanja, Iz- 
vršni svet pred Skupščino pojasniti vse razloge, zakaj je vztrajal pri svojem 
stališču. 

Tovarišice in tovariši delegati! Drugi zakon, ki ga danes obravnavamo, in 
sicer v fazi osnutka, je zakon o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
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Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki seveda pomeni izpeljavo sistemskih 
določb zakona, o katerem smo govorili prej. Z njim se urejajo tista organi- 
zacijska vprašanja republiške uprave, ki jih mora na podlagi ustave urejati 
zakon. 

Pri presoji utemeljenosti predlogov in pobud za organiziranost oziroma 
za oblikovanje novih republiških organov in organizacij je potrebno izhajati 
iz ocene, stanja in potreb na celotnem področju upravno-strokovnih služb v 
republiki, vključno z administrativnimi in strokovnimi službami v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, upoštevajoč racionalnost dela in izhajajoč iz smotr- 
nega in uskladenega povezovanja in sodelovanja med vsemi upravno-strokov- 
nimi službami na posameznem področju. 

Pri predlogu za oblikovanje posameznih upravnih organov je zato Izvršni 
svet izhajal predvsem iz obveznosti, ki mu jih nalagajo dokumenti, ki oprede- 
ljujejo politiko razvoja Socialistične republike Slovenije, in že navedenih raz- 
logov, ki narekujejo vzpostavitev učinkovite uprave. Pri tem so zlasti upo- 
števane izkušnje iz dosedanjega, skoraj 5-letnega obdobja delovanja republi- 
ške uprave v obstoječi organizacijski razporeditvi, kakor tudi izkušnje iz de- 
lovanja Izvršnega sveta v sedanji sestavi. 

Za posamezna upravna področja je postalo očitno, da je takšna organizi- 
ranost, ki jo imamo danes, že pričela zavirati njihov nadaljnji razvoj in de- 
lovanje, saj kljub nekaterim stičnim točkam z drugimi področji, s katerimi 
so povezana v enotni upravni organ, niso zaživela. To še zlasti velja za področje 
družbenega sistema informiranja in sistem javnega obveščanja. Spričo družbene 
pomembnosti nalog pa nedvomno obstaja potreba po ustreznejši organizaciji 
republiške uprave na tem področju. Podobni razlogi so bili navajani tudi za 
področje zdravstvenega in socialnega varstva. 

Druga področja, kot so turizem in gostinstvo, splošne gospodarske zadeve, 
gradbeništvo, v sklopu republiške uprave niso bila ustrezno opredeljena in 
organizirana. Za področje zakonodajne dejavnosti pa je obstojala pravzaprav le 
interna strokovna služba Izvršnega sveta, čeprav mora prav ta sodelovati pri 
pripravljanju zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije, Izvršni svet in republiški upravni organi, in skrbeti 
za njihovo skladnost s celotnim pravnim sistemom. Na nekaterih področjih, 
na primer na področju družbene kontrole cen, družbenih prihodkov, družbe- 
nega sistema informiranja, sedaj potekajo tudi v organih federacije in re- 
publike razprave o novih sistemskih rešitvah. Te bodo v mnogočem vplivale 
na ureditev republiške uprave v tem zakonu, ko bo predložen predlog. 

Osnutek vsebuje variante tako glede organizacijskih oblik — sekretariati 
ali komiteji — kot tudi glede možnosti združevanja posameznih področij in 
organov. Z njimi smo želeli spodbuditi razprave o možnostih organiziranja na 
posameznih upravnih področjih in o potrebah, ki narekujejo takšno ali dru- 
gačno organizacijo republiške uprave. V primerih, ko sta v osnutku zakona 
za isto področje variantno predvidena bodisi republiški komite bodisi sekre- 
tariat, obstajajo značilnosti, ki kažejo na eno ali drugo možnost. Ocena o zna- 
čaju nalog, ki prevladujejo na določenem področju, bo torej tista, ki bo dala 
odgovor, katera oblika upravnega organa je najprimernejša. Do predloga za- 
kona bomo morali ta vprašanja še temeljiteje proučiti in razčleniti kriterije, 
po katerih se bomo odločali, na katerih upravnih področjih bomo ustanavljali 
republiške komiteje in na katerih bomo še zadržali individualno vodene uprav- 
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ne organe. Glede demokratičnega vpliva na te organe, ne glede na to, ali bodo 
komiteji ali sekretariati, je po našem mnenju povedano dovolj. Zato je pred- 
vsem pomembno, kako bomo ta vpliv v praksi uresničevali. 

Razvejanost oziroma številčnost upravnih organov je stvar politične ocene 
in stanja na posameznih področjih, pa tudi praktičnih potreb, ki narekujejo 
povečano samostojnost upravnih organov. Pri tem večja razvejanost uprave ni 
najpomembnejše vprašanje, saj bodo upravni organi, ki bodo prevzeli iz pri- 
stojnosti drugih določene naloge, hkrati prevzeli tudi delavce, ki opravljajo 
te naloge. V več primerih je predvideno tudi možno združevanje organov, kar 
pomeni uveljavljanje restriktivnega pristopa pri organizaciji republiške upra- 
ve, tako glede števila organov kot tudi glede zaposlovanja delavcev, kjer bo 
šlo predvsem za kvalitativno krepitev, ne pa za številčno povečanje. V vsakem 
primeru pa bo treba nekatera področja pokriti tudi s komiteji v Izvršnem 
svetu kot delovnimi telesi. 

Na nujnost organizacijskih posegov na posameznih družbeno pomembnej- 
ših področjih je bilo opozorjeno že v predlogu za izdajo zakona, ki je tudi 
opredelil načela, na katerih bo temeljil zakon. V obrazložitvi osnutka pa so 
podrobneje obdelana posamezna upravna področja in razlogi, ki so narekovali 
posamezne rešitve. Prav tako so nakazana nekatera še vedno odprta vprašanja, 
ki jih bo potrebno rešiti do predloga zakona. V posebnem poglavju osnutka 
zakona so nakazane tudi možnosti za ustanovitev družbenih svetov uprave za 
nekatera upravna področja in za posamezne republiške upravne organe. 

Ze ob predlogu za izdajo tega zakona je ostalo odprto vprašanje, ali tudi 
problematiko družbenih svetov zajeti v tem zakonu. Dosedanje razprave pa že 
opozarjajo, da bi bilo primerneje, če družbenih svetov uprave ne bi urejali v 
tem zakonu, temveč v zakonu, s katerim bodo na podlagi dogovora udeležencev 
ustanovljeni drugi družbeni sveti v republiki. Vsekakor pa bo moral ta zakon 
v fazi predloga opredeliti podrobnejše kriterije za ustanavljanje družbenih 
svetov za republiško upravo v skladu s sistemskimi zakoni, mislim na zvez- 
nega, republiškega itd. 

K opredeljevanju o navedenih in drugih vprašanjih bo nedvomno prispe- 
vala tudi današnja razprava na zborih. 

Tudi tretji zakon, to je osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne iz- 
obrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pra- 
vosodju je pripravljen na podlagi pripomb iz dosedanjih razprav. Vsebinsko in 
terminološko je usklađen z osnutkom zakona o usmerjenem izobraževanju ter 
s pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v gospodarstvu. 
Seveda pa zakon upošteva značilnosti državne uprave in pravosodja in pri iz- 
popolnjevanju strokovne izobrazbe obravnava samo tista vprašanja, ki jih je 
potrebno v državni upravi in pravosodju specifično urejati. Zato pomeni ta 
zakon izpeljavo sistemskih rešitev o usmerjenem izobraževanju. 

Obveznost stalnega strokovnega in družbenopolitičnega izobraževanja de- 
lavcev v državni upravi izvira iz narave dela državnih organov, katerih de- 
lavci izvršujejo naloge in pooblastila, ki jim jih je poverila družbena skupnost. 
Glede na to naj bi izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v državni 
upravi in pravosodju urejal predlagani zakon v tistem obsegu, ki je nujen 
pogoj za učinkovito delovanje državne uprave. 

Pri tem je dan poseben poudarek stalnemu izpopolnjevanju strokovne iz- 
obrazbe, se pravi permanentnemu pridobivanju novih znanj ter razširjanju 

36» 
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in poglabljanju vseh znanj, ki so delavcem potrebna za uspešno delo. Predvsem 
določbe tega dela zakona bo potrebno v praksi dograjevati s programi in dru- 
gimi podzakonskimi akti ter samoupravnimi sporazumi. 

Zakon predvideva usklajevanje izobraževalnih programov tudi v okviru 
posebne izobraževalne skupnosti. V zvezi s tem naj opozorim, da še ni docela 
dogovorjena funkcija posebne izobraževalne skupnosti za področje državne 
uprave in pravosodja. Prejeli smo pa tudi predlog, naj se v to posebno skup- 
nost vključi tudi področje družbenega informiranja. 

Pri pripravništvu so v zakonski ureditvi posebej pomembni programi za 
pripravniško prakso, ki morajo omogočati, da se pripravnik seznani z delom 
stroke in usposobi za samostojno strokovno delo. Med pripravniško prakso naj 
bi se pripravnik temeljito seznanil z delom in se hkrati usmerjal na določeno 
ožje področje dela. 

Dosedanje razprave niso bile enotne glede predlaganega skrajšanja pri- 
pravniške dcbe v pravosodju. Zato bo potrebno do predloga zakona razčistiti 
različne poglede fin se odločiti za družbeno naj sprejemljivejšo rešitev. 

Menimo, da morajo strokovni izpiti pomeniti le začetek samostojnega dela, 
tako da jih bo delavec opravljal le po končani pripravniški dobi, upoštevajoč 
dejstvo, da je glavna teža na stalnem izpopolnjevanju strokovne izobrazbe de- 
lavcev v državnih organih. Zato so strokovni izpiti opredeljeni tako, da se z 
njimi dokaže sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri reševanju konkretnih 
zadev iz prakse. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vsi trije danes obravnavani zakoni pred- 
stavljajo vsebinsko celoto. S krepitvijo samostojnosti uprave, s tem pa tudi 
njene odgovornosti skupščinam družbenopolitičnih skupnosti in njihovim iz- 
vršnim svetom je treba zagotoviti tudi potrebno družbeno avtoriteto upravnih 
organov na vseh področjih upravnega delovanja. Organizacijske in kadrovske 
rešitve bodo morale biti podrejene tem in drugim izhodiščem, ki so oprede- 
ljena v sistemskem zakonu. 

Zavedamo se obsežnosti in zahtevnosti nalog, ki izhajajo iz predlaganih za- 
konov, zlasti iz sistemskega zakona in so razvidne tudi iz pregleda vprašanj, 
ki jih bodo morali urejati drugi, zlasti samoupravni splošni akti. Se posebej 
pa bo zahtevna aktivnost, ki naj zagotovi uresničitev z zakonom začrtanih 
družbenih ciljev preobrazbe državne uprave. Ta pa se ne more omejiti zgolj 
na normativno urejanje, temveč mora zagotoviti poglobljeno reševanje ključ- 
nih vsebinskih vprašanj, za katera dajejo predlagani zakoni družbeno-pravno 
podlago in usmeritev. V ta proces pa se bodo morali, v skladu s svojo odgovor- 
nostjo, vključiti prav vsi družbeni dejavniki. Čaka nas veliko dela, kajti ures- 
ničevanje v zakonu postavljenih nalog v praksi in njihova konkretizacija sta 
zahtevna. Izvršni svet bo storil v okviru svojih nalog in odgovornosti vse, kar 
je potrebno, da te naloge postanejo dejstvo. Seveda pa bo moral vsakdo pre- 
vzeti del nalog in odgovornosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmete predlog zakona 
o sistemu državne uprave, o Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ter o republiških upravnih organih z amandmaji, ki jih je ob upo- 
števanju razprave v delovnih telesih Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije in njenih zborov predložil Izvršni svet, in da obravnavate in sprejmete 
osnutek zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih or- 
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ganov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije in osnutek zakona o izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v 
državni upravi in pravosodju. Hvala. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala, tovariš Pacek, za uvodno obrazlo- 
žitev! S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. Vsi trije zbori 
nadaljujejo s svojim delom takoj, vsak v svoji dvorani. Hvala! 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.30.) 
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Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora. 

Uvodno obrazložitev k osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu Socialistične republike Slovenije bo posredoval tovariš Jože 
Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem. Prosim! 

Jože Zakonjšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da pred današnjo razpravo o osnutku zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki ga je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predložil zborom Skupščine, podam nekaj ugotovitev iz izredno 
široke in bogate razprave o tem zakonu. 

Uvod v javno razpravo je bil na V. posvetovanju ekonomistov o planiranju 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v občinah, ki je bila od 21. do 
23. maja v Portorožu. Že na tem posvetovanju, kot tudi sioer v javni razpravi 
je prišla do izraza zahteva po opredelitvi objektivne potrebe slovenskega in ju- 
goslovanskega gospodarstva za dohodkovno povezovanje v območju celotnega 
jugoslovanskega prostora, kar zahteva od vseh sodelujočih v planiranju, da v 
svojih smernicah in elementih opredelijo potrebe in možnosti združevanja dela 
in sredstev v okviru Slovenije in Jugoslavije. 

Nadaljnja razprava o osnutku zakona je potekala tako, da je zajela širok 
krog delavcev, delovnih ljudi in občanov ter v tem okviru poslovodnih kadrov, 
strokovnih delavcev, znanstvenih delavcev in njihovih organizacij in združenj. 

O osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije so posebej razpravljali vsi odbori Družbenopolitičnega zbora, 
Zbora združenega dela in Zbora občin, Zakonodajno-pravna komisija in druga 
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telesa Skupščine SR Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze v 
svojih delovnih telesih, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov Slo- 
venije v svojih delovnih telesih, samoupravne interesne skupnosti na svojih 
skupščinah in v izvršnih odborih in tako dalje. 

Prav tako je Koordinacijski odbor za spremljanje in koordiniranje druž- 
benopolitične aktivnosti pri pripravi planov v SR Sloveniji pri Republiški kon- 
ferenci Socialistične zveze zadolžil nosilce družbenopolitične aktivnosti, da 
tekoče delo pri pripravah planskih dokumentov povežejo z razpravo o osnutku 
zakona o sistemu družbenega planiranja, s čimer je mogoče oblikovane rešitve 
v osnutku zakona tekoče vnašati v proces priprave planov, obenem pa posredo- 
vati izkušnje in sugestije za dodelavo rešitev v samem zakonu. 

Predlagatelj je tako dobil, ob splošni podpori temeljnim usmeritvam in 
zasnovi zakonskega osnutka, vrsto pripomb — po obsegu jih je več kot je sa- 
mega teksta zakona, čeprav je tudi zakon dovolj obširen — ki bodo seveda 
nujno morale biti upoštevane pri pripravi zakona. 

Interes za razvoj in utrjevanje planiranja je očitno motiviran predvsem s 
spoznanjem, da je obvladovanje odnosov in tokov v družbeni reprodukciji 
v pogojih samoupravljanja možno in potrebno zasnovati na vsebini, tehniki 
in metodologiji demokratičnega razreševanja protislovnih interesov v družbe- 
nem razvoju ter z vlogo in pomenom, ki ga ima družbeno planiranje kot. me- 
toda, način in sredstvo za usklajevanje odnosov v razvoju gospodarstva in ma- 
terialnih odnosov v celotni družbeni reprodukciji in v njenih posameznih delih, 
za obvladovanje stihijskega delovanja trga in neenakomernosti v razvoju pro- 
izvajalnih sil in drugih dejavnikov družbene reprodukcije, za usklajevanje in 
usmerjanje medsebojnih družbenoekonomskih, socialnih in drugih samouprav- 
nih interesov združenega dela. 

Interes za rešitve, ki jih daje osnutek zakona, pa je motiviran tudi z dej- 
stvom, da smo sredi intenzivnih priprav za nove srednjeročne plane, ko bo 
treba v vseh organizacijah in skupnostih, tako v postopku njihovega nasta- 
janja in sprejemanja kot v njihovih temeljih in vsebini dosledno uveljavljati 
načela novega sistema družbenega planiranja ter določila zveznega in novega 
republiškega zakona. 

Ne bi se spuščal v oceno stanja na področju uveljavljanja sistema družbe- 
nega planiranja; o tem smo že večkrat razpravljali in bomo še razpravljali. To, 
kar bi v uvodu rad izpostavil, so predvsem problemi in rešitve, s katerimi smo 
se ukvarjali v večletni pripravi zakona o sistemu družbenega planiranja in ki 
so po naši oceni dokaj ustrezno vgrajene v osnutek zakona, nanje pa je se- 
veda opozorila tudi vsa dosedanja razprava. 

Osnutek republiškega zakona razumljivo sloni na izhodiščih, ki jih postav- 
lja temeljni zakon. Zato so nekatere določbe zveznega zakona povzete, vendar 
le v tistih primerih, ko je bilo to potrebno zaradi tega, da se z zakonom poda 
celovit in konsistenten sistem urejanja odnosov na področju planiranja v re- 
publiki. Temeljna vprašanja, na katera je bilo v pripravi zakona nujno odgo- 
voriti, izpostavljena pa so bila tudi v vsej razpravi, so: 

— ali osnutek zakona dosledno izhaja iz samoupravnih načel sistema druž- 
bene reprodukcije ter vloge in odgovornosti združenega dela za urejanje od- 
nosov v njej, 

— ali so v njegovih določilih izraženi interesi delavcev v združenem delu, 
delovnih ljudi in občanov pri uveljavljanju njihovih celovitih interesov v 
razvoju, 
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— ali je zasnovan kot celovit sistem urejanja odnosov v družbeni repro- 
dukciji na znanstvenih osnovah, kar naj izključuje hierarhijo v odnosih in drugo, 
skratka, odnose, ki niso skladni z našim celotnim samoupravnim sistemom, in 

— ali so funkcije subjektov planiranja, v skladu z ustavo in zakoni, pove- 
zane v konsistenten sistem, ki bo omogočal učinkovito reševanje protislovij in 
konfliktov, ki se zakonito pojavljajo v družbenem razvoju. 

Zakon o družbenem planiranju naj bi kot sistemski zakon predstavljal tudi 
podlago in izhodišče za nadaljnjo razčlenitev odnosov v sistemu družbenega 
planiranja, ki bodo morali biti zajeti v samoupravnih splošnih aktih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter v statutih občin. Zato naj ne bi bil neke 
vrste priročnik, temveč bo moral urediti le tiste odnose in vprašanja, ki so po 
ustavi predmet zakonskega reguliranja na področju družbenega planiranja. 
Specifičnosti planiranja posameznih samoupravnih organizacij in skupnosti pa 
bodo le-te uredile v svojih samoupravnih splošnih aktih, kot določa osnutek 
in verjetno tudi zakon sam, najkasneje do konca leta 1980. 

Drug pomemben moment, ki ga veljia izpostaviti, je ta, da je bil zvezni za- 
kon sprejet pred več kot tremi leti in da so bili v tem času sprejeti pomembni 
sistemski zakoni, med njimi zlasti zakon o združenem delu, zakon o bančnem 
in kreditnem sistemu in zakon o bankah, zakoni s področja ekonomskih odno- 
sov s tujino, da je bil v Skupščini sprejet zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in da sta kot osnutek pripravljena zakon o sistemu cen in druž- 
beni kontroli cen ter zakon s področja upravljanja s sredstvi družbene repro- 
dukcije. Tako bo v osnovi izgrajen družbenoekonomski sistem na ustavnih na- 
čelih in bodo podana tudi ustavno-pravna izhodišča za operacionalizacijo posa- 
meznih segmentov in mehanizmov v tem sistemu. 

Pravna ureditev temeljnih vprašanj družbenoekonomskega sistema ter tri- 
letna praksa pri pripravljanju, sprejemanju in uresničevanju planov samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti sta tako 
dali široko osnovo in poglobljena izhodišča tudi za oblikovanje mnogih novih 
rešitev v sistemu družbenega planiranja v Socialistični republiki Sloveniji, še 
posebej tam, kjer zivezni zakon daje le načelna izhodišča in opredelitve. Do- 
volite mi, da se pri nekaterih od teh vprašanj, na katere je opozorila tudi raz- 
prava o osnutku zakona, posebej zadržim. 

1. Ce se s sistemom družbenega planiranja zagotavlja enotnost delovanja 
subjektov planiranja in uveljavljanja skupnih družbenih interesov, o katerih 
naj odločajo delavci, delovni ljudje in občani v temeljnih organizacijah, kra- 
jevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih in je dohodek te- 
meljna kategorija planiranja, ekonomskih analiz in ocen uresničevanja planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter planov družbenopolitičnih skupno- 
sti, morajo biti temeljna vprašanja, ki zadevajo sistem družbenega planiranja, 
opredeljena predvsem v tistih določbah zakona, ki definirajo planiranje v te- 
meljni organizaciji in v krajevni skupnosti. 

Čeprav je zvezni zakon podal osnove planiranja v temeljni organizaciji 
združenega dela, je pristop v osnutku republiškega zakona razširjen in po- 
globljen, tako glede temeljev plana temeljne organizacije kot glede postopka, 
odnosov in vsebine planiranja v njej. 

Z osnutkom zakona je po naši oceni razčiščena navidezna neskladnost med 
zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Ju- 
goslavije ter zakonom o združenem delu. Osnutek zakona določa, da so te- 
meljni planski akti, ki se sprejemajo v temeljni organizaciji z referendumom, 
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temelji plana temeljne organizacije, ki vključujejo smernice za plan temeljne 
organizacije ter elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o temeljih plana. Tako so temelji plana temeljne organizacije najpomembnejši 
planski akt in osnova samoupravnega sistema planiranja. Z njimi ugotavljajo 
in določajo delavci interese tako znotraj temeljne organizacije kot tudi intere- 
se, ki zagotavljajo dohodkovno povezanost temeljne oganizacije prek združe- 
vanja dela in sredstev z drugimi subjekti planiranja, kadar v procesu družbene 
reprodukcije uresničujejo skupne interese in cilje. 

Temelji plana so tako dejansko osnova za vse obveznosti, ki jih delavci 
temeljne organizacije v procesu planiranja prevzemajo in v katerih določajo 
zlasti osnove in konkretne obveznosti za ustvarjanje prihodka temeljne organi- 
zacije v vseh oblikah združevanja dela in sredstev, medsebojne pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti finančnega in materialnega značaja ter konkretne ob- 
veznosti glede razporejanja dohodka za osebne dohodke, skupno in splošno 
porabo, razširitev materialne osnove dela in rezerve. Temelji plana so torej 
celovita dohodkovna projekcija v temeljni organizaciji ter sporazum in dogovor 
o strukturiranju dohodka za izvedbo skupaj opredeljenih nalog v proizvodnji 
oziroma družbeni reprodukciji. V tem smislu so tudi osnova za sprejemanje 
vseh odgovornosti in obveznosti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega dela, bank in v dru- 
gih oblikah združevanja dela in sredstev ter v dogovorih o temeljih družbenih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. Na teh sporazumih morajo biti zasnovani 
tudi dogovori o temeljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti. Le 
tako bo zagotovljeno, da bo ekonomska politika in politika družbenega razvoja 
v celoti, ki jo vsebujejo plani družbenopolitičnih skupnosti, dejansko zasno- 
vana na interesih, motivih in neposredni odgovornosti delavcev v temeljni 
organizaciji. 

Planiranje v krajevni skupnosti opredeljuje zvezni zakon le z nekaj na- 
čelnimi določbami. Izhajajoč iz načela, da je krajevna skupnost temeljna sa- 
moupravna skupnost ter družbenoekonomski odnos, ki se ustvarja v tej skup- 
nosti, osnutek zakona določa, da je potrebno v postopku planiranja zagotoviti 
aktivno sodelovanje vseh delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti s 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi v območju krajevne skupnosti ter 
z vsemi tistimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki ne glede na 
•njhov sedež neposredno in bistveno vplivajo na razvoj krajevne skupnosti. Da 
bi plan krajevne skupnosti dejansko avtentično odrazil interese delovnih ljudi 
in občanov, ki v njej živijo in delajo, določa osnutek zakona, da ga v vseh 
fazah njegovega nastajanja pripravljajo organi in delovna telesa, ki v krajevni 
skupnosti predstavljajo interes posameznih področij družbenega življenja in jih 
svet krajevne skupnosti zadolži, da povežejo v pripravo in sprejemanje plan- 
skih aktov vse zainteresirane samoupravne organizacije in skupnosti, druž- 
bene organizacije in društva, ki zadovoljujejo interese občanov v krajevni 
skupnosti. Tako bo nastajal plan krajevne skupnosti ob demokratičnem so- 
očanju skupnih interesov in skupnih potreb na vseh področjih družbenega 
življenja in dela v krajevni skupnosti, pogosto pa tudi z usklajevanjem skupnih 
interesov dveh ali več krajevnih skupnosti iz območja iste ali različnih občin. 

2. Z razčlenitvijo odnosov in vsebine planiranja v temeljnih organizacijah, 
krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih oziroma njihovih 
enotah mora biti podana tudi osnova za razločevanje med nalogami, ki izražajo 
ekonomsko politiko in razvojne usmeritve v družbenih planih družbenopolitič- 
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nih skupnostih ter v dogovorih o temeljih teh planov. Dogovori o temeljih 
družbenih planov se sprejemajo in dopolnjujejo na podlagi ustreznih samo- 
upravnih sporazumov in torej ne morejo vsebovati obveznosti, za katere ni 
podlage v teh sporazumih. Prav tako se v dogovore o temeljih plana ne bodo 
vključevale obveznosti iz vseh samoupravnih sporazumov, temveč predvsem 
tiste, ki pomembno prispevajo k uresničevanju politike, ciljev in nalog druž- 
benega plana, kadar samoupravne organizacije in skupnosti, skupaj z drugimi 
udeleženci dogovora — izvršni sveti, gospodarske zbornice, sindikat — kon- 
kretno opredelijo materialne, finančne in druge obveznosti ter ukrepe za nji- 
hovo uresničitev. Tako bo v sistemu planiranja podana tudi Ustrezna osnova 
za diferenciran pristop k oblikovanju in uresničevanju ekonomske politike in 
sprejemanju ukrepov, kadar se temeljni cilji in naloge družbenega plana ne 
uresničujejo. 

Osnutek zakona določa, da mora družbeni plan Socialistične republike Slo- 
venije posebej opredeliti tiste cilje in naloge v srednjeročnem planu, ki so 
nujen pogoj za skladnost odnosov v družbeni reprodukciji in za katere lahko 
Skupščina Socialistične republike Slovenije z zakonom določi obvezno združe- 
vanje sredstev ali druge ukrepe, da bi bili ti cilji uresničeni. Ce je to določilo 
v osnutku zakona prisotno, seveda ne pomeni, da bi zakonski posegi v raz- 
polaganje s sredstvi družbene reprodukcije smeli postati pravilo. Zato bo to 
določilo potrebno v zakonu konkretneje, zlasti pa po naši oceni restriktivno 
opredeliti. 

Temeljni odnosi v sistemu planiranja, ki se oblikujejo v družbenoekonom- 
ski bazi, morajo biti tudi osnova pri opredeljevanju skupne ekonomske politi- 
ke v družbenem planu Jugoslavije. Ta mora imeti svojo realno samoupravno 
podlago v samoupravnih sporazumih o temeljih planov ustreznih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti in na njih temelječih dogovorih republik in po- 
krajin o temeljih družbenega plana Jugoslavije. Osnutek zakona uvaja tudi 
dogovor o skupnih temeljih družbenega plana za dve ali več republik ali po- 
krajin, kadar le-te razrešujejo skupne razvojne probleme, ki so jih ustrezne 
samoupravne organizacije in skupnosti vgradile v samoupravne sporazume o 
temeljih svojih planov. Le tako bo samoupravna baza, od katere je odvisno 
izvrševanje sprejete ekonomske politike, neposredno vključena v uresničeva- 
nje skupno dogovorjenih nalog. 

3. Doslej dolgoročno planiranje ni našlo ustreznega mesta v sistemu druž- 
benega planiranja, čeprav je za mnoge razvojne probleme potrebno iskati ne le 
srednjeročne, temveč tudi dolgoročne strateške opredelitve. Gre predvsem za 
vprašanja, kot so: prestrukturiranje gospodarstva z vnašanjem nove tehnike 
in tehnologije, problemi kadrov, problemi oskrbe z energijo, proizvodnja hrane, 
zagotavljanje surovin, strategija vključevanja v mednarodno delitev dela in 
izgradnja nove ekonomske ureditve v svetu, problemi racionalnega koriščenja 
prostora, prirodnih, zgodovinskih in kulturnih danosti v njem itd. Osnutek 
zakona predpisuje obveznost, da republike, občine ter gospodarske in druž- 
bene dejavnosti posebnega pomena obvezno sprejemajo dolgoročni plan kot 
strategijo in politiko razvoja, ki se uresničuje v srednjeročnih etapah s samo- 
upravnimi sporazumi in dogovori o temeljih srednjeročnih planov. Odprto je 
vprašanje, kako na tistih področjih — na to vprašanje je opozorila tudi raz- 
prava — za katere je značilna dolgoročnost reprodukcijskih ciklov — recimo 
energija, vodno gospodarstvo, kadri in podobno — sprejemati tudi dolgoročne 
obveznosti, da bi zagotavljali stabilnost v dolgoročni usmeritvi, pa tudi nujno 
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fleksibilnost glede na razmere, ki se spreminjajo v krajših časovnih obdobjih. 
V razpravi je bil podprt predlog, da bi subjekti planiranja na teh področjih 
sprejemali dolgoročne dogovore o temeljih plana kot splošen družbeni akt, ki 
bi bil podlaga za dolgoročni plan. Ta rešitev v zveznem zakonu ni predvidena, 
kaže pa o njej, zlasti pa o vsebini tega akta, še razmisliti ob pripravi predloga 
republiškega zakona. 

4. V razpravah so bile dalj časa prisotne razlike v pogledih na vlogo in 
pomen prostorskega plana in prostorskega planiranja v sistemu družbenega 
planiranja. V osnutku zakona so po naši oceni dosledno presežene tendence 
po izločanju prostorskega planiranja iz procesa družbenega planiranja in 
je zagotovljena celovitost vseh treh vidikov planiranja, to je gospodarskega, 
socialnega in prostorskega v planih samoupravnih organizacij in skupnostih 
ter v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti. 

Osnutek zakona tudi določa, da občine in republika obvezno sprejemajo 
dolgoročne prostorske plane kot sestavino dolgoročnih družbenih planov ter 
z njimi opredelijo dolgoročno politiko organiziranja dejavnosti v prostoru, 
smotrnega gospodarjenja v prostoru, namenske rabe prostora ter varovanja 
naravnih, kulturnih in zgodovinskih danosti v njem. Konkretne naloge za 
uresničevanje dolgoročne politike pa bodo v skladu z materialnimi možnostmi 
opredeljevali dogovori o temeljih srednjeročnih planov občin in republike. 
Očitno bo potrebno ta načela v pripravi predloga zakona še poglobiti in na- 
tančneje opredeliti, da bi dobili tudi ustreznejša izhodišča in osnovo za zakon 
o urbanističnem planiranju oziroma o urbanističnem urejanju. 

5. Znana hiba v sistemu planiranja je bila, da smo spremljanju uresni- 
čevanja planov posvečali premajhno pozornost in so bili zato plani pogosto 
dokumenti, ki so obležali v predalih. Zaradi tega daje osnutek zakona temu 
vprašanju poseben poudarek. Vsi subjekti planiranja bodo morali tekoče 
spremljati izvajanje nalog, za katere so se opredelili v samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov, v dogovorih o temeljih planov in v svojih planih, ter ugo- 
tavljati tudi odgovornost za izvrševanje sprejetih nalog. Letno bodo sprejemali 
ustrezne planske akte, s katerimi bodo zagotavljali izvrševanje nalog iz 
srednjeročnih planov. To pomeni, da letni planski akti ne morejo spreminjati 
srednjeročnih planov, temveč opredeljujejo le tiste konkretne naloge in ob- 
veznosti, upoštevaje dinamiko v izvrševanju srednjeročnega plana, ki so v 
letnem obdobju najpomembnejši. Seveda kolikor bi okoliščine zahtevale bi- 
stvene spremembe v temeljnih usmeritvah srednjeročnega plana, morajo po- 
slovodni organi oziroma izvršni sveti predlagati spremembe po postopku, ki 
je veljal za sprejemanje samega plana. 

2e dalj časa je tudi prisoten predlog, da v sistemu planiranja in tudi na 
nekaterih drugih področjih usklajevanja in usmerjanja preidemo od koledar- 
skega na ekonomsko leto. Prednosti takšne ureditve so očitne, saj lahko npr. 
delavci v organizacijah združenega dela odločajo o svojih nalogah glede ures- 
ničevanja planov v tekočem obdobju le na podlagi temeljitih ocen razvoja v 
preteklem letu. Podlaga za takšne ocene pa so lahko predvsem zaključni ra- 
čuni organizacij združenega dela. Tega problema seveda ni mogoče rešiti samo 
v republiki in bo zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije to iniciativo po- 
sredoval ustreznim zveznim organom. 

6. V zvezi z metodologijo planiranja, o kateri je bilo v razpravi dosti 
govora, naj poudarim, da mora le-ta izhajati iz osnov marksistične teorije re- 
produkcije in omogočati uresničevanje sočasnega in kontinuiranega plani- 
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ranja, ob upoštevanju celovitosti odnosov v družbeni reprodukciji in medse- 
bojne odvisnosti gospodarskih, socialnih, prostorskih in drugih vidikov ter 
zagotavljati znanstvene in strokovne osnove za dinamično usklajevanje bla- 
govnih in denarnih tokov družbenega bruto proizvoda med oddelkoma I in II, 
pododdelki in ožjimi sektorji družbene reprodukcije. Zato očitno takšna me- 
todologija, kar je bilo večkrat postavljeno kot zahteva, še ni mogla biti pred- 
ložena skupaj z osnutkom zakona. 

Osnutek zakona postavlja temeljna izhodišča za izgradnjo modela uskla- 
jevanja in usmerjanja gospodarstva in njegove reprodukcije v razširjenem 
obsegu na izhodiščih, ki jih je Marx analiziral predvsem v svoji tretji knjigi 
Kapitala. Ta model pa bo seveda moral upoštevati tudi konkretne odnose in 
posebnosti, v katerih se odvija proces reprodukcije v naši družbi. Ti odnosi ter 
posebej problemi in zakonitosti, od katerih je odvisno dinamično vzpostav- 
ljanje skladnih odnosov med realno in denarno akumulacijo, bodo vsekakor 
morali postati predmet intenzivnega proučevanja, saj bo potrebno v metode 
planiranja vgrajevati specifične odvisnosti, ki vladajo v socialistični blagovni 
proizvodnji v pogojih samoupravnega razpolaganja z dohodkom, ko delavec 
kot temeljni nosilec odločitev v procesu družbene reprodukcije v samoupravni 
bazi in kot delegat v samoupravniih interesnih skupnostih, bankah in v drugih 
oblikah združevanja dela in sredstev ter v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti odloča tudi o razporejanju na tako imenovano potrebno in presežno 
delo, o obnavljanju in povečevanju svojih delovnih sposobnosti, kot tudi o raz- 
širitvi materialne osnove združenega dela. 

Iz teh družbenoekonomskih temeljev izhajajo po naši oceni tudi poseb- 
nosti, ki se v našem sistemu oblikujejo v odnosih med osebno, skupno in sploš- 
no porabo. Iz njih bodo morale izhajati tudi opredelitve glede strukture in 
dinamike tokov denarja, kapitala ter blaga in storitev v mednarodnih eko- 
nomskih odnosih, nadalje specifičnosti v odnosih pri ustvarjanju in pridobi- 
vanju dohodka na ravni temeljne organizacije in z vidika družbe kot celote, 
problemi in vprašanja strukturnih preobrazb gospodarstva z vnašanjem nove 
tehnike in tehnologije ter povečevanjem produktivnosti dela na tej osnovi, 
vprašanje usklajevanja ravnotežja med prirodo in okoljem, v katerem družba 
dela, proizvaja in živi, problemi spremljanja in analize tokov blaga in storitev 
ter sredstev družbene reprodukcije v izvajanju politike skladnejšega regio- 
nalnega razvoja in še posebej hitrejšega razvoja manj razvitih območij in 
podobno. Ne nazadnje bi na teh osnovah morali graditi tudi ves instrumenta- 
rij ekonomske politike, od politike cen, kreditno-monetarne politike, politike 
razširjene reprodukcije, politike ekonomskih odnosov s tujino, do davčne politi- 
ke ter drugih oblik in metod usmerjanja gospodarskih tokov, saj je pogosto prav 
nepoznavanje bistva odnosov in tokov družbene reprodukcije vzrok za neučin- 
kovitost ukrepov ekonomske politike in za nemoč pri omejevanju in premago- 
vanju kriznih situacij, inflacije in drugih pojavov, ki delujejo proti postavlje- 
nim osnovnim ciljem ekonomske politike in družbenega razvoja. 

S temi problemi se bo potrebno v bodoče z vso zavzetostjo spoprijemati, 
njim bodo morali biti namenjeni tudi napori znanstvenega in strokovnega dela 
pri razvijanju sistema in metodologije planiranja, kajti moramo se strinjati 
z ugotovitvijo, da je prihajalo pri nas pogosto do povzemanja rešitev iz drugih, 
nesamoupravnih družbenoekonomskih sistemov tudi zato, ker smo zanemarjali 
izgradnjo lastne planske metodologije in metode neposrednega povezovanja 
subjektov planiranja. Ni zato slučajno, da dobiva tako v osnutku in še posebej 
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tudi v razpravi problem razvijanja sistema in metodologije planiranja pou- 
darjeno vlogo. 

7. Najtesneje povezana z razvojem sistema in metodologije planiranja je 
tudi izgradnja informacijskega sistema. Glede tega se v osnutku zakona po- 
stavljene posebne naloge Zavodu SR Slovenije za statistiko ter Službi druž- 
benega knjigovodstva, ki morata zagotavljati podatke za sprejemanje in ana- 
lizo materialnih in denarnih tokov družbene reprodukcije na ravni temeljne 
organizacije in na drugih ravneh združevanja dela in sredstev ter v druž- 
benopolitičnih skupnostih. Izgradnja družbenega informacijskega sistema kot 
tako imenovane eksaktne osnove za razvoj našega družbenopolitičnega in 
družbenoekonomskega sistema zajema sicer zelo širok spekter nalog in vpra- 
šanj. Posebej jih kot je znano, obravnava resolucija o razvoju družbenega in- 
formacijskega sistema, ki je bila sprejeta v Zvezni skupščini, izhodišča za 
oblikovanje družbenega sistema informiranja v naši republiki pa so bila v 
razpravi tudi v tej skupščini. To je vsekakor širši okvir, v katerem se bo 
oblikoval tudi sistem informiranja za potrebe družbenega planiranja. 

V osnutku zakona je pobliže opredeljena vloga minimuma kazalcev, ki 
mora postati sestavni del analitične in dokumentacijske osnove planskih ak- 
tov in osnova za povezovanje planskih kazalcev samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti v sistem bilanc in družbenih ra- 
čunov. Vse to bo, povezano v sisteme računalniške obdelave in podprto z ra- 
čunalniško tehnologijo, bistveno povečalo sposobnost planskih organov za po- 
glabljanje kvantitativnih in kvalitativnih analiz procesov družbene repro- 
dukcije, za izdelavo variantnih računov planskih projekcij, za ugotavljanje 
funkcionalnih in drugih medsebojnih odvisnosti v razvojnih tokovih, za si- 
muliranje razvojnih odločitev, skratka za uporabo najsodobnejših metod pri 
samem planiranju. Seveda morajo biti te rešitve glede vseh teh vprašanj, glede 
na enotnost jugoslovanskega gospodarskega področja ter skupno politiko vklju- 
čevanja v mednarodne ekonomske tokove, najtesneje povezane tudi s podob- 
nimi prizadevanji na ravni federacije. 

8. Pomanjkanje strokovnih kadrov in pomanjkljiva organiziranost stro- 
kovnih služb za planiranje, še posebej na ravni temeljnih organizacij, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in občin, je tudi nedvomno 
pomemben vzrok za slabosti pri uveljavljanju novega sistema družbenega pla- 
niranja. Zato je bila tudi temu vprašanju v osnutku zakona v razpravi prav 
tako dana posebna pozornost, z določilom, da so izvršilni in poslovodni organi 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter izvršni sveti družbenopolitičnih 
skupnosti dolžni zagotavljati ustrezne pogoje za kvalitetno opravljanje strokov- 
nih planskih nalog ter pogoje za delo strokovnih služb za planiranje. 

Osnutek zakona določa, da mora imeti vsaka družbenopolitična skupnost 
svoj organ za planiranje, ustrezno pa morajo biti organizirane te službe tudi 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Razumljivo je, da bodo zlasti v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih glede na pomanjkanje strokovnega 
kadra potrebne fleksibilne rešitve pri zagotavljanju strokovno-analitičnih os- 
nov za planske odločitve, medsebojna pomoč in zlasti tudi pomoč specializiranih 
institucij ter raziskovalnih organizacij. Vendar, poudarek bi moral biti po naši 
oceni predvsem na poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in usposablja- 
nju novih strokovnih delavcev na področju planiranja v planskih službah in 
izobraževalnih ustanovah. Zato tudi nalaga osnutek zakona izvršnim svetom 
družbenopolitičnih skupnosti, da v enem letu po uveljavitvi zakona sklenejo 
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družbeni dogovor, v katerem bodo določili materialne in druge obveznosti za 
razvoj strokovnih služb ter opredelili minimalne organizacijske, kadrovske 
in druge pogoje za njihovo delo. 

Posebno odgovornost za razvoj sistema in metodologijo planiranja in za 
strokovno usposabljanje kadrov bo vsekakor imel Zavod Socialistične republike 
Slovenije za družbeno planiranje kot osrednja planska institucija v republiki. 
Ta zaenkrat deluje v okviru uprave kot republiška organizacija, v perspektivi 
pa naj bi se preoblikoval v skupno strokovno službo — skupnost za planiranje 
— ki bi povezovala in usmerjala strokovno delo na področju planiranja v re- 
publiki ter tako služila vsem subjektom planiranja. To svojo vlogo Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje že sedaj v veliki meri opravlja, saj na primer 
sodeluje pri pripravi osnov novega srednjeročnega in dolgoročnega plana z več 
kot 20 inštituti v republiki, z nekaterimi inštituti izven republike, koordinirano 
in stalno z občinami in drugimi subjekti, ki imajo določene interese za skupno 
reševanje nalog, predvsem z vidika republiškega plana. 

Menim, da so to nekatera temeljna vprašanja, ki zadevajo izgradnjo' 
sistema in metodologijo planiranja in ki jih osnutek zakona o sistemu 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije po naši oceni dovolj celovito 
in konsistentno obravnava. V času do predloga pa mora seveda priti do skupnih 
stališč o vseh tistih vprašanjih, ki so v osnutku še nedorečena ali pa jih je 
izpostavila razprava o njem. Potrebni pa bodo še veliki napori in zavzeto 
delo, da bo družbeno planiranje, po načelih, ki jih bo postavil zakon, v večji 
meri prispevalo k uresničevanju ciljev in nalog družbenega razvoja in eko- 
nomske politike, k demokratičnemu in humanemu razreševanju protislovij in 
nasprotij v družbenem razvoju ter k utrjevanju samoupravnih socialističnih 
proizvodnih odnosov v naši družbi. 

Izvršni svet bo na podlagi današnje razprave ter stališč in sklepov, ki. 
jih boste sprejeli na današnjem zasedanju, izdelal in jeseni predložil Skupščini 
predlog zakona. Hvala lepa. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa! Sedaj bomo poslušali 
uvodno obrazložitev k predlogu za izdajo zakona o urbanističnem planiranju, 
ki jo bo posredovala tovarišica Marija Zupančič-Vičar, članica Izvršnega sve- 
ta in republiška sekretarka za urbanizem. Prosim! 

Marija Zupančič-Vičar: Tovarišice in tovariši! Načrtno gospo- 
darjenje s prostorom in usklajevanje medsebojnih odnosov v prostoru, kamor 
sodi smotrna razmestitev dejavnosti, smotrna namenska raba in urejanje 
prostora, skladno in humano urejanje ter smotrna graditev naselij, varovanje in 
izboljševanje človekovega okolja in varovanje narave, varovanje in razvijanje' 
krajinskih in arhitekturnih vrednot, ustvarjanje razmer in pogojev za bivanje, 
delo, rekreacijo, za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito idr., smo v SR 
Sloveniji pričeli uvajati pred triindvajsetimi leti. Leta 1956 smo prvič sprejeli 
predpise o uporabi zemljišč v gradbene namene in dve leti zatem zakon o ur- 
banističnih projektih. 

Leta 1967 smo sprejeli zakon o urbanističnem planiranju in zakon o re- 
gionalnem prostorskem planiranju. Z obema zakonoma je Skupščina SR Slo- 
venije urejala vprašanja priprave in izvajanja urbanistične in prostorske do- 
kumentacije. 
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Po sprejetju obeh zakonov se je začelo planersko delo, kakršnega dotlej 
na področju urejanja prostora nismo poznali. Oblikovani so bili elementi regi- 
onalnega prostorskega plana za območje Slovenije. Skupščine občin so pri- 
stopile k izdelavi urbanističnih programov in urbanističnih načrtov, s katerimi 
so usmerjale razvoj mest in naselij, rabo prostora in oblikovale ukrepe za 
uresničevanje načrtovane prostorske in urbanistične politike. 

Kljub navedenim naporom smo bili v preteklem obdobju priča vse bolj 
neusklađenim odnosom in stihijskemu gospodarjenju s prostorom, kar podrobno 
ugotavljamo v oceni stanja. 

Tu naj navedemo le naseljevanje na najboljših kmetijskih zemljiščih, ne- 
dovoljene gradnje, ekstenzivni razvoj naselij, preslabo organizirano graditev 
in prenovo naselij ter pridobivanje zemljišč za razvoj le-teh, z urbanizacijo 
neusklađeno gradnjo infrastrukture, nekompletna in včasih nehumana sta- 
novanjska in delovna območja oziroma naselja, neupoštevanje kulturnega iz- 
ročila, degradacija okolja, druge neusklađene odnose in podobno. Vzroki za 
ugotovljene slabosti so predvsem v naslednjem: 

— velik družbeni in gospodarski razvoj je prehitel našo organiziranost, 
— razvoj prostorskega in urbanističnega planiranja, ob istočasnem zaosta- 

janju oziroma oddvojenosti drugih komponent dolgoročnega planiranja (eko- 
nomske in socialne) je vodil k zaostrovanju odnosov med različnimi nosilci ce- 
lotnega družbenega razvoja, 

— del slabosti pripisujemo samim zakonom oziroma predpisom, njihovi 
medsebojni neusklađenosti in vsebinski zastarelosti, 

— poleg tega z razpoložljivimi kadri in sredstvi doslej nismo bili sposobni 
realizirati nalog, ki so nam jih nalagali in omogočali predpisi, 

— v preteklem razvojnem obdobju nismo imeli razvitih oblik samoupravne 
organiziranosti na številnih področjih, nismo poznali najbolj demokratičnih 
oblik samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, nismo 
imeli urejenega družbenega planiranja in drugih sistemskih vprašanj. Dose- 
danji sistem prostorskega in urbanističnega planiranja zato ni usklađen z raz- 
vijajočimi se samoupravnimi odnosi. Ugotoviti moramo, da vse do sprejetja 
zveznega zakona o temeljih sistema družbenega planiranja v letu 1976 in 
do pred kratkim oblikovanega republiškega osnutka zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki je v postopku, nismo 
imeli opredeljenih elementov in vsebine celovitega družbenega planiranja. Ne- 
katera od teh vprašanj ostajajo še vedno odprta. 

Do nedavna tudi nismo imeli v zadostni meri opredeljene vloge kmetijstva 
v skladnem gospodarskem, socialnem in prostorskem razvoju. Podobno velja 
za področje varstva in izboljševanja človekovega okolja in varstva narave, za 
področje splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, preskrbe z ener- 
gijo, prometa vseh vrst in oblik in podobno. 

Veljavni zakon o urbanističnem planiranju, sprejet 1. 1967, z delnima no- 
velacijama leta 1972 in leta 1978, in zakon o regionalnem prostorskem plani- 
ranju iz navedenih razlogov ne moreta biti več pravna podlaga za razvoj si- 
stema prostorskega in urbanističnega planiranja, ki mora postati integralni 
del sistema družbenega planiranja, za opredelitev dokumentov, pripravo in 
izvajanje dokumentov, 

— za opredeljevanje pravic in dolžnosti nosilcev planiranja v procesu pla- 
niranja in za opredeljevanje strokovnega dela v tem procesu, za znanstveno- 
raziskovalno delo ter izobraževanje kadrov za potrebe planiranja, za izvajanje 
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upravnega postopka v zvezi z urejanjem celotnega in urbanega prostora, za 
opredeljevanje stavbnih in drugih zemljišč, potrebnih za razvoj naselij, za de- 
lovanje nadzora (inšpekcije) pri izvajanju dokumentov, za razvoj informacij- 
skega sistema idr. 

Tovarišice in tovariši! Temeljna načela, na katerih naj bi bil zasnovan 
bodoči zakon o urbanističnem planiranju, so predvsem naslednja: 

Urbanistično planiranje postaja sestavni del celovitega družbenega plani- 
ranja (ekonomski, socialni in prostorski vidiki). Delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v združenem delu, krajevnih in interesnih skupnostih ter v občini naj 
bi v prihodnje uresničevali cilje družbenega razvoja v prostoru sočasno in 
skladno v družbenih planih. 

Za pripravo in sprejetje prostorske in urbanistične komponente planskih 
dokumentov so odgovorni vsi nosilci družbenega razvoja, ki so dolžni zagoto- 
viti sredstva in strokovne kadre za pripravo in izvajanje planskih dokumentov. 
Razporeditev dejavnosti v prostoru, rabo prostora, varstvo okolja in narave, 
pogoje za razvoj dejavnosti v prostoru, za splošni ljudski odpor in družbeno 
samozaščito naj bi uskladili nosilci družbenega razvoja s sklepanjem dogovo- 
rov o temeljih (družbenih) planov družbenopolitičnih skupnosti. Priprava vseh 
komponent planskih dokumentov naj bi zato potekala sočasno s pripravo druž- 
benega plana in kot sestavni del družbenega plana. Izvedbena urbanistična 
dokumentacija naj bi bila izdelana do take stopnje, da bi omogočala poeno- 
stavitev postopkov za pridobivanje lokacij. 

Strokovno delo pri pripravi planskih dokumentov naj bi opravljale, poleg 
nosilcev planiranja, strokovne organizacije, ki imajo kadre za celovito plani- 
ranje, vendar pa hkrati ne morejo opravljati projektantskih storitev, ureje- 
vati in oddajati stavbnih zemljišč, izvajati gradbenih del ali opravljati celo 
povsem upravnih nalog. Izvedbeno urbanistično dokumentacijo naj bi pravi- 
loma pridobivali z javnimi natečaji. 

Predlog za izdajo zakona o urbanističnem planiranju temelji na prej na- 
vedenih načelih, prinaša pa tudi nove predloge in rešitve, s katerimi opre- 
deljuje predvsem vrsto planskih in izvedbenih urbanističnih dokumentov, 
njihovo vsebino ter obdobja, za katera naj bi bili pripravljeni, postopke za 
pripravo, sprejetje in izvajanje urbanističnih dokumentov, osnove za oprede- 
litev stavbnega zemljišča, osnove za izdajo lokacijskih dovoljenj, s katerimi 
naj bi poenostavili postopek pridobivanja številnih soglasij za primer, ko je 
izdelan izvedbeni urbanistični dokument (zazidalni ali ureditveni načrt), ali 
za primer, ko naj bi bilo lokacijsko dovoljenje izdano le na podlagi lokacijske 
razprave (npr. nadomestne gradnje v manj zahtevnih območjih), pridobivanje 
lokacijskih dovoljenj za regionalne objekte, nadzor nad izvajanjem zakona, 
ki naj bi ga tudi v prihodnje izvajala urbanistična inšpekcija, ter finančne 
posledice zakona. 

Tovarišice in tovariši! V fazi obravnave tega predloga za izdajo zakona in 
osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije so se v odborih zborov Skupščine SR Slovenije in v nekaterih drugih 
organih in organizacijah izoblikovali nekateri novi predlogi in izhodišča za 
oblikovanje zakona s področja prostorskega urejanja. Med predlogi in izhodišči 
velja ob tej priliki še posebej opozoriti na to, da naj bi vse tiste elemente ure- 
janja prostora, ki sodijo v proces celovitega družbenega planiranja, vključili 
v zakon o družbenem planiranju. 
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Navedena izhodišča bo mogoče realizirati le tako, da bo sestavni del dol- 
goročnega družbenega plana družbenopolitične skupnosti in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti tudi plan razvoja naselij kot usmerjevalni planski 
dokument, elementi le-tega pa bodo sprejeti v srednjeročnem družbenem planu. 

Prostorski del srednjeročnih planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti naj bi se izvajal z izvedbenimi akti —■ 
načrti (urbanističnimi, krajinskimi načrti, načrti infrastrukture idr.), ki jih bo 
podrobneje opredelil obravnavani zakon o urejanju prostora in graditvi oziroma 
načrtovanju naselij in bodo skladni z družbenim planom oziroma s sklenje- 
nimi dogovori o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti. Na podlagi ugo- 
tovljene skladnosti s planskim aktom bodo načrte sprejeli nosilci planiranja 
v občini. 

Glede na to naj bi bil torej dopolnjen sedanji osnutek zakona o sistemu 
družbenega planiranja in nekatera načela predloženega predloga za izdajo za- 
kona o urbanističnem planiranju. 

V nadaljnjem postopku priprave osnutka tega zakona naj bi tudi spreme- 
nili sedanji naslov predloga za izdajo tega zakona tako, da bi bilo že iz naslova 
razvidno, da se z njim urejajo posegi v prostor oziroma načrtovanje ali gra- 
ditev naselij. 

V novem zakonu o urejanju prostora in graditvi (načrtovanju) naselij bi 
morali biti zato na novo opredeljeni: povezava s planskimi akti, vloga, vsebina, 
obdobja, postopek priprave, sprejemanja ter uporabe in morebitne spremembe 
izvedbenih aktov — načrtov ter vloga strokovnega gradiva, ki naj bi bilo pod- 
laga tako planskim aktom kot izvedbenim aktom vseh samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti pri urejanju prostora. 

V zakonu o sistemu družbenega planiranja pa bomo morah tudi bolj jasno 
opredeliti nosilce, vsebino in sestavo ter postopek priprave vseh dolgoročnih 
planov v odnosu do srednjeročnih, saj vemo, da moramo s prostorom in s 
prostorskimi viri dolgoročno gospodariti in da terjajo srednjeročno dogovorjeni 
ukrepi za graditev naselij in za urejanje prostora nujno tudi dolgoročne usme- 
ritve. 

Na tako zasnovanih predloženih načelih naj bi novi zakon o urejanju pro- 
stora in graditvi oziroma načrtovanju naselij in novi zakon o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije odpravila dilemo o oddvo- 
jenosti družbenega in prostorskega-urbanističnega planiranja od ekonomskih 
in socialnih vidikov planiranja. 

Odslej poznamo eno samo planiranje, to je družbeno planiranje. Z druž- 
benim planiranjem v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbeno- 
političnih skupnostih delavci, delovni ljudje in občani zavestno usklajujejo od- 
nose v družbeni reprodukciji ter s tem samo oni in nihče drug prevzemajo vso 
odgovornost za usklađeno odločanje o pridobivanju in razpolaganju z dohod- 
kom in uporabi sredstev ter usmerjajo družbeni razvoj na gospodarskem, social- 
nem in prostorskem področju, skladno s skupnimi interesi in cilji vseh nosilcev 
planiranja. Ob tem pa naj bo človek končni cilj planiranja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je zakonska ureditev tega 
področja izvajanja družbenega planiranja potrebna in nujna, kar potrjuje oce- 
na stanja in razlogi za izdajo zakona, in da so temeljna načela in poglavitne 
rešitve, ki jih predlog za izdajo zakona prinaša skupaj s predlogi delegatov v 
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odborih Skupščine SR Slovenije, primerna osnova za začetek postopka za obli- 
kovanje osnutka novega zakona o urejanju prostora in graditvi oziroma na- 
črtovanju naselij v SR Sloveniji. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Zaključujem skupno zasedanje vseh 
treh zborov Skupščine. Zbori bodo nadaljevali z delom na ločenih sejah. Hvala. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.05.) 



23. julija 1979 

Predsedovala: Ti n a T o m 1 j e , 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 9.26. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam skupno zasedanje vseh treh zborov. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali uvodno besedo predsednika Iz- 
vršnega sveta dr. Antona Vratušo, k resoluciji o politiki izvajanja družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976—1979 in oceni možnosti 
razvoja v letu 1980 ter k predlogu smernic za pripravo družbenega plana So- 
cialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 z analizo možnosti raz- 
voja Socialistične republike Slovenije za to obdobje. 

Besedo ima predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije dr. Anton Vratuša. Prosim! 

Dr. Anton Vratuša: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Resolucija o politiki izvajanja tekočega srednjeročnega družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije v letu 1979 odraža izčrpne razprave in 
jasne sklepe o uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
vseh področjih družbenega življenja in delovanja ter o oblikovanju in izvaja- 
nju politike gospodarske stabilizacije. Na tej podlagi so vsi družbeni dejavniki 
v naši republiki v prvem polletju sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi naj bi 
se uresničevali cilji resolucije ter stališča in sklepi, ki jih je v zvezi s tem 
sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije. Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je v skladu z določili zveznega zakona o te- 
meljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije pravo- 
časno pripravil in predložil Skupščini v razpravo in sklepanje poročilo o iz- 
vajanju družbenega plana v obdobju 1976—1979, analizo uresničevanja tega 
plana s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1980, analizo možnosti razvoja So- 
cialistične republike Slovenije za obdobje 1981—1985 in predlog smernic za 
pripravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1981 
do 1985. 

37* 
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Moja naloga danes je, da osvetlim nekatera vprašanja, ki so v gradivu 
podrobneje obdelana, da pojasnim ocene in stališča Izvršnega sveta v zvezi s 
sedanjo gospodarsko situacijo pri nas, ki zahteva nadaljnje napore za stabili- 
zacijo, ter da obvestim delegatsko skupščino o akcijah Izvršnega sveta v zvezi 
z nalogami, ki se zastavljajo ob pripravi resolucije za leto 1980 in pa v zvezi 
s pripravo družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985. 

Tovarišice in tovariši delegati! Po sprejetju resolucije se srečujemo na 
svetovnem trgu z zapletenimi in negotovimi razmerami, ki jih v času spreje- 
manja tega dokumenta nismo mogli v celoti predvideti. Zaostrovanje preskrbe 
z nafto in njena skokovita podražitev, strma tendenca rasti cen vseh energet- 
skih-virov, večjega dela surovin in reprodukcijskega materiala, novi pojavi re- 
cesije ter vse bolj občutena protekcionistična politika v gospodarsko najmoč- 
nejših deželah — vse to bistveno vpliva na naše pogoje in možnosti gospodar- 
jenja v tem letu, predvsem pa na planirani napredek gospodarskih odnosov 
s tujino. 

Tudi doma smo se srečali z nepredvidenimi dogodki. Najpomembnejša med 
njimi sta vsekakor katastrofalni potres v Socialistični republiki Crni gori 
in neugodne vremenske razmere. Za odpravo posledic potresa bodo daljšo 
dobo potrebna znatna sredstva celotnega združenega dela; kmetijska proiz- 
vodnja je letos zaradi slabega vremena nižja od pričakovane, posledice pa bomo 
verjetno občutili tudi prihodnje leto. K temu je treba dodati še bojazen, da 
tudi turistična dejavnost ne bo izpolnila pričakovanj. 

Kljub temu smo dosegli nekaj pomembnih rezultatov pri krepitvi mate- 
rialne osnove družbenega samoupravljanja, posebno z izvajanjem zakona o 
združenem delu in drugih dokumentov, ki pomenijo odločnejšo usmeritev na 
samoupravno motiviranost delavcev, da upravljajo s sredstvi v družbeni last- 
nini kot dobri gospodarji, odgovorni za celotno družbeno reprodukcijo. Osebna, 
skupna in splošna poraba rastejo počasneje kot dohodek, kar je v skladu s 
sprejeto usmeritvijo resolucije. Industrijska proizvodnja ohranja sorazmerno 
visoko stopnjo rasti — 7,4 odstotkov v prvih šestih mesecih tega leta — toda 
kaj, ko največji del tega proizvoda potrošimo doma, material za izdelavo teh 
dobrin pa v glavnem uvažamo iz tujine. 

Na nekaterih pomembnih področjih gibanja še posebej ne potekajo po 
predvidevanjih. Naj omenim predvsem zunanjetrgovinsko menjavo, gibanje 
cen in nadaljevanje rasti zaposlovanja nad planskimi predvidevanji, kljub 
vsem deklaracijam, da bi praksa morala biti drugačna. 

Povečanje izvoza blaga v prvem polletju letos — realno za okoli 8 odstot- 
kov — sicer ne odstopa od resolucijskih predvidevanj, toda uvoz je močno nad 
njimi. Resolucija predvideva 4,5 odstotno povečanje uvoza, v prvih šestih me- 
secih pa je bil realen porast okoli 3-krat večji. Zato je skupni izid izredno 
neugoden, še zlasti s stališča plačilnobilančnega položaja republike. Lani je 
Socialistična republika Slovenija zadovoljivo izpolnila projekcijo plačilno-bi- 
lančnega položaja. Tudi letos pokrivamo 57 odstotkov uvoza z izvozom, torej 
smo nad jugoslovanskim povprečjem, ki znaša 48 odstotkov. Toda zunanje- 
trgovinski deficit Socialistične republike Slovenije v prvem polletju odstopa 
od projekcije kar za 53 odstotkov. 

Nadaljnja rast uvoznih cen •>—. predvsem pri nafti — ultimativno zahteva 
drugačno ravnanje. Saj Socialistična republika Slovenija nima tolikšnih dru- 
gih deviznih virov, da bi z njimi v večji meri pokrivala deficit v svoji pla- 
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čilnobilančni in deviznobilančni poziciji in mora svoje uvozne potrebe zado- 
voljevati z izvozom. Sicer bo omejevanje uvoza zelo prizadelo predvsem indu- 
strijo, ki v Socialistični republiki Sloveniji ustvarja polovico družbenega pro- 
izvoda. 

Do konca junija so cene na drobno in cene življenjskih potrebščin že pre- 
segle predvideno 13-odstotno rast za celo leto. Zato je to področje že dalj časa 
predmet posebne skrbi Izvršnega sveta in ne samo njega. Bilo pa bi zelo na- 
pak, ko bi zdravilo za izhod iz te zagate iskali samo na področju cen. čas mi 
ne dopušča, da bi globlje osvetlil ta pojav. Toda že stanje na področju zapo- 
slovanja zelo zgovorno kaže, kje je eden od členov verige, katerega je treba 
zagrabiti, da bi končno napravili konec neugodnim gibanjem. 

Rast zaposlovanja je v tem letu kar za 40 odstotkov višja od planskih do- 
govorov in daleč presega naravni prirast aktivnega prebivalstva. Povprečje 
seveda ne pove vse. V industriji so na primer ta gibanja ugodna, v nekaterih, 
predvsem režijskih dejavnostih pa so povečanja preprosto nerazumljiva. Takšno 
zaposlovanje ohranja vse elemente ekstenzivnosti in ne prispeva k neobhod- 
nemu povečanju produktivnosti dela in dohodka in objektivno zavira uresni- 
čevanje mnogih temeljnih družbenih ciljev, ki smo se zanje zavzeli v odnosu 
na načrtovano raven družbenega pa tudi individualnega standarda. 

Ni dvoma, da taka gibanja zaostrujejo letošnji gospodarski položaj in za- 
htevajo dodatne korake ter nalagajo, da tudi v naši vsakodnevni praksi marsi- 
kaj spremenimo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Za razliko od ugotovitev, ki se nanašajo 
na gibanja v letošnjem prvem polletju, pa ugotovitve Izvršnega sveta, ki se 
nanašajo na izvajanje družbenega plana v tem srednjeročnem razdobju, niso 
pomembno drugačna od dosedanjih: to se pravi, še vedno dosegamo soraz- 
merno dinamično rast gospodarstva in investicij v osnovna sredstva, krepi se 
osebni in družbeni standard delovnih ljudi in občanov; vzdržujemo polno za- 
poslenost prebivalstva, razen v nekaterih manj razvitih območjih; na samo- 
upravnih osnovah postopno uspešno odpravljamo neskladnosti v regionalnem 
razvoju. Dosedanji razvoj manj razvitih območij podrobneje prikazuje posebna 
analiza, ki je prav tako predmet razprave na današnjem zasedanju zborov, 
zato se pri tem ne bom dalj zadrževal. 

Toda pomen pozitivnih količinskih kazalcev zmanjšuje dejstvo, da zaosta- 
jamo za drugimi postavljenimi cilji v srednjeročnem planu: V teh letih sta bili 
doseženi le približno dve tretjini načrtovane rasti produktivnosti dela v go- 
spodarstvu. Zaradi tega je tudi prispevek produktivnosti dela v prirastu druž- 
benega proizvoda nižji od planiranega. V planu smo predvideli, da bo dobra 
polovica prirasta družbenega proizvoda dosežek povečanja produktivnosti dela, 
po ocenah pa bo ta delež v prvih štirih letih le 40 odstotkov. 

Nadalje, planirali smo večje vključevanje našega gospodarstva v med- 
narodno menjavo blaga in storitev, odvija pa se na znatno nižji ravni od pla- 
nirane in kot bi bilo po doseženi stopnji gospodarske razvitosti SR Slovenije 
nujno; zunanjetrgovinski deficit se povečuje in še regionalna usmerjenost me- 
njave ne ustreza. Izvoz znanja je udeležen minimalno, odvisnost od tujih licenc 
se ne zmanjšuje. To je velika ovira za hitrejši razvoj slovenskega gospodarstva 
in tudi za njegovo aktivnejše povezovanje na enotnem jugoslovanskem trgu 
in hrabrejše vključevanje v mednarodno delitev dela pod enakopravnimi pogoji. 

Do občutnejšega odstopanja od tega, kar smo predvidevali v planu, pri- 
haja tudi na področju učinkovitosti investicij. Za tekoče srednjeročno obdobje 
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je planirano, da bo za vsak povečani dinar družbenega proizvoda potrebnih 
za okoli 3 dinarje naložb, dejansko pa je zahteva večja — kar za en dinar — 
torej za eno tretjino. 

Tudi v vsem tem je treba iskati odgovor na vprašanje, kje so vzroki za 
neugodna gibanja letos, za ekonomsko nestabilnost, ki nas že dalj časa sprem- 
lja, letos pa je tako izrazito planila na površje. 

Poglavitni vzroki neugodnih gibanj — tudi letošnjih — so torej dolgo- 
ročne narave. Dolgoročno so zato tudi potrebni napori za njihovo odpravo. 
Predvsem pa je potrebna stabilnost v pogojih gospodarjenja, da bi bili napori, 
usmerjeni v doseganje planskih nalog in ciljev, uspešnejši. Zato smo tudi v 
letošnji resoluciji opredelili cilje in naloge, s katerimi naj bi uspešneje ures- 
ničevali politiko gospodarske stabilizacije, predvsem na osnovi povečane pro- 
duktivnosti dela in uspešnega gospodarjenja z družbenimi sredstvi. 

Analiza gospodarskih gibanj in teženj v gospodarskem razvoju in odnosih 
pa kaže, da so se v prvi polovici letošnjega leta dodatno zaostrili problemi pri 
uresničevanju politike ekonomske stabilizacije, delno zaradi naših lastnih od- 
mikov od začrtane politike, delno pa zaradi zunanjih vzrokov. Zato smo vsi sku- 
paj podprli pobudo Zveznega izvršnega sveta, da naj bi se z dodatnimi ukrepi 
zagotovilo usklađeno delovanje na vseh področjih, še posebej pa usklajevanje 
vseh oblik porabe z realnim dohodkom in umiritev konjunkture na domačem 
tržišču, obvladovanje gibanja investicij v predvidenih okvirih, usklajevanje 
tokov v ekonomskih odnosih s tujino, varčevanje z nafto in njenimi derivati, 
omejevanje inflacije in boljša oskrba na domačem tržišču. Moramo pa se za- 
vedati, da bodo vse te akcije uspešne le, če bo združeno delo dejansko samo 
odločalo o rezultatih svojega dela. Te naloge je predsednik Zveznega izvršnega 
sveta tovariš Veselin Djuranović posebej podčrtal, ko je 6. junija 1979 v Skup- 
ščini SFR Jugoslavije dejal, da »je v sedanjem in neposrednem prihodnjem 
obdobju družbenega razvoja najpomembnejša strateška naloga boj za usposab- 
ljanje združenega dela, da začne uresničevati vlogo, ki izvira iz ustave, zakona 
o združenem delu in mnogih sistemskih rešitev«. Dodal bi samo, kar je v 
skladu s tem, kar je rekel tovariš Djuranović, da je treba vzporedno ustvarjati 
tudi pogoje, da bodo tudi republike in avtonomni pokrajini ter druge družbe- 
nopolitične skupnosti lahko dosledno izvrševale svoje ustavne pravice in dolž- 
nosti. 

V Socialistični republiki Sloveniji smo začeli delovati v tej smeri že ob 
sprejemanju resolucije za letošnje leto. Naloge v resoluciji o izvajanju sred- 
njeročnega družbenega plana Socialistične republike Slovenije v letu 1979 
smo začrtali tako, da bi njihovo izvajanje odločilno prispevalo k uresničevanju 
stabilizacijske politike. 

Tu je predvsem družbenopolitična akcija ob sprejemanju zaključnih ra- 
čunov, v kateri ste vsi sodelovali, ki že daje prve rezultate. Podatki iz peri- 
odičnih obračunov organizacij združenega dela s področja gospodarstva za prvo 
trimesečje tega leta kažejo, da je prišlo do zboljšanja razmerij v razporejanju 
dohodka v prid krepitvi materialne osnove dela in doslednejšega uresničeva- 
nja sistema ustvarjanja in delitve dohodka v skladu z zakonom o združenem 
delu. Z ozirom na to bo treba še dosledneje in odločneje delovati za odprav- 
ljanje vzrokov izgub v organizacijah združenega dela. Seveda ostaja osnovna 
odgovornost na združenem delu, ki naj z vključevanjem vseh samoupravnih 
dejavnikov in z neprestanim iskanjem izhodov iz kritičnih situacij, v kakršnih 
se organizacije združenega dela občasno znajdejo, preprečuje, da bi se primeri 
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slabih rezultatov gospodarjenja kopičili in v času postaili zaviralni dejavnik v 
razvoju, pa tudi možno žarišče socialnih naipetosti. Družbeni dejavniki v druž- 
benopolitičnih skupnostih lahko le prispevajo k ustvarjanju pogojev za tako 
aktivnost. 

Pozitivne rezultate je dala pobuda Izvršnega sveta, ki jo je podprla tudi 
delegatska skupščina Socialistične republike Slovenije, za uskladitev pritoka 
sredstev za uresničevanje skupnih potreb in interesov z dogovorjeno višino 
sredstev. Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti so sprejele 
ukrepe o ukinitvi nekaterih obveznosti plačevanja prispevkov ali pa so zni- 
žale prispevne stopnje in poračunavajo presežke. Dosedanja dinamika rasti 
teh sredstev je v prvih petih mesecih letos nižja od ocenjenega povečanega 
družbenega proizvoda, kar je izrecna zahteva letošnje resolucije in moramo 
nadaljevati v tej smeri. 

Hitreje kot sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov pa ra- 
stejo letos sredstva za splošno porabo. To je bilo očitno že ob sprejemu reso- 
lucije, saj so občine in republika prevzele nekatere nove obveznosti — kom- 
penzacije, občinske priznavalnine borcem narodnoosvobodilne vojske, reorga- 
nizacija pravosodnega sistema, oblikovanje blagovnih rezerv. 

Izplačila za investicije v osnovna sredstva so tudi v začetku leta soraz- 
merno hitro naraščala. Že v resoluciji je poudarjena naloga bank in investitor- 
jev, da opravijo izbiro investicij v skladu z dogovorjenimi razvojnimi kriteriji. 
Podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 poročajo, da bodo prenesli v naslednje obdobje 
okoli 13 odstotkov planiranih gospodarskih investicij v osnovna sredstva v tem 
petletnem obdobju. Sprejeta je načelo: ne zaustavljati že začetih investicij, 
ki so plod samoupravnih sporazumov o temeljih družbenih planov za obdobje 
1976—1980, pač pa ne začenjati tistih novih, za katere niso zagotovljena sred- 
stva. V tem okviru so potrebni dodatni ukrepi za zagotovitev pravočasnega do- 
končanja gradnje Kulturnega doma Ivan Cankar, osrednje slovenske kulturne 
institucije. Nadalje, upravljalci bank so se odločili, da bodo s krediti podprli 
le tiste investicijske namere, kjer investitor sam zagotavlja s svojimi ali zdru- 
ženimi sredstvi potreben del investicijske vsote. Ob vsem tem pa je nujno, da 
pospešimo tista vlaganja, ki naj prispevajo k hitrejšemu uvajanju moderne 
tehnologije, razvoju znanosti, uspešnejšemu samoupravnemu povezovanju na 
enotnem jugoslovanskem tržišču in enakopravnemu vključevanju slovenskega 
gospodarstva v mednarodno delitev dela. 

V tem in prihodnjem letu moramo povečati delež pri vlaganjih v pred- 
nostne dejavnosti sedanjega plana, predvsem v cestno infrastrukturo, hrano, 
prestrukturiranje in modernizacijo predelovalne industrije ter v stanovanjsko 
in komunalno gospodarstvo. V okviru teh nalog so še posebej pomembne in po- 
trebne akcije, da zaščitimo svoje interese in da pospešimo dograditev Jedrske 
elektrarne Krško. Za dosedanje kasnitve je odgovoren predvsem glavni izva- 
jalec gradnje. Kolikor bi za dalj časa izpadla Jedrska elektrarna Krško in če 
ne bi uspeli nadomestiti z večjim obsegom obratovanja obstoječih kapacitet 
v letu 1980 in z večjim nakupom električne energije v letu 1981, bi bila resno 
ogrožena zagotovitev potreb po električni energiji v letih 1980 in 1981. Pri- 
prave za večje izkoriščanje ostalih virov energije, posebno v naftnem in plin- 
kem gospodarstvu, uspešno napredujejo. Na celotnem področju energetike bi 
zlasti omenil združevanje dela in sredstev slovenskega in hrvaškega gospo- 
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darstva, kot so na primer Jedrska elektrarna Krško, Rafinerija v Lendavi, ma- 
gistralni plinovod in podobno. 

Postopno se krepi spoznanje, da so družbene dejavnosti pomemben dejav- 
nik razvoja, ki neposredno ali posredno vpliva na rast produktivnosti v zdru- 
ženem delu. To pospešuje uveljavljanje takih družbenoekonomskih odnosov 
med delavci v družbenih dejavnostih in materialni proizvodnji, ki temeljijo na 
skupnem planiranju, ustvarjanju in razporejanju dohodka. Ob tem pa pri ures- 
ničevanju svobodne menjave dela vloga in odgovornost uporabnikov še nista 
prišla dovolj do izraza. S sprejetjem zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave delia so dani sistemski pogoji za hitrejšo preobrazbo družbenoekonomskih 
odnosov na tem področju. Seveda, osnovni nosilci tudi te akcije morajo biti 
sami zdravstveni, znanstveni, kulturni, prosvetni in socialni delavci in seveda 
delavci v materialni proizvodnji. Nihče jih ne more osvoboditi te družbene 
odgovornosti in pravice. 

Na področju preobrazbe bančnega oziroma denarnega sistema smo do- 
segli nadaljnji napredek. Kljub temu pa Izvršni svet ocenjuje, da so spre- 
membe še vedno preveč le formalne. Spremenjena vsebina družbenoekonom- 
skih odnosov v bankah prepočasi prehaja v našo zavest in še počasneje do- 
biva svoj odraz v praksi. Zato tudi ni večjih rezultatov v samoupravnem zdru- 
ževanju dela in sredstev. 

Pri združevanju sredstev za investicijske naložbe smo sicer že dosegli prve 
premike — tudi v jugoslovanskem prostoru — vendar še mnogo premalo, da 
ne bi bila potrebna tudi v bodoče organizirana družbena akcija za pospešitev 
spreminjanja obstoječih odnosov. Posebno pomembna in zaradi interesov SR 
Slovenije še okrepljena bo morala biti ta akcija pri nas, da bi si dolgoročno 
zagotovili hrano, energijo in surovine. 

Usklajevanje gibanja denarne mase z gibanji v gospodarstvu je tudi že 
dalo prve rezultate, pokazale so se pa tudi nove težave. Ukrepi na denarnem 
področju so povzročili, da se banke ter z njimi organizacije združenega dela 
vse pogosteje srečujejo z nelikvidnostjo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
si bo še naprej prizadeval preprečevati vsako nepotrebno odtegovanje sred- 
stev iz organizacij združenega dela, vendar brez zavestne in poglobljene skrbi 
delavcev samih v organizacijah združenega dela za gospodarjenje s sredstvi 
ni pričakovati tistih rezultatov, ki jih na denarnem področju moramo doseči, 
da bi odvrnili motnje v gospodarjenju, do katerih sicer ob letošnjih ukrepih 
za omejevanje previsoke rasti denarne mase lahko pride. 

Na področju cen so v začetku tega leta bili sprejeti številni ukrepi. Naj 
omenim le nekatere: družbeni dogovor o cenah, kompenzacije pri mesu, sub- 
vencije v kmetijstvu, intervencije s tržnimi in blagovnimi rezervami, ukrepi 
za zagotovitev boljše preskrbe. Kje so torej vzroki, da smo kljub temu v prvih 
šestih mesecih presegli predvideno letno rast cen? Menim, da so tudi tu osnovni 
vzroki dolgoročnega značaja, pojavljajo pa se predvsem kot posledica odmi- 
kanja od osnovnih usmeritev plana: zaostaja rast produktivnosti dela; pora- 
bimo več kot proizvedemo; zaposlovanje je še nadalje ekstenzivno; prepočasi 
se odpravljajo strukturna neskladja v gospodarstvu; investicije se ne izvršu- 
jejo v dogovorjenih rokih; vključevanje v mednarodno menjavo dela še vedno 
ni ustrezno. 

To so istočasno tudi poglavitni izvori inflacije. Zato ne kaže preganjati 
inflacije predvsem le s predpisovanjem cen. Predvsem so potrebni ukrepi za 
ustvarjanje dohodka z učinkovitim delom, z dosledno uporabo načela »vsakemu 
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po delu, od vsakogar po sposobnostih« in z uresničevanjem vseh oblik samo- 
upravnega povezovanja in integriranja interesov združenega dela ne glede na 
meje družbenopolitičnih skupnosti v Jugoslaviji. Tudi v tem pogledu mora 
biti naša osnovna usmeritev več in bolje delati, ustvarjati več dohodka z de- 
lom, trositi pa le v okvirih ustvarjenega dohodka. 

V pogojih, ko se na trgu pojavljajo motnje in neusklađena blagovno-de- 
narna razmerja, prihaja vse bolj do izraza funkcija blagovnih rezerv. Zato 
se bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še naprej zavzemal, da se tudi za 
potrebe republiških blagovnih rezerv poiščejo stalni viri sredstev financiranja. 

Tudi na področju ekonomskih odnosov s tujino smo letos izvedli nekaj 
akcij in sprejeli vrsto ukrepov, ki naj bi spremenili dosedanji tok neugodnih 
gibanj. 

Na pobudo Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slove- 
nije je stekla v začetku leta široka akcija v zvezi s tem. Pa tudi Samoupravna 
interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino je sprejela nekoliko ukrepov 
že spomladi in jih sprejema še sedaj. 

Glede na nadaljevanje neugodnih gibanj ekonomskih odnosov s tujino v 
prvih letošnjih mesecih je Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino v aprilu in maju, predvsem pa 18. julija sprejela do- 
datne ukrepe za omejevanje uvoza opreme, reprodukcijskega materiala in bla- 
ga za široko potrošnjo z namenom, da se do 30. septembra uskladijo uvozni in 
izvozni tokovi in da bi se zaustavilo nadaljnje naraščanje uvoza ter uskladili 
materialni tokovi z dogovorjenimi. 

Sem spadajo tudi napori za nadaljnji razvoj obmejnega gospodarskega so- 
delovanja in pa nujnost, da se zunanja menjava regionalno hrabre je preusmer- 
ja, predvsem pa, da se poveča delež menjave z deželami v razvoju. Skrajni 
čas je že postaviti gospodarsko sodelovanje z deželami v razvoju na dolgoroč- 
nejšo osnovo, skupaj z drugimi jugoslovanskimi organizacijami združenega 
dela, ki so za tako sodelovanje zainteresirane. Pred kratkim ustanovljena Ju- 
goslovanska banka za mednarodno ekonomsko sodelovanje razširja možnosti 
tudi v tej smeri. 

Ni dvoma, da se nekateri smotri prepočasi uresničujejo in da so upravi- 
čeni nadaljnji ukrepi. Vendar pa je potrebno pri tem upoštevati, da se bodo 
rezultati nekaterih dosedanjih ukrepov pokazali šele v nadaljnjem časovnem 
obdobju, seveda ob doslednem izvajanju sklepov in prevzetih obveznosti na 
vseh ravneh in področjih, s polno odgovornostjo združenega dela, družbeno- 
političnih skupnosti in vseh subjektivnih sil. Nujno bo, da po treh mesecih 
ponovno pregledamo, kako izvajamo dogovorjene usmeritve. Kdor ne bo iz- 
polnil svojih obveznosti, naj seveda prevzame tudi sam vse posledice! 

V vsaki temeljni organizaciji združenega dela morajo delavci stalno, zla- 
sti pa ob obravnavi letošnjih šestmesečnih in devetmesečnih periodičnih ob- 
računov, zagotoviti delitev dohodka, ki bo povečevala materialno osnovo zdru- 
ženega dela. Izvršni svet bo spremljal ta gibanja in po potrebi uporabil tudi 
ukrepe iz zakona o združenem delu. 

Se nadalje bo potrebno v okviru materialnih možnosti celotne republike 
pospeševati razvoj v manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih ob- 
močjih, predvsem s spodbujanjem združevanja sredstev in dela na dohodkov- 
nih osnovah z ustrezno davčno politiko in drugimi ukrepi, intenzivnejšo iz- 
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gradnjo nekaterih objektov gospodarske infrastrukture, izenačevanjem pogo- 
jev v razvoju družbenih dejavnosti in s hitrejšo rastjo življenjskih pogojev 
občanov v teh območjih. V pripravi so izhodišča za bodoči sistem pospeševanja 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji in v tem okviru tudi krite- 
riji za teritorialno opredelitev ter sistemske mehanizme pospeševanja manj 
razvitih območij v obdobju 1981—1985. 

Na področju zaposlovanja je potrebno s skupno akcijo vseh subjektivnih 
sil doseči, da se bo v vseh sredinah novo zaposlovanje podredilo dejanskim po- 
trebam. To se pravi zaposlovati nove delavce le tam, kjer bodo lahko z visoko 
produktivnim delom ustvarjali sredstva, potrebna za razširitev svoje material- 
ne osnove in zagotovitev družbeno dogovorjene ravni osebne, skupne in sploš- 
ne porabe. Posebno dosledno bo potrebno nasprotovati povečevanju zaposlova- 
nja v vseh režijskih in administrativnih dejavnostih. 

V zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih republik in najhitrejšega 
razvoja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo bo potrebno predvsem po- 
spešiti dogovarjanje o kriterijih za opredeljevanje manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin za prihodnje obdobje, s katerim kasnimo. Pri tem je treba 
izhajati iz ustavnega načela, da je širša družbena skupnost dolžna zagotoviti 
pogoje za hitrejši razvoj proizvajalnih sil na teh območjih in pa od nujnosti, 
da se zagotovi harmoničen razvoj vseh. Pri oblikovanju sistema in mehanizmov 
pospeševanja razvoja v manj razvitih območjih bo treba v prihodnjem ob- 
dobju dosledneje uveljavljati odnose, ki izhajajo iz zakona o združenem delu, 
to se pravi, na samoupravnem združevanju dela in sredstev med organizaci- 
jami združenega dela iz razvitih in manj razvitih republik in avtonomne po- 
krajine Kosovo, seveda v okviru družbenih planov razvoja vseh republik ozi- 
roma avtonomnih pokrajin. 

Naloge so velike in dokaj zapletene. Vprašanje je, kako jih bomo rešili. 
Zastaviti pa si ga moramo prav vsi, vsak na svojem področju in v okviru svojih 
družbenih odgovornosti in pooblastil. Neskladja v naših gospodarskih gibanjih 
kažejo, da nekaterim dogovorom in usmeritvam privoščimo premalo skrbi. Ne- 
izpolnjevanje dogovorov in obveznosti pomeni podaljševanje dela in podražitve. 
Vsaka zamujena in podražena naložba je prispevek k negativnim težnjam. Sle- 
herni nepotrebni izdatek pomeni zmanjševanje dohodka. Vsako zavlačevanje 
v upravnih postopkih, v pripravljalnih delih in tudi sicer ovira sodelovanje 
in ima inflacijske posledice. Potrebno je nenehno in zavzeto iskanje novih 
rešitev in boljših delovnih postopkov ter učinkovitejša organizacija. Potrebno 
je odločnejše odpravljanje nediscipline in neodgovornosti, ki se pojavlja tu in 
tam. Predvsem pa je potrebno hitrejše dohodkovno povezovanje, ki mora po- 
stati prevladujoča oblika pridobivanja dohodka. 

Tovarišice in tovariši delegati! In kaj naj rečem v zvezi z razvojem So- 
cialistične republike Slovenije v obdobju 1981—1985. Naloge, ki se tu zastav- 
ljajo, so pogojene z rezultati dosedanjega razvoja v SR Sloveniji in v SFR Ju- 
goslaviji ter z nujnostjo širšega vključevanja v mednarodno delitev dela, zlasti 
gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju. Na ta razvoj bodo vsekakor 
tudi v prihodnjem obdobju vplivale zapletene razmere v svetu, predvsem 
problemi pri oskrbi z energijo in nekaterimi surovinami ter s prenosom mo- 
derne tehnologije in znanja pa tudi obveznosti, ki smo jih na osnovi solidar- 
nosti prevzeli za odpravo posledic potresa v Crni gori. Po obsegu teh obveznosti 
še niiti ne poznamo, ker škoda še ni v celoti ugotovljena. Vemo le, da je ogrom- 
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na in da ima črnogorsko gospodarstvo v sedanjih pogojih le malo akumulativne 
sposobnosti. 

Pri oblikovanju predloga smernic za pripravo družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 je Izvršni svet izhajal iz pogojev, pod katerimi 
se pripravlja nov srednjeročni plan, upoštevaje dane pogoje v svetovnem go- 
spodarstvu in še posebej posledice, ki jih ta gibanja lahko imajo na jugoslo- 
vansko in slovensko gospodarstvo. 

V teh okvirih je skušal Izvršni svet opredeliti globalne cilje razvoja re- 
publike v naslednjem petletnem obdobju. Najpomembnejši med njimi so vse- 
kakor: nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov v smislu pospeševanja in stal- 
nega širjenja prostora za samoupravno združevanje dela in sredstev in za svo- 
bodno menjavo dela, ne samo na Slovenskem, ampak tudi na enotnem jugo- 
slovanskem tržišču; krepitev reprodukcijske sposobnosti gospodarstva kot mate- 
rialne osnove samoupravljanja in samoupravnih odnosov v procesu planiranja, 
ob aktivni udeležbi vseh nosilcev družbenega planiranja; preusmeritev gospo- 
darstva v proizvodnjo in storitve, ki bodo najbolj prispevale k povečanju do- 
hodka na zaposlenega in s tem tudi na rast življenjskega in družbenega stan- 
darda v funkciji razvoja ter na razvoj slovenske kulture; vsestransko in enako- 
pravno povezovanje gospodarstva Slovenije s svetom. 

Naj poudarim, da predlog smernic ne predvideva bistvenih sprememb raz- 
vojne politike, kajti za to ni potrebe, pač pa zaostruje odnos do produktivnosti 
dela, uporabe sodobne tehnike in tehnologije v proizvodnji, do uravnovešenja 
zunanjetrgovinske bilance, varstva okolja, splošnega ljudskega odpora in druž- 
bene samozaščite, upoštevaje načelo policentričnega razvoja republike. To naj 
bi bilo obdobje resnične gospodarske stabilizacije in le na tej osnovi ustrezne 
dinamike razvoja proizvajalnih sil. Osnovni nosilec vseh teh procesov pa naj 
bo delovni človek, ki naj bo motiviran, da dobro dela in gospodari v svojem 
lastnem interesu in odgovorno do drugih delavcev in do družbe v celoti. Taki 
odnosi pa ne nastanejo sami po sebi. Zato smernice vsebujejo tudi elemente 
za ekonomsko politiko v obdobju 1981—1985, izhajajoč iz principov zakona o 
združenem delu in sistema družbenega planiranja. 

Dovolite mi v zvezi s tem samo nekaj pripomb. Najprej o razvoju proiz- 
vodne usmeritve gospodarstva: 

V ta okvir sodi predvsem prestrukturiranje gospodarstva in družbenih 
dejavnosti s poudarkom na izvozno usmerjene in tehnološko intenzivne proiz- 
vodnje in storitve ter na zmanjševanje uvozne odvisnosti. Takšni premiki bodo 
uresničljivi le ob nadaljnjem razvoju samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov pri pridobivanju sredstev za razširjeno družbeno reprodukcijo, kjer 
mora imeti združevanje sredstev in dohodkovno povezovanje odločilno vlogo. 
■Ob tem se je treba zavedati, da s prestrukturiranjem zajemamo ne le proces 
prilagajanja proizvodnje in storitev potrebam zunanjega in notranjega tržišča, 
temveč tudi spreminjanje gospodarstva in družbenih dejavnosti v skladu z 
razvojnimi kriteriji, od katerih je eden najpomembnejših povečanje udeležbe 
visokokvalificiranega ustvarjalnega dela. 

Da bi zmanjšali odvisnost gospodarstva od uvoznih surovin, je treba povsod 
tam, kjer imamo za to naravne pogoje in kjer je to racionalno, intenzivno na- 
daljevati delo, ob najtesnejšem sodelovanju raziskovalnih ustanov, na pod- 
ročju proučevanja konkretnih možnosti za substitucijo uvoženih surovin in 
reprodukcijskih materialov v SR Sloveniji. 
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Usposobitev združenega dela za izvozno ekspanzijo terja, da se organi- 
ziramo tako, da bo gospodarstvo sposobno konkurenčno nastopati ne le v Ju- 
goslaviji, ampak predvsem na svetovnih tržiščih s celovito ponudbo, kar po- 
meni s projektom in izgradnjo objektov ter s plasmajem domače opreme in 
tehnologije, kjerkoli bo to skupni interes seveda. 

Proizvodnja za tuje trge bo omogočila, da se bo v gospodarstvu bolj uve- 
ljavila specializacija in velikoserijska proizvodnja, uporaba zahtevnejše tehno- 
logije na podlagi domače ustvarjalnosti in učinkovitega prenosa tujih tehnologij. 
Torej, ne zavzemamo se za avtarktično gospodarstvo, ampak za gospodarstvo, 
ki bo mnogo bolj kot doslej raslo iz naših lastnih sposobnosti, ki so mnogo 
večje, kot se sami zavedamo, predvsem v praksi. 

Nadalje, gre za skladen razvoj gospodarske infrastrukture, ob povečanju 
deleža investicij v prometno infrastrukturo. Posebni nalogi sta pospeševanje 
graditve moderne avtoceste kot sestavnega dela ceste bratstva in enotnosti in 
modernizacija mejnih prehodov. Doseči bo potrebno tudi bistvene premike 
glede delive dela med prometnimi panogami, da bi zmanjšali delež transport- 
nih stroškov v družbenem bruto proizvodu. 

Večletno uspešno izvajanje nalog na področju energetike omogoča, da 
postopno pričnemo zmanjševati v gospodarskih naložbah delež investicij v 
energetiko, kar bo še vedno omogočalo realizacijo novih naložb za zadovoljeva- 
nje potreb po električni energiji po letu 1983. Se naprej bo treba voditi poli- 
tiko naslanjanja na domače vire oziroma povezavo s socialističnimi repub- 
likami in socialističnima avtonomnima pokrajinama. Ocenjujemo, da bomo 
leta 1985 doma lahko zagotovili štiri petine potrebne električne energije. 

Poseben pomen bodo imele raziskave in povečanje izkoristka vseh raz- 
položljivih energetskih virov, pa tudi bistveno izboljšana toplotna zaščita novih 
in dela obstoječih zgradb. V strukturi proizvodnje energije naj postaja vse bolj 
pomembna razpoložljiva lastna energetska osnova ob pospeševanju razvoja 
premogovništva, pridobivanja urana ter hidroenergije. Grajene bodo ekonom- 
sko upravičene in ekološko najmanj sporne hidroelektrarne, med njimi tudi 
majhne hidroelektrarne. 

V proizvodnji hrane bo treba doseči bistvene premike, predvsem v zvezi 
s proizvodnjo mesa in mleka. Nujna je tudi boljša samoupravna organizi- 
ranost preskrbe v mestih ter boljše in trajnejše samoupravno povezovanje 
organizacij združenega dela v tistih območjih države, kjer je mogoče zago- 
toviti pokrivanje celotne prehranske in krmske bilance Slovenije. Treba je 
upoštevati, da bo SR Slovenija v letu 1985 zagotavljala sama le 85 odstotkov 
pokrivanja svoje prehranske bilance. 

Posebnega pomena je tudi krepitev odgovornosti za izvajanje pred ne- 
davnim sprejetih kmetijskih zakonov, kjer zlasti v zemljiški politiki še vedno 
obstaja nerazumljivo brezbrižen odnos do zazidave najboljših kmetijskih zem- 
ljišč in do planov melioracij, komasacij ter smotrne rabe hribovskega pro- 
stora. 

Urejanje prostora in varstvo okolja morata doživeti v naslednjem raz- 
vojnem obdobju potrebni polet. Zaustaviti je treba izgubljanje dobrih obde- 
lovalnih zemljišč. Zato bo treba zagotoviti na drugih zemljiščih nova strnjena 
in urejena zazidalna območja, tako za naselja kakor za gospodarske objekte. 
Uveljaviti moramo varstvene ukrepe v zavarovalnih območjih. Grmade od- 
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padkov je treba spremeniti v vire surovin in energije, okolje pa očistiti od- 
padkov. Posebno skrb je treba posvetiti omejevanju porabe škodljivih kemičnih 
snovi, izboljšati pa razmere v prometu, saj oboje povzroča gospodarstvu in 
ljudem velike izgube. Skrb za zdravo okolje, za humanizacijo življenja in 
kulturno stanovanje ne more biti le geslo. Potrebno je preiti od besed k 
dejanjem. 

V delitvi dohodka bomo morali več sredstev namenjati za znanost, hkrati 
pa vsa raziskovalna prizadevanja racionalno povezovati in resnično usmer- 
jati v raziskovanje problemov, povezanih s prioritetnimi razvojnimi cilji. Pri 
tem mora biti dosledneje naše vodilo, da kot je dejal tovariš Edvard Kardelj, 
ni zadosti, da sama praksa išče znanost, ampak mora tudi znanost iskati prakso. 

V tem smislu naj bo prednostna skrb namenjena, ob razvoju raziskovalne 
dejavnosti, še skladnemu razvoju vseh ravni izobraževanja, od predšolske 
vzgoje do vseh oblik usmerjenega izobraževanja. Na področju zdravstvenega 
varstva naj se krepi osnovna zdravstvena dejavnost in zdravstvena preventiva 
ter tako zagotove boljši zdravstveni pogoji za rast produktivnosti. Na pod- 
ročju kulture naj imajo tudi v prihodnje prednost tiste dejavnosti, pri katerih 
sodeluje najširši krog delovnih ljudi in ki so najpomembnejše za oblikovanje 
socialistične zavesti in vrednot. Posebno mesto naj imajo: graditev splošno 
izobraževalne knjižnične mreže, varstvo kulturne dediščine ter kulturna vzgoja 
mladine. 

Tovarišice in tovariši delegati! Razprava v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije kot tudi v družbenopolitičnih organizacijah in v družbenih svetih 
republike ter v okviru Gospodarske zbornice Slovenije je podprla osnovne 
ugotovitve iz predloženih analiz in predloga smernic za pripravo družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. V razpravah so bile izražene tudi 
mnoge sugestije, ki jih bo Izvrtšni svet vsekakor v celoti upošteval pri nadalj- 
njem oblikovanju resolucije za leto 1980 in pri pripravljanju osnutka družbe- 
nega plana SR Slovenije ter osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-—<1985. 

Na podlagi ugotovitev in sklepa Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v ob- 
dobju 1976—1979 in ocene o možnosti razvoja v letu 1980 bo Izvršni svet do 
15. oktobra pripravil osnutek resolucije za izvajanje družbenega plana v ob- 
dobju 1976—1980 v letu 1980 in ga predložil Skupščini v razpravo. 

Izvršni svet pripravlja podrobnejši program dela Izvršnega sveta za se- 
stavo dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju. Pri tem bo podrobno proučil vse sugestije, ki so bile iz- 
ražene v razpravah ob predlogu smernic za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije za prihodnje srednjeročno obdobje in prosi, da predlog smernic 
sprejmete. 

Pri uresničevanju postavljenih nalog bo Izvršni svet, v skladu s svojimi 
pravicami in dolžnostmi, Usmeril svojo dejavnost zlasti v dve smeri: S svojimi 
ukrepi in celotnim delovanjem bo še naprej spodbujal hitrejše in učinkovi- 
tejše uresničevanje določil zakona o združenem delu, zlasti kar zadeva pospe- 
ševanje samoupravno združenega dela in sredstev na dohodkovnih osnovah 
ter zagotavljanje pogojev za uveljavljanje odločujočega položaja delovnega 
človeka v celotni družbeni reprodukciji. 
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V ta namen bo Izvršni svet posebno pozornost namenjal tudi lastni or- 
ganiziranosti ter oblikam in metodam delovanja celotne državne uprave. Pod- 
lago za to predstavlja že sprejeti zakon o sistemu državne uprave, pomembno 
usmeritev pa daje tudi analiza o delovanju delegatskega sistema in nalog, 
kjer ima pomembno mesto tudi vprašanje odgovornosti Izvršnega sveta in 
republiških organov uprave do delegatov, delegacij in do celotne delegatske 
skupščine. 

Izvršni svet bo zlasti dograjeval oblike neposrednega sodelovanja z ob- 
činskimi izvršnimi sveti, razvijal pa bo tudi sodelovanje s samoupravnimi 
skupnostmi in organizacijami. Nadaljeval bo s koristno prakso neposrednega 
sodelovanja v organih drugih republik in avtonomnih pokrajin. To je lahko 
pomemben prispevek k ustvarjanju pogojev za vsestransko povezovanje in 
sodelovanje organizacij združenega dela iz Slovenije z organizacijami zdru- 
ženega dela iz drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

V skladu s sprejetimi sklepi in stališči Skupščine bo tudi v naslednjem 
obdobju predmet posebne pozornosti Izvršnega siveta vsestranski razvoj ob- 
mejnega sodelovanja s sosednjimi deželami in državami. Geografska lega SR 
Slovenije, kakor tudi druge okoliščine omogočajo, da se ob mejah naše re- 
publike razvijajo številne oblike enakopravnega in dobrososedskega sodelo- 
vanja na osnovi skupnih interesov, ki zajemajo področja prometa, blagovne 
menjave, industrijske kooperacije, vodnega gospodarstva, zaščite okolja in pro- 
storskega načrtovanja, kakor tudi sodelovanja na področju kulture, prosvete, 
znanosti, športnih dejavnosti in drugje. Pri tem je še posebej pomembno so- 
delovanje obmejnih občin in krajev. 

SR Slovenija na ta način uresničuje politiko SFR Jugoslavije na principu 
odprtih meja in razvijanja dobrih sosedskih odnosov in prijateljstva ter enako- 
pravnega sodelovanja med sosedi. To izhaja iz temeljnih in trajnih prvin jugo- 
slovanske politike neuvrščanja, kakor tudi iz načel sklepne listine helsinške 
konference o evropski varnosti in sodelovanju. V ta okvir sodi tudi uresni- 
čevanje našega ustavnega načela o dolžni skrbi za položaj slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu, ki živi kot manjšina v sosednjih državah. 

Predmet posebne skrbi bo tudi v tem obdobju uresničevanje obveznosti 
iz osimskih sporazumov, katerih mnoga določila so dolgoročnejšega značaja, ter 
delo številnih mešanih komisij, ki so bile oblikovane na tej osnovi. V ta na- 
men je bil ustanovljen pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije koordi- 
nacijski odbor, ki bo skupaj z drugimi telesi na ravni republike in federacije 
spremljal uresničevanje osimskih sporazumov in dajal zainteresiranim us- 
trezne pobude ter koordiniral delo. Naj dodam, da k uresničevanju nalog iz 
osimskih sporazumov tako jugoslovanska kot italijanska stran pristopata de- 
lovno in kooperativno, v vzdušju prijateljstva in medsebojnega razumevanja. 

Izvršni svet bo prav tako v prihodnje nadaljeval z akcijo za izgradnjo in 
modernizacijo mejnih prehodov, ki so pomembni za povezovanje ne samo Slo- 
venije, temveč cele Jugoslavije s sosednjimi deželami in tudi širše. Med že 
uresničene naloge sodi postavitev drugega železniškega tira v predoru Jese- 
nice—Podrožca, pomembni jugoslovanski železniški povezavi s Centralno Ev- 
ropo, zatem nedavna prekategorizacija štirih maloobmejnih prehodov na jugo- 
slovansko-avstrijski meji v mednarodne prehode, izgradnja novega medna- 
rodnega prehoda Vrtojba in posodabljanje prehodov pri Fernetičih in pri Šen- 
tilju. V pripravi je začetek izgradnje predora pod Karavankami na osnovi 
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jugoslovansko-avstrijskega sporazuma, ki sta ga obe državi že ratificirali. 
Dalje, začele so se priprave za modernizacijo prehoda Kuzma na jugoslovan- 
sko-avstrijski meji na Gradiščanskem in Hodoš na jugoslovansko-madžarski 
meji. Začeti pa bo treba še priprave za prekategorizacijo mejnega prehoda 
Lipica v mednarodni prehod. 

Podani so dobri pogoji, da v naslednjem obdobju še bolj razvijamo ob- 
mejno gospodarsko sodelovanje z vsemi sosednjimi državami, posebej pa traj- 
nejše in višje oblike, kot so dolgoročna proizvodna kooperacija in skupna 
vlaganja, v skladu z možnostmi in skupnimi interesi. 

Pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju postaja traj- 
na usmeritev pri izvajanju strategije razvoja ekonomskih odnosov s tujino. 
Prizadevali si bomo za čim večjo realizacijo velikanskih možnosti, ki nam jih 
nudijo razvojni načrti teh držav. 

V tej zvezi bo potrebno, da tudi SR Slovenija še aktivneje sodeluje v 
procesih in akcijah na mednarodni ravni, zlasti v Organizaciji združenih na- 
rodov in pa v okviru gibanja neuvrščenih in Skupine 77 držav v razvoju in 
se intenzivneje ukvarja tudi z vprašanji nadaljnjega razvoja sveta v celoti in 
še zlasti njegovih manj razvitih predelov. Sestanek šefov držav ali vlad de- 
žela članic gibanja neuvrščanja in priprave na tretje desetletje razvoja Or- 
ganizacije združenih narodov nudijo vsekakor izredno priložnost za to. Uspešno 
uresničevanje ciljev, ki so povezani s temi dejavnostmi, je tudi za nas življenj- 
skega pomena. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da vam podam in razložim pred- 
log za nekatere spremembe in dopolnitve v sestavi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, do katerih je prišlo zaradi izvolitve tovariša Zvoneta Dragana 
za podpredsednika Zveznega izvršnega sveta, tovariša Štefana Nemca za pred- 
sednika Poslovodnega odbora slovenskih železarn v Železarni Jesenice ter 
odhoda tovariša Jožeta Zakonjška za zveznega svetnika. 

Vsem trem tovarišem se iskreno zahvaljujem za zares tovariško sodelo- 
vanje in jim želim uspeha pri odgovornem delu. 

Vam, tovarišice in tovariši delegati, pa predlagam, da jih razrešite. Da 
razrešite Zvoneta Dragana dolžnosti podpredsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Štefana Nemca dolžnosti člana Izvršnega sveta in Jožeta 
Zakonjška dolžnosti člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter pred- 
sednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 

Tovariši, ki odhajajo, so opravljali zelo pomembne dolžnosti v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije in potrebno je zagotoviti, da se bo delo Izvrš- 
nega organa delegatske skupščine lahko nemoteno nadaljevalo. Predlagam, 
da izvolite: Jožeta Hujša, dosedanjega predsednika Kolegijskega odbora SOZD 
Iskra za podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Ljudmilo 
Ozbičevo, dosedanjo članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finan- 
ce za podpredsednico Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Tovarišica Oz- 
bičeva bo še naprej opravljala tudi dolžnost republiške sekretarke za finance. 
Za člane Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa: Jožeta Novinška, dose- 
danjega zveznega svetnika in Franca Razdevška, dosedanjega predsednika 
Poslovodnega odbora SOZD Slovenijales, proizvodnja in trgovina. Obenem 
predlagam Skupščini SR Slovenije, da Jožeta Novinška imenuje za predsed- 
nika Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 
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Predlog sprememb in dopolnitev v sestavi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije je obravnaval koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije in ima njegovo podporo. Hvala. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Zahvaljujem se tovarišu predsedniku 
Izvršnega sveta dr. Vratuši za njegov ekspoze! Delegate prosim, da se vr- 
nejo v dvorane, da bomo nadaljevali z ločenimi sejami. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.20.) 



skupščin s 

raziskovalne skupnosti 

šlo van i je 

7. seja 

(11. julija 1979) 

Predsedoval: Tone Zimšek, 
predsednik skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Tone Zimšek: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 7. sejo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki bo danes pri 3. 
točki dnevnega reda enakopravno odločala z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Na sejo Skupščine so bili poleg delegatov, predstavnikov organizacij ter 
ustanov po 22. členu samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju 
Raziskovalne skupnosti Slovenije povabljeni še člani Predsedstva Skupščine 
skupnosti, Izvršilnega odbora Skupščine, predstavniki izvršilnih odborov 
področnih raziskovalnih skupnosti, predstavniki komisij skupnosti, nadzorni 
odbor Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ter predstavniki tiska in 
javnost z oglasom v časopisju. 

Za današnjo sejo ste prejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je na- 
slednji: 

1. izvolitev organov seje: 
a) Komisije za verifikacijo mandatov delegatov, 
b) Komisije za verifikacijo zapisnika, 

2. potrditev zapisnika 6. seje Skupščine, 
3. osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, 
4. osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem pla- 

nu SR Slovenije, 
5. predlog enotne metodologije za elemente sporazumevanja, 
6. predlog sklepa o pripravi dolgoročnega plana razvoja in usmerjanja 

raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986—'1995 in do leta 2000, 
7. analiza možnosti razvoja in usmerjanja raziskovalne dejavnosti v SR 

Sloveniji v obdobju 1981—1985, 
8. poročilo Izvršilnega odbora Raziskovalne skupnosti Slovenije, 

38 
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9. II. skupina raziskav na predlog področnih raziskovalnih skupnosti v 
letu 1979, 

10. predlog Komisije za znanstvene sestanke in tisk Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije, 

11. predlog Komisije za INDOK dejavnosti Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije, 

12. predlog Komisije za infrastrukturo Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
13. predlog družbenega dogovora o življenjskih stroških, 
14. delegatska vprašanja, 
15. razno. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red, soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev orga- 
nov seje Skupščine. 

V smislu določil poslovnika bomo izvolili Komisijo za verifikacijo man- 
datov delegatov. 

V Komisijo predlagam za predsednika Alda Knafelca, za člana pa Lojza 
Cetina in Jadranko Krumpak. So predlagani delegati navzoči? (Da.) Ima kdo 
kakšen spreminjevalni predlog? (Nihče.) Kdor je za predlagani sestav, naj 
prosim dvigne roko ! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo mandatov delegatov izvoljeni 
Aldo Knafelc, Lojze Cetina in Jadranka Krumpak. 

Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
in pripravijo poročilo. 

Izvoliti moramo še overitelje zapisnika. Predsednik Skupščine in oba pod- 
predsednika sta člana te komisije po položaju. 

Predlagam naslednje delegate: Boža Tkavca, Viljenko Savli in Antona Je- 
zernika. Ima kdo kak spreminjevalni predlog? (Nihče.) Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija za verifikacijo zapisnika soglasno izvo- 
ljena. 

Med tem časom je Komisija za verifikacijo mandatov delegatov že pri- 
pravila svoje poročilo in prosim predsednika, da poda poročilo. 

Aldo Knafelc: Komisija za verifikacijo mandatov delegatov 7. seje 
Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ugotavlja, da je v Zboru uporab- 
nikov navzočih 41 delegatov, kar 68 % od 60 delegatskih mest, v Zboru izvajal- 
cev pa 37 delegatov, kar je 77 % od 48 delegatskih mest. Komisija ugotavlja, 
da Skupščina lahko veljavno sklepa. 

Predsednik Tone Zimšek: Hvala lepa za podano poročilo! 

Prehajamo na 2. točko dnevnega, reda, to je na potrditev zapis- 
nika 6. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Zapisnik so vsi delegati prejelL V času do pričetka 7. seje Skupščine k 
zapisniku 6. seje Skupščine nismo prejeli nobenih pripomb. Ima kdo od navzo- 
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čih delegatov kakšno pripombo? (Nihče.) Prosim delegate, da zapisnik potrdijo 
z dvigom rok! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 6. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Delegati ste k tej točki dnevnega reda prejeli osnutek zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. Prosim predstavnika predlagatelja, da 
poda uvodno obrazložitev k osnutku zakona! 

Iztok Winkler: Tovarišice in tovariši delegati! Pred vami je os- 
nutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, katerega 
vsebino poznate, saj je bil osnutek v razpravi že v vseh organih raziskovalnih 
skupnosti. Novi osnutek terja samoupravno organiziranost področja razisko- 
valne dejavnosti v okviru občinskih in posebnih raziskovalnih skupnosti ter 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, na osnovi svobodne menjave dela. 

Predsednik Tone Zimšek: Predsedniku Republiškega komiteja za 
raziskovalno dejavnost se za uvodno besedo zahvaljujem. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Boris Frlec, direktor Inštituta 
Jožef Štefan! 

Boris Frlec: Posebno pozornost je treba posvetiti sami izvedbi za- 
kona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ker le-ta ponuja 
vrsto novih predlogov. 

Predsednik Tone Zimšek: Hvala lepa! Prosim, kdo želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovarišica Alenka Dekleva, delegatka področne raziskovalne 
skupnosti za biomedieino! 

Alenka Dekleva: Temeljne organizacije združenega dela niso di- 
rektni uporabniki medicinskih raziskav, zato s te strani ni mogoče pričakovati 
niti interesa niti sredstev. Posredni uporabnik naših raziskav so delovne or- 
ganizacije v zdravstvu, ki pa nimajo svojih sredstev za raziskovalno delo. 
Samoupravne interesne skupnosti, ki organizacijsko združujejo uporabnika in 
izvajalca — poenostavljeno povedano: bolnika prek zdravnika z raziskovalcem 
— pa v preteklem obdobju svoje naloge uporabnika in financerja medicinskih 
raziskav niso sistematsko rešile. Področje biomedicine tudi nima profesionalnih 
raziskovalnih inštitutov, raziskovalno delo teče vzporedno z osnovnimi nalogami 
na fakultetnih inštitutih, na klinikah in v nekaterih zavodih. Osnutki novih 
zakonov o raziskovalni dejavnosti, o usmerjenem izobraževanju in o zdravstve- 
nem varstvu ne rešujejo vprašanja sredstev za raziskovalno delo na področju 
medicine. Vsi trije zakoni morajo usklađeno predvideti obveznost formiranja 
sredstev za raziskovalno delo. Zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih naj v skupnem programu pokriva temeljne raziskovalne programe 
s področja biomedicine. 

38* 
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Predsednik Tone Zimšek: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Vodopivec, delegat področne raziskovalne skupnosti za geologijo, rudarstvo in 
metalurgijo! 

Franc Vodopivec: Predvideti je treba zakonsko odredbo, lahko tudi 
izven tega zakona, o obveznem dodatnem združevanju sredstev iz gospodarstva 
za raziskovalno dejavnost. Vnesti je treba določilo o namembnosti združenih 
sredstev za svobodno menjavo dela. 

K 14. členu zakona pa naj se doda alinea: »in letno ovrednotiti vrednost 
uporabnega in razvojnega dela«. 

K 52. členu naj se doda: »Za splošni družbeni razvoj so pomembne temeljne 
raziskovalne dejavnosti, sem pa spadajo tudi temeljne raziskave s področja 
tehnologije, osnovne raziskave, ki so predpogoj aplikativnim raziskavam.« 

Predsednik Tone Zimšek: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marija 
Lužnik, delegatka občinske raziskovalne skupnosti Ljubljana-Center! 

Marija Lužnik: Natančneje je treba opredeliti vlogo občinskih raz- 
iskovalnih skupnosti na osnovi neposrednega izkazovanja potreb in plana raz- 
voja SR Slovenije. 

Predsednik Tone Zimšek: Hvala lepa! Prosim, dalje! Besedo ima 
tovarišica Vera Levovnik, predsednica Komisije za informacijsko-dokumentacij- 
sko dejavnost! 

Vera Levovnik: V 51. členu je treba močneje opredeliti informa- 
cijsko-dokumentacijsko dejavnost. Zakon sam je premalo koordiniran z zako- 
nom o družbenem planiranju. 

Predsednik Tone Zimšek: Prosim, želi še kdo od delegatov razprav- 
ljati? (Ne.) Če nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam, da Skupščina 
sprejme naslednja sklepa: 

1. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije načelno sprejema osnutek 
zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnosti. 

2. Skupščina imenuje delovno skupino, ki jo sestavljajo: Jože Gogala, 
Stane Saksida, Vera Lavovnik, Boris Frlec, Ilija Dimitrijevski, Robert Blinc, 
Vladimir Klemenčič, Lev Premru in Jože Korber, ki naj na osnovi današnje 
razprave in oddanih pismenih pripomb konferenc delegacij pripravi dopolnitve 
k osnutku zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnosti ter jih 
posreduje predlagatelju zakona. 

Ima kdo od delegatov kak spreminjevalni ali dopolnilni predlog k pred- 
laganima sklepoma? (Nihče.) Kdor je za predlagana sklepa, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta predlagana sklepa v obeh zborih soglasno sprejeta. 
S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja o osnutku zakona 

o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih skupaj z zbori Skupščine 
SR Slovenije opravljen. 



s 
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Slovenije 

7. seja 

(16. julija 1979) 

Predsedoval: dr. Stane Zupančič, 
predsednik Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši! Začenjam 
7. skupno sejo zborov Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Pozdravljam vse prisotne delegate in druge udeležence današnje seje. Po- 
sebej pozdravljam predstavnika Izvršnega sveta, predsednika Republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in socialno varstvo dr. Antona Fazarinca. 

Po predloženih delegatskih poverilnicah ugotavljam, da je Skupščina 
Zdravstvene skupnosti Slovenije sklepčna, ker je od 60 delegatov v vsakem 
zboru prisotnih: v Zboru uporabnikov 52 delegatov in v Zboru izvajalcev 50 
delegatov. 

Vprašujem ali ima kdo od delegatov k ugotovitvi o sklepčnosti kakšno pri- 
pombo? (Ne.) 

Ce ni pripomb, prehajamo k določitvi dnevnega reda. 
Predlog dnevnega reda za današnjo skupno sejo Skupščine Zdravstvene 

skupnosti Slovenije je bil objavljen v Delegatskem obveščevalcu št. 18, z dne 
15. junija 1979 in v posebnem pismenem vabilu z dne 12. junija 1979. K ob- 
javljenem predlogu dnevnega reda doslej ni bilo pripomb. 

Predsedstvo in Izvršni odbor Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije pa 
predlagata, da se dnevni red današnje seje razširi z novo 6. točko, v kateri bi 
določili metodologijo za elemente, ki so potrebni za sklenitev samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za čas 
1981—1985. Odločitev o tem je na današnji seji Skupščine potrebna zato, ker 
morajo občinske zdravstvene skupnosti že v prvi polovici septembra letos pred- 
ložiti delavcem v združenem delu in krajanom v krajevnih skupnostih predlog 
elementov za nove srednjeročne plane. Po odloku Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in po dogovorih s pristojnimi republiškimi organi bi morali to 
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metodologijo objaviti še pred počitnicami v Uradnem listu SR Slovenije. Pred- 
loga nismo mogli posredovati prej, saj so bila še prejšnji teden posvetovanja in 
usklajevanja v republiki. Vprašujem delegate, ali ima kdo kakšen spreminje- 
valni predlog k dnevnemu redu skupne seje? (Ne.) 

Ugotavljam, da ni pripomb in predlagam, da sprejmemo za današnjo sejo 
tale dnevni red: 

1. poročilo o delovanju Zdravstvene skupnosti Slovenije med 6. in 7. sejo 
Skupščine in potrditev sklepnega zapisnika skupne seje z dne 17. 4. 1979; 

2. osnutek zakona o zdravstvenem varstvu; 
3. osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela 

na področju zdravstva v SR Sloveniji; 
4. informacija o akciji »nič nas ne sme presenetiti«; 
5. obrazložitev osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 

benem planu SR Slovenije; 
6. metodologija za določitev elementov za sklenitev samoupravnih spo- 

razumov o temeljih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za čas 1981 do 
1985. 

Prosim predsednika obeh zborov, da izvedeta glasovanje o predlaganem 
dnevnem redu. 

Predsednik Zbora uporabnikov Tone Pire: Prosim delegate Zbora upo- 
rabnikov, ki soglašajo s predlaganim dnevnim redom, da to potrdijo z dvigom 
roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red v Zboru uporabnikov soglasno 
sprejet. 

Predsednica Zbora izvajalcev dr. Zora Bratanič: Kdor je od dele- 
gatov v Zboru izvajalcev za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Zbor izvajalcev soglasno sprejel predlagani dnevni 
red. 

Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. 
člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot 
enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 2. točko 
dnevnega reda. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Prehajamo na 2. točko dnev- 
nega reda, to je osnutek zakona o zdravstvenem varstvu. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije nastopa tu kot enoten zbor v 
vlogi enakopravnega zbora Skupščine SR Slovenije. Zato bomo pri tej točki 
dnevnega reda odločali v Skupščini kot celoti in ne v vsakem zboru posebej. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije in 
s tem tudi naši skupščini predložil Izvršni- svet Skupščine SR Slovenije, je bil 
objavljen v skupščinskem Poročevalcu št. 15, z dne 19. 6. 1979. Poleg tega ste 
danes prejeli tudi poročilo Izvršnega odbora Skupščine Zdravstvene skupnosti 
Slovenije o obravnavanju osnutka zakona s predlogi za spremembe ali dopol- 
nitve. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil 
dr. Antona Fazarinca, ki bo podal uvodne misli v našo razpravo o osnutku 
zakona. Prosim! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišice in tovariši delegati! 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je po dokaj zavzeti 

razpravi o predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in o tezah za ta 
zakon, ki je potekala v skupščinskih telesih in zborih, v organih, v organih ne- 
katerih občinskih in regionalnih skupnostih in v organih skupnosti zdravstve- 
nih delovnih organizacij in v določenem številu zdravstvenih organizacij zdru- 
ženega dela, izoblikoval besedilo osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in ga 
predložil Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Po usklajevalnih postopkih v 
obeh odborih Izvršnega sveta ga je Izvršni svet predložil Skupščini. Do sedaj so 
o osnutku že razpravljala vsa tista skupščinska telesa, ki so imela to razpravo v 
svojem programu, predvidoma pa bodo vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije, 
t. j. Družbenopolitični zbor, Zbor združenega dela in Zbor občin, razpravljali o 
osnutku zakona na zasedanjih dne 19. julija 1979. Dovolite mi, da k razpravi 
o osnutku zakona, ki bo potekala danes v zborih Skupščine Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije, podam nekaj uvodnih misli. 

Sedaj veljavni zakon o zdravstvenem varstvu je bil sprejet pred manj kot 
petimi leti. Vrsta okoliščin in dinamičen razvoj družbeno-gospodarskih in druž- 
beno-političnih odnosov v združenem delu pa so privedli do tega, da je zakon 
potrebno spremeniti. Pri tem so najpomembnejši mejniki december 1976, ko je 
bil sprejet zakon o združenem delu, ter letošnje leto, ko je bil sprejet zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. Ta dva akta in sistemski zakoni za 
posamezna področja predstavljajo celoto kot podlaga za oblikovanje novih 
samoupravnih odnosov v združenem delu. 

Z zakonom o združenem delu in zlasti z zakonom o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela smo vzpostavili osnove in nove odnose med udeleženci svo- 
bodne menjave dela. Dela delavcev na področju družbenih dejavnosti ne ra- 
zumemo več kot porabo, ampak kot prispevek k rezultatom dela materialne 
proizvodnje. Ta odnos temelji na združevanju dela in sredstev in enakem druž- 
benoekonomskem položaju delavcev v združenem delu. Zato tudi na področju 
zdravstvenega varstva, podobno kot na drugih področjih, z uresničevanjem 
svobodne menjave dela opredeljujemo neposredne rezultate vloženega dela 
delavcev na tem področju s pojmom zdravstvena storitev, program zdrav- 
stvenih storitev ah pa izvrševanje določene zdravstvene dejavnosti. 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva temelji na družbeno-ekonomskih od- 
nosih med uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev, ki so opredeljeni kot 
svobodna menjava dela in vsebujejo združevanje dela in sredstev uporabnikov 
in izvajalcev zaradi uresničevanja skupnih potreb in interesov. V bistvu pome- 
nijo skupno planiranje, skupno ustvarjanje in skupno razporejanje dohodka. 
Zdravstvene storitve, programi zdravstvenih storitev oziroma izvrševanje do- 
ločene zdravstvene dejavnosti predstavljajo skupno z zagotavljanjem določenih 
pravic do socialne varnosti vsebino zdravstvenega varstva. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu predvideva razvrstitev zdravstve- 
nih storitev v sedem področij zdravstvene dejavnosti, in sicer: v osnovno zdrav- 
stveno dejavnost, ambulantno-specialistično zdravstveno dejavnost, bolnišnično 
zdravstveno dejavnost, nujno medicinsko pomoč in reševalni prevoz ter pre- 
skrbo z zdravili, sanitetnim materialom in ortopedskimi pripomočki. Izvrševa- 
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nje zdravstvenih storitev v vsaki izmed prej naštetih zdravstvenih dejavnosti 
poteka v specifičnih razmerah strokovne usposobljenosti delavcev, tehnične 
opremljenosti, organiziranosti dela, razporeditve zdravstvenih organizacij ter 
standardov in normativov. Osnutek zakona predvideva tudi tesno tehnološko, 
strokovno in dohodkovno povezanost zdravstvenih organizacij, ki izvršujejo 
zdravstvene storitve v posameznih zdravstvenih dejavnostih. V strokovnem 
povezovanju igra pomembno vlogo funkcija ožje medicinske stroke, ki je v 
osnutku zakona tudi ustrezno opredeljena. Posebno pozornost zasluži opredelitev 
klinične zdravstvene dejavnosti in kliničnih zdravstvenih storitev, ki so v za- 
konu opredeljene kot dejavnost, ki jo je mogoče izvajati le ob pogojih posebej 
poudarjene strokovne usposobljenosti izvajalcev, vrhunske organizacije team- 
skega dela strokovnjakov različnih strok in zahtevne medicinske opreme v po- 
vezavi s pedagoško in raziskovalno aktivnostjo v okviru Medicinske fakultete. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu predvideva razširitev dosedanjega 
obveznega obsega pravic do zdravstvenega varstva. Z zakonom zagotovljeni 
obseg pravic naj bi v bodoče zajemal tudi popolno zdravstveno varstvo kme- 
tov, ki uživajo pravico do pokojnine ali preživnine, vseh občanov, starih nad 
70 let, varovancev socialnih zavodov ter medicinske ukrepe za preprečevanje, 
zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo obolelih za multiplo sklerozo in vi- 
sokim krvnim pritiskom. -Pravice do ostalih zdravstvenih storitev in do socialne 
varnosti si bodo zagotavljali uporabniki tako, da bodo obseg teh pravic in od 
tod izhajajoče materialne obveznosti opredelili skupno z izvajalci zdravstvenih 
storitev v samoupravnih sporazumih o temeljih planov, ki jih bodo sklepali v 
samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih, in v dogovorih o temeljih 
planov v družbeno-političnih skupnostih. V teh samoupravnih sporazumih bodo 
določali tudi obseg in način solidarnostnega združevanja in prelivanja sredstev v 
zvezi z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega varstva. Zaradi uresničevanja 
širših potreb in interesov je v osnutku zakona o zdravstvenem varstvu pred- 
videna možnost združevanja občinskih zdravstvenih skupnosti v medobčinske 
zdravstvene skupnosti, v katerih bi se uporabniki in izvajalci sporazumevali 
predvsem glede zadovoljevanja potreb in interesov na področju ambulantno- 
specialistične in bolnišnične zdravstvene dejavnosti. Zaradi sporazumevanja o 
zdravstveni politiki, ki je skupnega pomena za vse delovne ljudi v republiki, 
zaradi uresničevanja te politike, zaradi solidarnostnega zagotavljanja pravic 
do zdravstvenega varstva, ki so določene z zakonom, zaradi uresničevanja do- 
ločenih nalog, ki so v skupnem interesu vseh delovnih ljudi v območju SR Slo- 
venije, in zaradi sporazumevanja o svobodni menjavi dela na področju kli- 
nične zdravstvene dejavnosti, ravno tako pa tudi zaradi izvrševanja funkcije 
4. zbora Skupščine SR Slovenije, se občinske zdravstvene skupnosti obvezno 
združujejo v Zdravstveno skupnost Slovenije. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu predvideva standardiziranje zdrav- 
stvenih storitev na osnovi kadrovskih, delovnih, strokovnih, tehničnih, materi- 
alnih, higienskih, varnostnih in drugih normativov. Za zdravstvene storitve iz 
obveznega obsega bo standarde in normative predpisal zakon. Zakon bo pred- 
pisal tudi minimalne varnostne pogoje, pod katerimi je še mogoče izvrševati 
zdravstvene storitve, o katerih se sporazumevajo uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenega varstva v samoupravnih sporazumih o temeljih planov, pa določijo 
uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom. 

Ze od sprejetja nove ustave v letu 1974, še zlasti pa po sprejetju zakona o 
združenem delu je bilo v zdravstvenih organizacijah, samoupravnih interesnih 
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skupnostih in drugod veliko razprav o vprašanju, kako opredeliti temeljno or- 
ganizacijo združenega dela v zdravstvu. Osnutek zakona o zdravstvenem var- 
stvu predvideva kot tehnološki pogoj za organiziranje zdravstvene temeljne or- 
ganizacije opredelitev, da je v zdravstveni delovni organizaciji delovna celota 
tak del družbenega dela, v katerem so delavci neposredno povezani z enotnim 
delovnim procesom pri izvrševanju zdravstvenih storitev določene medicinske 
stroke v določeni zdravstveni dejavnosti v določenem območju. Kot del druž- 
benega dela v zdravstveni ali drugi delovni organizaciji, v katerem so delavci 
neposredno povezani z enotnim delovnim procesom, je mogoče šteti tudi izvr- 
ševanje storitev v zvezi z nastanitvijo, prehrano in zagotovitvijo osebne higiene 
hospitaliziranih varovancev ter opravljanje vzdrževalnih tehničnih in drugih 
strokovnih opravil in del skupnega pomena. 

Svobodno menjavo dela z uporabniki storitev uresničujejo delavci zdrav- 
stvenih organizacij v neposrednih odnosih iali pa organizirani v samoupravnih 
interesnih skupnostih. Le-te so mesto sporazumevanja med uporabniki in 
izvajalci zdravstvenih storitev v območju občine ter mesto usklajevanja plan- 
skih odločitev udeležencev v svobodni menjavi dela. Po občinskih zdravstvenih 
skupnostih si udeleženci v svobodni menjavi dela z združevanjem v med- 
občinsko in republiško zdravstveno skupnost zagotavljajo zadovoljevanje ti- 
stih potreb in interesov po zdravstvenih storitvah, ki jih ni mogoče zagotoviti 
v občinski zdravstveni skupnosti zaradi celovitosti potreb, tehnoloških in stro- 
kovnih pogojev izvrševanja storitev in zaradi uresničevanja načel solidarnosti 
in vzajemnosti. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu jasneje opredeljuje tudi funkcijo 
klinik, inštitutov, kliničnih bolnišnic in kliničnega centra ter določa, da te 
zdravstvene organizacije ustvarjajo prihodek s svobodno menjavo dela v obliki 
povračil za izvrševanje zdravstvenih storitev, pedagoških storitev in razisko- 
valne dejavnosti. 

Nazive in poklice v zdravstvu naj bi uredil poseben predpis, ki ga bo spre- 
jel republiški upravni organ za zadeve zdravstva. Glede specializacije zdrav- 
stvenih delavcev z visoko izobrazbo je poleg dosedanje v osnutku zakona o 
zdravstvenem varstvu prisotna tudi variantna rešitev, ki si prizadeva za us- 
klajevanje te oblike strokovnega izobraževanja z ureditvijo, ki jo predvideva 
osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju. Tudi glede strokovnega nadzor- 
stva se določbe v osnutku zakona o zdravstvenem varstvu razlikujejo od do- 
ločb v sedaj veljavnem zakonu o zdravstvenem varstvu. Predvideni sta dve 
vrsti strokovnega nadzorstva. In sicer instrukcijsko nadzorstvo, ki ga izvajajo kli- 
nike in inštituti po določenem programu, ki ga sprejmejo uporabniki in izva- 
jalci v skupnih planskih dokumentih, ter upravno-strokovno nadzorstvo, ki ga 
izvaja upravni organ za zdravstveno varstvo občine oziroma republike. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu ureja tudi vprašanja delovnega 
časa v zdravstvu in pri tem izhaja iz določb zakona o združenem delu ter za- 
kona o medsebojnih razmerjih v združenem delu. Uporabniki in izvajalci 
zdravstvenega varstva s samoupravnim sporazumom določijo, v katerih zdrav- 
stvenih organizacijah in njenih delih je potrebna permanentna zdravstvena 
dejavnost. Permanentno zdravstveno dejavnost je treba predvsem uresničeva- 
ti z delom v izmenah. Kjer pa objektivni vzroki organizacije dela v izmenah 
ne dopuščajo, pa je treba za določene oblike dela pri zagotavljanju permanent- 
ne zdravstvene dejavnosti zagotoviti status posebnih pogojev dela, kot so de- 
žurstvo in stalna pripravljenost. Delo v podaljšanem delovnem času je možno 



602 Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije 

le izjemoma, v primerih in pod pogoji, ki jih podrobneje določa osnutek za- 
kona o zdravstvenem varstvu. 

V osnutku zakona o zdravstvenem varstvu predložene rešitve izhajajo iz 
usklajevanja zdravstvene zakonodaje z določbami zakona o združenem delu 
in zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, temeljijo pa na jasnih 
opredelitvah glede oblikovanja in uresničevanja zdravstvene politike, ki so 
podane v številnih pomembnih političnih dokumentih, sprejetih od leta 1974 
dalje. 2e razprava o predlogu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu je da- 
la bogato vrsto koristnih pripomb, ki so v veliki večini upoštevane v osnutku 
zakona. Pričakovati pa je, da bo tudi razprava o osnutku zakona o zdravstve- 
nem varstvu pomenila bistven prispevek k razreševanju določenih, še vedno 
premalo razčiščenih vprašanj na tem občutljivem področju na najboljši način. 

Naj naštejem še nekaj vprašanj, na katera bo treba izoblikovati odgovore 
v nadaljnjem postopku. 

Vprašanje domicilne pripadnosti prispevkov, jasno zastavljena naloga iz 
dosedanjih razprav, je povezano z ureditvijo v zveznem kolizijskem zakonu. 
Glede tega potekajo sedaj razčiščevanja med republiškimi in zveznimi organi 
in bo rezultat odvisen od izhoda teh razčiščevanj. 

Pomembno je vprašanje družbene intervencije, t. j. posega organov druž- 
beno-političnih skupnosti v primeru, ko se uporabniki in izvajalci ne sporazu- 
mejo. Menimo, da bi takšna intervencija mor ada biti možna v zvezi z ures- 
ničevanjem tistega obsega zdravstvenega varstva, ki je določen z zakonom in 
družbenim dogovorom o temeljih planov. 

Vprašanje proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije bo verjetno 
predmet nadaljnjih razprav. Zaenkrat smo se predlagatelji opredelili za stali- 
šče, da gre pri tem za ustavno pravico, ki je ni mogoče omejevati niti z zako- 
nom niti s kakšnim drugim predpisom ali samoupravnim aktom. Za takšno 
omejevanje ustava namreč ne daje pooblastila ne zakonu ne samoupravnemu 
aktu. Kakršno koli urejanje tega vprašanja pa lahko pomeni samo zoževanje 
te ustavne pravice, kar pa bi bilo protiustavno. 

Po vsej verjetnosti bo treba v zakonu določiti tudi temelje posebnega po- 
stopka za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev in socialne varnosti. 

Obstaja tudi zahteva, da se omogoči izvrševanje zdravstvenih storitev za 
delavce posameznih organizacij združenega dela v okviru delovnih skupnosti, 
ki za te delovne organizacije opravljajo delo skupnega pomena. 

Skupščinski odbori so dali tudi precejšnje število drugih pripomb, ki pri- 
spevajo k razjasnitvi določenih vprašanj in oblikovanju boljših rešitev. Prav 
gotovo pa bo današnja razpravaj v Skupščini Zdravstvene skupnosti Slovenije 
dala odločilen prispevek k oblikovanju novega zakona o zdravstvenem var- 
stvu. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Zahvaljujem se predstavniku Iz- 
vršnega sveta! Prosim še predsednika Izvršnega odbora Skupščine Zdravstve- 
ne skupnosti Slovenije tovariša Draga Benčino, da na kratko povzame ugoto- 
vitve Izvršnega odbora. Prosim! 

Drago Benčina: Tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni odbor Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije je zelo podrob- 

no razpravljal o osnutku zakona o zdravstvenem varstvu. Ugotovili smo, da je 
predlagatelj v glavnem upošteval vse temeljne pripombe in predloge, ki so 



7. seja 603 

bili izoblikovani v zdravstvenih skupnostih, predvsem pa v Skupščini Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije, ko je razpravljala o predlogu za izdajo zakona. 
V osnutku je predlagatelj nakazal tudi nekatere rešitve, ki so bile v tezah še 
nedorečene, pri tem pa upošteval tudi določila zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela. Člani Izvršnega odbora smo ocenili, da osnutek ustrezno 
opredeljuje družbeno-ekonomske odnose v zdravstvu in daje ustrezno podlago 
za samoupravno organiziranost zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih organi- 
zacij združenega dela. Kljub temu pa so nekatera vprašanja v osnutku zakona 
še vedno odprta, posamezne, sicer nakazane rešitve pa še vedno premalo do- 
rečene in jasne. 

Delegati so tudi opozorili, da povzetek osnutka zakona in besedilo osnut- 
ka, objavljenega v skupščinskem Poročevalcu, medsebojno nista v celoti uskla- 
đena. To je opazno zlasti glede uzakonitve domicilnega sistema združevanja 
sredstev in pri opredelitvah družbeno zagotovljenega obsega zdravstvenega 
varstva. Ob tem pa je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je ta neusklađe- 
nost posledica napak pri prepisovanju in tiskanju besedila osnutka zakona. 

Večina razpravljalcev je menila, da je potrebno še naprej vztrajati pri 
uzakonitvi domicilnega principa pripadnosti prispevkov v smislu 111. člena 
ustave SR Slovenije. Ta princip ima namreč pred sedanjim sistemom, ki upo- 
števa sedež temeljne organizacije združenega dela, številne prednosti, zlasti 
glede solidarnostnega sistema ter programiranja in družbenega planiranja na 
področju zdravstvenega varstva. Če zvezni kolizijski zakon ne dopušča spre- 
memb in novega sistema in ga ne bo mogoče uveljaviti v drugih republikah, 
menimo, da naj bi spremembe veljale vsaj v območju SR Slovenije, torej za ob- 
činske zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji. Potrebno pa bi se bilo zavzeti, da 
bi domicilni sistem uveljavili istočasno v območju vseh republik. 

V razpravi je bilo nadalje ugotovljeno, da iz posameznih členov osnutka 
izhaja, da pravice do socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom niso 
predmet svobodne menjave dela. Zato naj bi zakon določil tudi vire in osnove 
za uresničevanje teh pravic. 

Glede tipov zdravstvenih organizacij, ki po mnenju Izvršnega odbora ni- 
so izraz družbeno-ekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti, je 
potrebno jasno ugotoviti, da gre le za enotno poimenovanje zdravstvenih or- 
ganizacij združenega dela, ki pa morajo biti v vsakem primeru med seboj 
strokovno in samoupravno povezane. 

Delegati so bili mnenja, da zakon na ustrezen način ureja strokovno in 
upravno nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij združenega dela, temu 
primerno pa bi bilo z zakonom potrebno določiti tudi funkcijo in naloge druž- 
benega nadzorstva, upoštevajoč specifičnosti zdravstva ter interese uporabni- 
kov in izvajalcev zdravstvenega varstva. Ker ima strokovno izpopolnjevanje 
in izobraževanje zdravstvenih delavcev v politiki zdravstvenega varstva izre- 
den pomen, naj bi zakon temu področju namenil še več pozornosti in to pod- 
ročje obravnaval kot sestavni del usmerjenega izobraževanja in eno najpomemb- 
nejših sestavin svobodne menjave dela v širšem smislu. V skladu z 58. čle- 
nom ustave SR Slovenije, ki nalaga zdravstvenim skupnostim obveznost' glede 
vzgoje in izobraževanja zdravstvenih delavcev, naj bi zakon čimveč zadev s tega 
področja prepustil samoupravni regulativi, družbeno-političnim skupnostim in 
njihovim upravnim organom pa določil le intervencijsko funkcijo. Zaradi tega 
menimo, da je utemeljen pomislek, da bi določene zadeve s tega področja ure- 
jali z izvršilnimi predpisi. 
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Dovolite mi, da vas seznanim še s pripombami in predlogi k posameznim 
členom osnutka: 

K 1. členu: Po mnenju članov Izvršnega odbora zakona ne ureja sistema 
zdravstvenega varstva v celoti, temveč določa v skladu z 58. členom ustave SR 
Slovenije le načela za enotnost sistema. To velja tudi glede organizacije in 
delovanja samoupravnih interesnih skupnosti ter družbeno-ekonomskih odno- 
sov, ki jih uresničujemo predvsem s svobodno menjavo dela. Ta načelna ustav- 
na izhodišča bi kazalo v zakonu upoštevati in temu primerno spremeniti 1. 
člen. 

K 11. členu: Iz dosedanjih izkušenj se kažejo potrebe, da družbeno-poli- 
tične skupnosti intervenirajo z začasnimi ukrepi, da bi se preprečile bistvene 
motnje pri uresničevanju temeljnih pravic delovnih ljudi in občanov do zdrav- 
stvenega varstva. Zaradi tega je potrebno jasneje določiti razloge in potrebo 
po intervencijskih ukrepih, ki naj bi jih družbenopolitične skupnosti spreje- 
male tudi v primerih, ko po samoupravni poti ni mogoče zagotoviti najnujnej- 
šega števila zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti, zlasti v 
manj razvitih in obmejnih območjih. 

K 13. členu: V skladu s 3. členom zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela je potrebno med izvajalce zdravstvenih storitev šteti tudi de- 
lovne ljudi in občane, ki ustrezno organizirani opravljajo določene zdravstve- 
ne storitve oziroma izvajajo programe storitev ali opravljajo določene dejav- 
nosti. Isto velja tudi za delavce, ki v socialnih zavodih opravljajo zdravstveno 
storitev. 

K 15. členu: Mnenja smo, da nujna medicinska pomoč in reševalni prevo- 
zi ne predstavljajo posebnega področja zdravstvenih storitev, ker je te sto- 
ritve potrebno zagotoviti na vseh ravneh in področjih zdravstvene dejavnosti. 
Pripombo k temu členu je potrebno smiselno upoštevati tudi pri oblikovanju 
47. člena. 

K 17. členu: Viri za zagotavljanje sredstev v svobodni menjavi dela so 
sicer ustrezno opredeljeni, vendar so potrebne še nekatere dopolnitve. Iz do- 
hodka tozdov je potrebno zagotoviti tudi tisti del programa, ki je določen s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih plana na ravni občin, in ne le družbeno 
zagotovoljeni obseg zdravstvenega varstva. 

K 18. členu: Določbo »iz svojih sredstev« bi kazalo jasneje opredeliti in 
spremeniti 2. odstavek, ker prispevkov uporabnikov zdravstvenih storitev v 
nobenem primeru ni mogoče predpisovati, ampak se o njih samoupravno spo- 
razumevajo. 

K 35. in 36. členu: Zakon naj bi močneje poudaril pomen neposredne svo- 
bodne menjave dela ter menjavo dela po krajevnih skupnostih. Zato naj bi 
določil, da si delavci in drugi delovni ljudje in občani v neposredni menjavi 
dela in v menjavi dela po krajevnih skupnostih zagotavljajo tiste specifične 
potrebe in interese, ki ne zahtevajo širše solidarnosti, storitve, ki zahtevajo 
širšo solidarnost in vzajemnost, pa v zdravstvenih skupnostih ali po njih. 

K 39. členu: Ker družbeno zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva, ki je 
opredeljen v osnutku, ne zajema vseh potreb aktivnega prebivalstva, pa tudi 
ne ukrepov, ki zagotavljajo socialno varnost, je jasno, da tak obseg ne more 
biti podlaga za eventualno intervencijo družbeno-politične skupnosti. Zato 
bi bilo potrebno, da zakon pooblasti in obveže družbeno-politične skupnosti, 
da zagotovijo izvajanje tudi tistega dela programa zdravstvenega varstva, ki 
se zagotavlja na temelju samoupravnih sporazumov na ravni občin. 
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K 46. členu: Mnenja smo, da v zdravstvu ni razlogov za organiziranje »eno- 
vite delovne organizacije«, to je delovne organizacije, ki v svoji sestavi nima 
temeljnih organizacij. Zato naj se to pri novi opredelitvi tega člena upošteva. 

K 55. členu: Po 354. členu zakona o združenem delu je potrebno o ustano- 
vitvi zdravstvene delovne organizacije tudi mnenje zdravstvene skupnosti. Ta- 
ko mnenje bi moralo biti odločilno pri dajanju soglasja družbeno-politične 
skupnosti. Zato je potrebno določbo tega člena ustrezno spremeniti. 

K 68. členu: Zakon naj bi določil dodatna merila in kriterije, ki naj na- 
tančneje opredelijo pogoje za ustanavljanje klinik in inštitutov. 

K 90. členu: Ustavno pravico o svobodni izbiri zdravnika in zdravstvene 
organizacije naj zakon jasneje opredeli, zlasti z vidika obsega te pravice. Pri 
tem uporabnik ne bi smel biti prikrajšan z administrativnim omejevanjem. 
Nobenega dvoma pa ni, da je ta pravica objektivno omejena, upoštevajoč eko- 
nomske, kadrovske in druge možnosti zdravstvenih organizacij in zdravstve- 
nih skupnosti. Z jasnejšo opredelitvijo te pravice je potrebno preprečiti različ- 
na tolmačenja v zvezi s to pravico. 

K 114. členu: Glede specializacije delavcev načelno podpiramo varianto 
k temu členu, ker menimo, da je skladnejša s sistemom usmerjenega izobraže- 
vanja. Besedilo te določbe pa je potrebno še temeljito prečistiti in izpopolniti 
v skladu z uvodnimi pripombami. 

K 123. členu: Ker zahtevajo usklajevanje samoupravnih splošnih aktov ter 
številne organizacijske spremembe temeljito družbeno-politično in strokovno 
pripravo, ki jo je mogoče izvršiti le v daljšem časovnem obdobju, zlasti zaradi 
medsebojnega usklajevanja, smo mnenja, da je rok šestih mesecev prekratek. 
Istočasno pa ugotavljamo, da je potrebno izvršilne predpise sprejeti najpoz- 
neje v roku enega leta. 

K 126. členu: Menimo, da bi bilo prav, da predlagatelj ponovno preuči, 
katere izvršilne predpise bo potrebno obnoviti in kateri niso več potrebni, ker 
jih že nadomeščajo ali pa jih bodo nadomestili samoupravni splošni akti. Zato 
so potrebne temu primerne spremembe tega člena. 

Delegate obeh zborov opozarjam na pismene pripombe in predloge, ki so 
jih s tem v zvezi sprejeli za današnjo sejo zborov. Posamične pripombe in 
predloge delegatov naj Skupščina posebej posreduje predlagatelju. 

Predlagam, da oba zbora naše skupščine pripombe in predloge, ki jih je 
sprejel Izvršni odbor, sprejmeta in posredujeta predlagatelju. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Začenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima Alojz Potočnik, delegat Občinske zdravstvene skupnosti 
Celje! 

Alojz Potočnik: Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu predvide- 
va vrsto sprememb nasproti dosedanjemu sistemu, tako glede povezovanja 
uporabnikov in izvajalcev, vpliva družbeno-političnih skupnosti, pravne 
varnosti ter zaščite pravic upravičencev, zlasti pa velik vpliv temeljnih orga- 
nizacij združenega dela materialne proizvodnje. Lahko bi rekli, da vsebuje v 
nekaterih zadevah tudi nesistemski pristop, kar bo povzročilo večje admini- 
strativne stroške v združenem delu in pri izvajalcih. Prav tako je besedilo v 
nekaterih primerih še tudi nam delegatom nerazumljivo, kar bo potrebno v 
fazi javne razprave osvetliti in precizirati. 

Stališča podajamo o naslednjih zadevah: 
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Iz 17. člena osnutka zakona povzemamo, da bi delavci v združenem delu 
združevali sredstva tudi za nekatere druge kategorije, tako npr. tudi za upo- 
kojence, kar pomeni, da pokojninska skupnost ne bi združevala sredstev za 
zdravstveno varstvo upokojencev. Opozorili bi, da bodo pri tem nastale težave, 
zlasti v tistih občinskih središčih, kjer je v strukturi upravičencev večje šte- 
vilo upokojencev, kakor tudi v tistih sredinah, kjer je ustvarjeni bruto osebni 
dohodek na enega upravičenca nižji od regijskega oziroma republiškega pov- 
prečja. Pri tem se tudi postavlja vprašanje, kako zagotoviti sredstva za upoko- 
jence iz ostalih republik, kateri imajo stalno prebivališče v našem območju in je 
za njih do sedaj plačevala prispevek njihova pokojninska skupnost. Menimo, da 
se te zadeve in podobne ne morejo urejati samo s samoupravnimi sporazumi, 
temveč da je v zakonu potrebno zapisati načelno opredelitev, da za tovrstne 
uporabnike ni ostale podobne primere plačujejo prispevke tudi drugi zavezanci. 

38. Člen osnutka zakona ni dovolj jasen oziroma vsebuje elemente domicil- 
nega in sedežnega zavarovalnega principa, ker vključuje tudi upravičence iz: 
drugih republik, katerih delavci so zaposleni v območju občin naše republike 
in imajo stalno prebivališče v ostalih republikah, začasno pa pri nas. 2e več- 
krat smo poudarili, da je mešani sistem nesprejemljiv. Ponovno se opredelju- 
jemo za dosledno izpeljavo domicilnega principa v območju SFRJ in ne samo 
v območju republike, ker bomo na ta način lahko dosledno izvajali program 
zdravstvenega varstva po domicilnem principu. Poudarjamo, da bomo s takim 
mešanim sistemom povzročili še večje probleme in administrativne stroške v 
združenem delu pri združevanju sredstev, ker bo združeno delo del sredstev 
skozi prispevno stopnjo za zdravstveno varstvo nakazovalo občini, kjer dela- 
vec prebiva; za delavce iz ostalih republik, ki so začasno prijavljeni v občini, 
pa sredstva po prispevni stopnji občini, kjer je zaposlen (sedežni zavarovalni 
princip). Pri tem niti ne izpostavljamo obračunavanja in nakazovanja prispev- 
kov za pokrivanje nadomestil: katera sredstva bi se v celoti nakazovala ob- 
čini, kjer je delavec zaposlen. S takim sistemom bomo v združenem delu pov- 
zročili samo večje administrativne postopke in stroške. Zato zagovarjamo do- 
sledno izpeljavo enega ali drugega sistema, ne pa mešanega. 

114. člen osnutka ureja tudi odobravanje specializacije in strokovnega 
izpopolnjevanja izvajalcev. Potrebno bi bilo, da v zakonu načelno opredelimo, 
da zbori uporabnikov obravnavajo in sprejemajo v soglasje specializacije ozi- 
roma strokovno izpopolnjevanje. Želimo, da se ta dejavnost programirano iz- 
vaja, da je vpliv uporabnikov večji in da se uporabniki in izvajalci samo- 
upravno sporazumejo o tem vprašanju, ker na ta način tudi preprečujemo, 
da bi naenkrat odšlo na specializacijo preveliko število zaposlenih delavcev. 
Dogaja se namreč, da potem posamezna temeljna organizacija ne more izvesti 
dogovorjenega programa, ker je preveliko delavcev hkrati odsotnih. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima Stanko Torkar, delegat 
Občinske zdravstvene skupnosti Jesenice! 

Stanko Torkar: Predloženi osnutek zakona že zajema del pripomb, 
ki so bile dane na osnovi razprave o tezah, vendar vsebuje še vedno vrsto po- 
manjkljivosti oziroma nejasnosti. Nekatera vprašanja rešuje vse preveč pod- 
robno, nekatere pa samo načelno. Kolikor bi osnutek zakona bolj temeljil na 
samoupravnih dogovorih, bi lahko odpadlo precejšnje število členov. 
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Pripombe k posameznim členom osnutka zakona pa so naslednje: 
3. člen: Točneje je treba opredeliti, katere pooblaščene organizacije oprav- 

ljajo zdravstvene storitve. 
15. člen: Vstaviti je treba zobozdravstvo. 
26. člen: Združevanje v medobčinske zdravstvene skupnosti, mora teme- 

ljiti samo na osnovi samoupravnega dogovarjanja ter naj ima za cilj samo 
skupne interese, kot so solidarnost ter morebitne skupne naložbe, vse ostalo pa 
naj ostane v osnovni bazi, to je v občinski zdravstveni skupnosti. 

27. člen: Kolikor sestavljalec meni, da je zadnji stavek sploh potreben, je 
to potrebno točneje opredeliti in sicer: število teh in njihova pravica. 

39. člen: Ker so v tem členu navedene kategorije, katerim je zagotovljen 
določen obseg zdravstvenega varstva, mora ta člen zajeti tudi 45. člen, z ute- 
meljitvijo: nepreskrbljeni njihovi ožji družinski člani. 

90. člen: Tretjo alineo je potrebno točneje opredeliti. 
104. člen: Urejanje s statuti ali delovnimi nalogami je treba prepustiti 

zdravstvenim delovnim organizacijam, kajti to preveč posega v delitev dohod- 
ka oziroma osebnih dohodkov, ki pa je neprenosljiva pravica tistih, ki združu- 
jejo delo v delovni organizaciji. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima Metod Ferbar, dele- 
gat Občinske zdravstvene skupnosti Skofja Loka! 

Metod Ferbar: Olani Izvršilnega odbora Skupščine Občinske zdrav- 
stvene skupnosti Škof j a Loka so pri obravnavi osnutka zakona o zdravstve- 
nem varstvu ugotovili, da je predlagatelj upošteval nekatere pripombe, ki so 
bile dane k tezam za osnutek zakona. Nekaterih pripomb pa predlagatelj ni 
upošteval. 

Pripombe k tezam so se zdele delegatom in članom Izvršnega odbora 
upravičene in bistvene, zato bi moral predlagatelj osnutka zakona pri posamez- 
nem zavrnjenem predlogu pojasniti, zakaj ni bil sprejet. Pojasnilo v obraz- 
ložitvi, da niso bili sprejeti tisti predlogi, »ki niso v skladu z ustavo, zakonom 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela«, ne zadovoljuje. 

Pri obravnavi osnutka zakona oziroma k pripombam k osnutku zakona 
bodo vključene tudi nekatere pripombe, ki so bile dane že k tezam in jih pred- 
lagatelj ni upošteval: 

24. člen: Opredeliti je treba pojem enote občinske zdravstvene skupnosti 
in temeljne zdravstvene skupnosti. 

25. člen: Postavlja se vprašanje delovanja in stroškov za tako organizira- 
nost. 

36. člen: Ni jasno, v kakšni obliki bi lahko posekala menjava dela v kra- 
jevni skupnosti. 

38. člen: Ni jasno, za kakšen princip zavarovanja gre — domicilni ali na 
podlagi dela. 

39. člen: Zagotovljeni najmanjši obseg zdravstvenega varstva ne bi smel 
biti večji od sedanjega. 

42. člen: Pojasniti je treba izvajanje tega člena. 
45. člen: Posebne pravice do zdravstvenega varstva posebnih skupin ob- 

čanov naj se ne širijo tudi na njihove družinske člane. 
51. člen: Izrazi se ponavljajo, zato predlagamo, da se zadnji odstavek gla- 

si: »kot del zdravstvene ali druge delovne organizacije je šteti takšen del zdrav- 
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stvene delovne organzacije, ki je sposoben z delom svojih delavcev opravljati 
zdravstvene storitve in s tem ustvarjati prihodek oziroma pridobivati doho- 
dek s svobodno menjavo dela.« 

54. člen: V zadnjem odstavku naj se črta beseda »mnenje«. 
01. člen: Zdravstvena postaja v krajevni skupnosti naj ima tudi dispanzer 

za nosečnice in otroke ali vsaj posvetovalnico za nosečnice in otroke. 
62. člen: Prvi stavek drugega odstavka ni dokončan. 
90. člen: Tretji odstavek naj se glasi: »Vsakdo ima pravico* do proste iz- 

bire zdravnika in zdravstvene delovne organizacije, v skladu z določbami sa- 
moupravnega sporazuma o pravicah in obveznostih iz zdravstvenega varstva. 

Člani Izvršnega odbora ponovno predlagajo, da se za širšo razpravo na- 
tančneje pojasnijo naslednji pojmi: svobodna menjava dela, neposredna svobo- 
dna menjava dela, enota samoupravne interesne skupnosti in temeljna skup- 
nost. 

Predsednik dr. Stane Zupančič : Besedo ima dr. Jožica Suhadolnik, 
delegatka Občinske zdravstvene skupnosti Ptuj! 

Jožica Suhadolnik: Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu je 
bolj jasen in dodelan od tez zanj ter je tudi upošteval večino pripomb, ki so 
bile oblikovane v okviru zdravstvenih skupnosti v območju podravskih občin 
k tezam za zakon o zdravstvenem varstvu. Kljub temu pa je v osnutku še pre- 
cej nejasnosti oziroma takšnih rešitev, za katere menimo, da niso najbolj 
ustrezne. 

Pripombe načelne narave so naslednje: 
a) pristojnosti zdravstvenih skupnosti na različnih ravneh so še premalo 

opredeljene, prav tako pa tudi njihovo povezovanje z ostalimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi, zlasti z izobraževalno, raziskovalno in skupnostjo so- 
cialnega skrbstva; 

b) področje uresničevanja menjave dela je premalo obdelano glede na 
specifičnosti menjave dela v zdravstvu; 

c) bolj jasno bi moralo biti opredeljeno, kaj si zagotavljajo delovni ljudje 
in občani z neposredno menjavo dela na področju zdravstvenega varstva in 
kaj prek zdravstvene skupnosti, še bolj pa velja to za pravice iz socialne var- 
nosti, ki niso zadovoljivo urejene; 

č) opredeliti je treba naloge zdravstvenih skupnosti v zvezi s splošnim 
ljudskim odporom in v izrednih razmerah. 

Pripombe k posameznim členom pa so naslednje: 
11. člen: Premalo jasno je opredeljena intervencijska vloga občine oziro- 

ma republike za primer, da po poti sporazumevanja ni mogoče zagotoviti izva- 
janja zdravstvenega varstva. Republika bi morala zagotoviti vsaj izvajanje za- 
gotovljenega obsega zdravstvenega varstva, občina pa verjetno obseg, oprede- 
ljen v njenem družbenem planu. 

18. člen: Osnutek zakona daje le možnosti za predpis participacije, kar bo 
oteževalo sprejetje ustreznih samoupravnih sporazumov o prispevkih uporab- 
nikov k stroškom zdravstvenega varstva. Sporazumevanju naj bi bilo prepu- 
ščeno le to, za katere oblike zdravstvenega varstva naj se vpelje participacija 
in njena višina, ne pa tudi načelno vprašanje participiranja. 

22. člen: Pravice, ki si jih delovni ljudje in občani zagotavljajo v zdrav- 
stveni skupnosti, bi morale biti jasneje opredeljene, ne le njihov minimum. Ta 
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člen nadalje ni usklađen s 43. členom, ki govori, da si delovni ljudje in občani 
v zdravstvenih skupnostih zagotavljajo svoje pravice v skladu z ratificiranimi 
mednarodnimi sporazumi, po katerih si morajo zagotoviti tudi pravico do so- 
cialne varnosti (po 43. členu pa si te pravice zagotavljajo v tozdih, ozdih in 
sozdih ter samo v primeru preseganja dohodkovnih sposobnosti v zdravstvenih 
skupnostih). 

23. člen: Po 23. členu je ustanavljanje medobčinskih zdravstvenih skup- 
nosti fakultativno. V 26. členu pa je jasna funkcija medobčinskih zdravstve- 
nih skupnosti na področju bolnišnične in specialistične dejavnosti ter solidar- 
nosti na medobčinski ravni, medtem ko 34. člen že brez alternative predvi- 
deva uresničevanje menjave dela na področju bolnišnične dejavnosti v med- 
občinskih zdravstvenih skupnostih. 

Ker je sklepanje sporazumov o menjavi dela vezano na zagotovitev sred- 
stev, pomeni predlagana rešitev združevanje sredstev občinskih zdravstvenih 
skupnosti na medobčinski in republiški ravni. Ta del sredstev predstavlja nad 
polovico vseh izdatkov za zdravstveno varstvo. Menimo, da bi kazalo prepu- 
stiti občinskim zdravstvenim skupnostim tudi menjavo dela z bolnišničnimi 
zdravstvenimi organizacijami. 

27. in 29. člen: V zbor izvajalcev skupščin zdravstvenih skupnosti na med- 
občinski in republiški ravni lahko delegirajo delegate le zbori izvajalcev skup- 
ščin občinskih zdravstvenih skupnosti. Neposredno zastopanje izvajalskih or- 
ganizacij v teh skupščinah ni sprejemljivo. 

28. člen: Zagotavljanje kliničnih zdravstvenih storitev na ravni republike, 
prav tako kot zagotavljanje bolnišnične dejavnosti na medobčinski ravni, po- 
meni odtujevanje sredstev občinskih zdravstvenih skupnosti. Zato takega pri- 
stopa ne podpiramo. 

37. člen: Drugi odstavek ne sodi v poglavje »Uresničevanje svobodne men- 
jave dela«, ker pri tej osnovi ne gre za menjavo dela, temveč za zagotavlja- 
nje socialne varnosti po drugih kriterijih, zlasti v odvisnosti od gibanja oseb- 
nih dohodkov. Tudi za ta odstavek velja pripomba, da ni usklađen z 22. čle- 
nom. 

38. člen: Zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva po tem členu je delno 
širši od dosedanjega obsega pravic iz enotnega programa (pravice do zdrav- 
stvenih storitev v zvezi z zvišanim krvnim pritiskom, z zdravstvenim varstvom 
ostarelih kmetov — prejemnikov starostne pokojnine ali preživnine in z nego 
na domu za starostnike nad 70 let), na drugi strani pa ne vsebuje več zdrav- 
stvenega varstva borcev NOV. V tem delu je tudi osnutek zakona v nasprotju 
s svojim uvodnim povzetkom, po katerem naj bi zagotovljeni-obseg zajemal 
tudi popolno zdravstveno varstvo borcev NOV" in varovancev v socialnih za- 
vodih ter uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. 
Načelno menimo, da je tudi z razširitvami na varstvo borcev in varovancev v 
zavodih ter uresničevanje pravic do svobodnega odločanja o rojstvu otrok za- 
gotovljeni obseg še vedno prenizek glede na ustavno opredeljeno nacionalno 
zdravstveno varstvo. Ponovno poudarjamo mnenje, da je potrebno razširiti 
krog pravic na ostarele kmete ne glede na to, ali prejemajo pokojnino ali ne, 
ker je to velik problem, predvsem v manj razvitih občinah. 

Ponovno poudarjamo mnenje, da mora zagotovljeni obseg zajemati tudi 
del pravic iz socialne varnosti, posebej če bodo te pravice zagotovljene tudi 
kmečki populaciji. 

39 
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41. člen: V prvem odstavku se naj za »vzgojno-poboljševalni zavodi in do- 
movi« doda še »socialno-varstveni zavodi«; 

42. člen: Načelno je sporna in za združeno delo težko sprejemljiva predla- 
gana rešitev, naj bi stroške v zvezi z zdravljenjem poklicnih bolezni in po- 
škodb pri delu zagotavljale same delovne organizacije. Ce pa ta ugotovitev drži, 
je treba jasno povedati, kdaj se šteje, da obseg tega zdravstvenega varstva pre- 
sega dohodkovne sposobnosti znotraj asociacij združenega dela (tozdov, ozdov, 
sozdov). 

60. člen: Glede opravljanja zdravstvenih storitev osnovne zdravstvene de- 
javnosti v splošnih in specialnih socialnih zavodih morata biti s tem členom 
usklađena zlasti 61. člen in tudi 1. tč. 1. odst. 47. člena. 

61. člen: Delovno področje zdravstvenega doma potem členu je širši kot 
po osnutku samoupravnega sporazuma o skupnih podlagah za delitev dela na 
področju zdravstva v SR Sloveniji, zato bo potrebno poskrbeti za usklađenost 
teh dveh dokumentov. 

66. člen: V 66. členu bi kazalo izpustiti »lahko« in kot obligatorno oprede- 
liti združevanje zdravstvenih storitev, oskrbe z zdravili in sanitetnim mate- 
rialom, kot velja to za druge zdravstvene dejavnosti. 

68. člen: 2. odstavek je treba uskladiti z 59. členom. Treba je opredeliti 
klinične storitve, ki jih potem lahko opravljajo različne zdravstvene OZD v 
skladu s samoupravnim sporazumom o skupnih podlagah za delitev dela na 
področju zdravstva, ne pa Kliničnemu centru takoj pripisovati pristojnosti kli- 
nike. Sedanji Klinični center bi bilo treba v skladu s sklepi CK ZKS ločiti na 
del, ki opravlja dejavnost splošne bolnišnice, in na del, ki dejansko opravlja 
klinične storitve. 

V osnutku je nedorečen koncept organiziranosti skupnih služb zdravstve- 
nih delovnih organizacij, pa tudi zdravstvenih skupnosti,, ter so premalo opre- 
deljene njihove obveznosti in pravice. 

89. člen: Odpade naj 2. odstavek ter naj se glasi: »Stroške strokovnega 
pregleda povrne tisti organ, ki ga je odredil.« 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti povrne stroške prizadeta zdravstvena 
organizacija. 

96. člen: Natančneje naj se definira samostojnost in neodvisnost. 
97. člen: Črta naj se »v okviru svoje strokovne usposobljenosti«. 
104., 105. in 106. člen je treba precizirati, ker bo sicer praktična izvedba 

teh členov izredno težka. 
114. člen: Predlagamo, da se sprejme druga varianta z dopolnitvijo, da ima 

pravico do specializacije delavec iz prvega odstavka tega člena, ki ima stro- 
kovni izpit in lastnost delavca v združenem delu in ki je opravil najmanj 2 leti 
samostojnega dela na področju osnovne zdravstvene dejavnosti. 

Menimo, da je 3-letna specializacija za nekatere profile zdravstvenih de- 
lavcev prekratka. Potrebna je 4-letna. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima Sergio Božič, delegat 
Občinske zdravstvene skupnosti Izola! 

Sergio Božič: Tovariši in tovarišice! K osnutku zakona imamo tele 
pripombe: 

39. člen: Nesprejemljivo in povsem nepojmljivo je, da je iz obsega zdrav- 
stvenega varstva, ki se minimalno zagotavlja delavcem, drugim delovnim lju- 
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dem in občanom v območju SR Slovenije, izpadlo zdravstveno varstvo žensk v 
zvezi z nosečnostjo, porodom, materinstvom in kontracepcijo ter popolno zdrav- 
stveno varstvo udeležencev NOV. 

Zdravstveno varstvo oziroma pravico do zdravstvenih storitev v zvezi s 
preprečevanjem, zgodnjim odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in medicin- 
skem rehabilitiranju zvišanega krvnega pritiska (1. točka) je potrebno stro- 
kovno-medicinsko natančno opredeliti, da ne bi prihajalo do enostranskih tol- 
mačenj in uporabe, ki ima zaradi solidarnostnega pokrivanja v okviru SR Slo- 
venije lahko tudi špekulativen namen. 

43. člen: Predlagamo, da se v tem členu z vidika minimalne socialne var- 
nosti določi najnižja meja višine nadomestila — vsaj 70% od osnove, tako kot 
to vsebuje 2. odstavek 66. člena sedanjega zakona o zdravstvenem varstvu. Ob- 
seg teh pravic nad zakonskim minimumom pa je stvar samoupravnega spo- 
razumevanja delovnih ljudi. 

90. člen: Pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije je 
potrebno natančneje opredeliti oziroma določiti načela, po katerih se v samo- 
upravnih sporazumih ta pravica podrobno opredeli. V tem pogledu je že do- 
sedanji zakon bolj dorečen, saj določa, da zdravstvene organizacije uredijo 
način uveljavljanja pravice do proste izbire v svojih splošnih aktih (2. odsta- 
vek 37. člena) in da razliko v neutemeljenih stroških poravna uporabnik (76. 
člen). 

Zato naj bi bila tudi v novem zakonu dana pravica in dolžnost, da se v 
samoupravnih sporazumih pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvene 
organizacije natančneje določi. 

Najmanj, kar bi bilo potrebno določiti in o čemer bi se bilo treba v samo- 
upravnem sporazumu dogovoriti, je, da je uporabnik v strokovno neutemelje- 
nih primerih upravičen do povračila stroškov zdravljenja v zdravstvenih orga- 
nizacijah izven skupnosti le do višine, kot bi tako zdravljenje stalo v zdrav- 
stveni organizaciji v skupnosti, ter da v takih primerih ne more v skupnosti 
uveljavljati pravice do potnih stroškov. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima Viljem Balažič, dele- 
gat Občinske zdravstvene skupnosti Murska Sobota! 

Viljem Balažič: Izvršni odbor Skupščine Občinske zdravstvene 
skupnosti Murska Sobota je organiziral razpravo o osnutku zakona o zdravstve- 
nem varstvu, ki je bila 11. julija 1979. V razpravi so sodelovali delegati samo- 
upravnih organov in delovnih teles Skupščine Občinske zdravstvene skupnosti, 
predstavniki zdravstvenih organizacij, predstavniki nekaterih temeljnih in dru- 
gih delovnih organizacij ter delovnih skupnosti in predstavniki občine. Na 
razpravi so bile k osnutku zakona o zdravstvenem varstvu izoblikovane na- 
slednje pripombe in dopolnitve: 

1. Iz prvega odstavka 7. člena osnutka zakona izhaja, da imajo delavci, drugi 
delovni ljudje in občani v SR Sloveniji pravico do obsega zdravstvenega var- 
stva, ki ga zagotavlja zakon (39. člen, tako imenovani enotni oziroma zagotov- 
ljeni program zdravstvenega varstva). Po določbah tretjega odstavka istega 
člena pa sd delavci in drugi delovni ljudje zagotovijo tudi druge pravice do 
zdravstvenega varstva, ki niso zajete v zagotovljenem obsegu, ki ga določa 
zakon — tako imenovani dodatni program zdravstvenega varstva. Ker občani 
tu niso zajeti, nimajo pravice do zdravstvenega varstva iz dodatnega programa 
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tisti občani, ki v zdravstveni skupnosti ne zagotavljajo sredstev za izpolnjeva- 
nje obveznosti v svobodni menjavi dela (ne združujejo sredstev za zdravstveno 
varstvo). Iz prakse je znano, da so ti občani navadno brez sredstev. Kdo bo 
zanje plačeval obveznosti za opravljanje zdravstvene storitve iz tako imeno- 
vanega dodatnega programa? To vprašanje bi bilo potrebno urediti v zakonu. 

2. V 17. členu osnutka zakona so urejeni viri sredstev za izpolnjevanje ob- 
veznosti v svobodni menjavi dela in kako se določijo osnove in merila za zdru- 
ževanje sredstev v zdravstvenih skupnostih. Ni pa urejen način izterjave za- 
padlih sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela od tistih 
delovnih ljudi, ki z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov opravljajo go- 
spodarsko ali drugo dejavnost. Iz prakse je znano, da ti delovni ljudje samo- 
upravno dogovorjenih Obveznosti za združevanje sredstev vselej ne izpolnju- 
jejo in so že sedaj potrebne številne prisilne izterjave. Zaradi navedenega bi 
morala biti izterjava zapadlih prispevkov urejena v zakonu. 

3. V 31. členu osnutka zakona je med drugim določeno, da so pravne osebe 
tudi enote občinskih zdravstvenih skupnosti. Enota je del občinske zdravstvene 
skupnosti in zato ne more biti pravna oseba. 

4. V 33. členu osnutka zakona bi bilo potrebno urediti oziroma dopustiti 
možnost ustanovitve posebnega sodišča združenega dela skupno s samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi socialnega skrbstva in otroškega varstva. 

5. V 39. členu osnutka zakona naj se zagotovi najmanj takšen obseg zdrav- 
stvenega varstva, kot je zagotovljen v dosedanjem zakonu o zdravstvenem var- 
stvu in v samoupravnem sporazumu o pravicah in obveznostih iz enotnega pro- 
grama zdravstvenega varstva v SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 4/78). Besedilo 
tretje in četrte alinee v tretji točki prvega odstavka 39. člena osnutka zakona 
naj se črta. Nova tretja in naslednje alinee tretje točke prvega odstavka 39. 
člena osnutka zakona pa naj se glasijo: 

— s popolnim zdravstvenim varstvom ostarelega prebivalstva nad 65 let; 
— z zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z nosečnostjo, porodom, mate- 

rinstvom in kontracepcijo; 
— z zdravljenjem in nego na domu s patronažno-babiškim varstvom; 
— s popolnim zdravstvenim varstvom borcev NOV. 
Zagotovljeni najmanjši obseg zdravstvenega varstva mora biti v zakonu 

natančno opredeljen, ker bo le na ta način zagotovljeno tudi varstvo pravic 
delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov iz tega obsega zdravstvenega 
varstva. 

6. V 45. členu osnutka zakona naj se črtajo besede »-borcev NOV«. 
7. Organiziranje zdravstvenih organizacij v sestavi drugih delovnih orga- 

nizacij, ki niso zdravstvene organizacije, bi glede na sedanje možnosti, ki se v 
krajšem času iz objektivnih razlogov še ne bodo spremenile oziroma izbolj- 
šale, pomenilo slabljenje že tako nezadostno razvite osnovne zdravstvene de- 
javnosti. Večje in finančno močnejše temeljne in druge delovne organizacije, 
ki bi bile zmožne organizirati v svoji sestavi lastne zdravstvene organizacije, 
bi privabljale v prvi vrsti zdravstvene delavce iz osnovne zdravstvene dejav- 
nosti in bi tako kadrovsko že sedaj oslabljeno osnovno zdravstveno dejavnost 
še bolj oslabile. Glede tega je enotno in utemeljeno postavljena zahteva ozi- 
roma pripomba k drugemu odstavku 46. člena, ki naj v sedanjih razmerah, ki 
bodo nebistveno spremenjene v osnovni zdravstveni dejavnosti trajale še do- 
ločen čas, ne dopusti možnosti za še večje drobljenje osnovne zdravstvene de- 
javnosti z organiziranjem zdravstvenih organizacij v sestavi drugih delovnih 
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organizacij, ki niso zdravstvene organizacije. Dopusti pa naj zakon možnost, 
da zdravstveni domovi kot zdravstvene organizacije ustanovijo svoje zdrav- 
stvene postaje oziroma ambulante v temeljnih in drugih delovnih organizacijah, 
ki niso zdravstvene organizacije, če se tako dogovorijo delavci zdravstvenega 
doma in delavci temeljne in druge delovne organizacije. Tako bo zagotovljena 
za sedaj nujno potrebna enotna zdravstvena politika v določenem območju m 
se ne bodo glede zdravstvenih kadrov v osnovni zdravstveni dejavnosti povzro- 
čale še večje težave kot so že. 

8. Tretji odstavek 90. člena osnutka zakona naj se spremeni in glasi. »Vsa- 
kdo ima pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvene organizacije. Ures- 
ničevanje te pravice uredijo uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva s 
samoupravnim sporazumom«. 

9. Drugi odstavek 106. člena osnutka zakona ni dovolj jasen. Da bi se iz- 
ognili dvoumnim razlagam in neenotni uporabi, ga je potrebno doreči. 

10. Pri 114. členu osnutka zakona naj se sprejme varianta. 
11. Besedilo 123. člena osnutka zakona naj se glasi: »Zdravstvene organi- 

zacije in zdravstvene skupnosti morajo uskladiti svoje samoupravne splošne 
akte ter organizacijo in delo z določbami tega zakona v dvanajstih mesecih po 
njegovi uveljavitvi«. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima Evgen Brežan, delegat 
Občinske zdravstvene skupnosti Tolmin! 

Evgen Brežan: Tovariši in tovarišice! V naši skupnosti imamo k 
osnutku zakona tele pripombe: 

1. Razširiti bi bilo potrebno 5. člen, ki govori o solidarnosti. Mislimo, da 
gre tu za solidarnost vseh delovnih ljudi za zdravstveno varstvo po enotnem 
programu, torej tisti minimum in obseg storitev, ki ga mora dobiti vsak občan 
najmanj v enakem obsegu in kvaliteti. To solidarnost izračunavamo in ugo- 
tavljamo na osnovi dohodkovnih možnosti občinskih skupnosti. 

Menimo, da je nujno potrebno v solidarnost poleg prej omenjene soli- 
darnosti vključiti tudi solidarnost do izvrševanja in postavljanja na enotna 
merila zdravstvenega varstva borcev, upokojencev in kmetov. 

Menimo, da ne prva ne druga niti tretja kategorija občanov ne sme biti 
odvisna od zdravstvene storitve iz zdravstvenega varstva samo od dohodkovnih 
možnosti občine, ampak od celotne slovenske družbe. 

Menimo, da moramo po enotnih republiških kriterijih zagotoviti enake 
ugodnosti za borce, ker jih ne smemo ločiti na primer na tolminske in druge 
borce. Zavedati se moramo, da je takratna generacija dala svoje in da ima 
več ali manj enake zdravstvene probleme. Normalno se dogaja, da se zaradi 
majhnih finančnih sredstev v nekaterih občinskih zdravstvenih skupnostih 
prav ta program prvi črta. 

Podobno kot za borčevsko generacijo velja tudi za generacijo upokojencev. 
Tudi ta je svoje dala, se izčrpala in zdaj potrebuje več zdravstvene nege kot 
generacija, ki ustvarja. Postavljamo vprašanje. »-Ali je res ta generacija, ki 
je sedaj »breme«, ustvarjala le v tisti občinski zdravstveni skupnosti, kjer 
sedaj prebiva, ali je ustvarjala vsepovsod v naši domovini?« 

Torej ni vseeno, ali odpadejo na enega upokojenca dva, tri ali celo več 
aktivnih zavarovancev. Kot ilustracijo naj navedemo, da je med dohodki po 
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sedanjem sistemu — enak prispevek za upokojenca v našli občinski zdravstveni 
skupnosti — nastala negativna razlika za 5 500 000 dinarjev v letu 1978 ali 
drugače povedano, združeno delo in ostali upravičenci zdravstvenega varstva 
se morajo za tolikšno vrednost odpovedati ugodnostim oziroma povečati pri- 
spevno stopnjo. 

Ko smo se dogovarjali za izenačevanje pravic kmetov in delavcev, ver- 
jetno nismo mislili, da mora te pravice pokriti samo tisto območje delavcev, 
na katerem kmetje živijo, ampak solidarnost vseh naših delavcev. Ko smo gra- 
dili industrijo, je bilo kmetijstvo tisto, ki je nosilo levji delež bremena in ga 
delno na račun življenjske ravni delavcev nosi še sedaj. Postavljamo vpraša- 
nje: Ali je torej res, da mora tista skupnost, ki ima dosti kmečkih zavarovan- 
cev, nositi vse breme, druga, ki jih nima, pa nič? 

V zakonu o zdravstvenem varstvu naj se ti problemi precizneje opredelijo! 
2. V III. poglavju ni v celoti razvit samoupravni mehanizem zdravstvenih 

skupnosti, ker govorimo le o skupščini, nič pa o ostalih organih, kot so iz- 
vršni odbor, komisije, sekretar in vodstvo strokovnih služb, ki imajo po po- 
oblastilih določene izvršilne pravice. Pojasni naj se, če to materijo obdeluje 
kakšen drug zakon. 

3. 65. člen nalaga zakon lekarnam, da imajo obvezne rezerve zdravil. Od 
kod naj se zagotavljajo sredstva oziroma kdo naj jih da, pa ni predvideno. 

4. Menimo, da je v XI. poglavju precej podrobno orisana notranja organi- 
zacija zdravstvene organizacije, ni pa precizirano, kaj je delovni in kaj po- 
slovni čas ter koliko traja (102. člen). Tolmačenja so različna. Ali gre za po- 
slovni čas, ki ga izenačujemo z 42-urnim delavnikom, in delovni, ki naj bi bil 
ordinacijski čas in traja za zdravnike 6 ur dnevno. 

5. Ob 104. členu osnutka zakona, ki govori o dežurstvu in stalni priprav- 
ljenosti kot posebnem in izjemnem pogoju dela, se vprašujemo, ali se le-to 
glede na določila 79.—84. člena zakona o delovnih razmerjih obravnava kot 
delo prek polnega delovnega časa in je tako tudi plačano. Oba izjemna pogoja 
se pojavljata ne samo v zdravstvu, ampak tudi v gospodarstvu (v veterinarski 
službi, elektrogospodarstvu) in se ne plačujeta kot delo prek polnega delov- 
nega časa, pač pa z dodatkom in plačilom 150% za dejansko opravljene ure 
oziroma delo. Zato naj se pogoj precizneje določi in uskladi, tako da bo v re- 
publiki enotno urejen. 

6. Ko smo že pri plačilu storitev za neprekinjeno zdravstveno dejavnost in 
reševalno službo, moramo tudi določiti, ali se bo vkalkuliralo v ceno storitev 
in ali ga krije vsaka občinska zdravstvena skupnost sama, v ambulanti, bolniš- 
nični ali klinični dejavnosti — torej po lokaciji ustanove. Mislimo, da bi bilo 
bolj pravilno slednje, ker se pomembnejše ustanove ustanavljajo v močnejših 
središčih, kjer je več dohodka, pa tudi druge prednosti so za tam zaposlene 
delavce očitne. 

7. V 114. členu naj se v 4. odstavku doda: »V soglasju z občinsko zdrav- 
stveno skupnostjo«. 

To je nujno potrebno, ker smo določili, da je specializacija, stažiranje 
zdravnikov in štipendiranje strošek občinske zdravstvene skupnosti, odločanje 
o kadrovanju pa prepuščamo ustanovi in republiškemu upravnemu organu. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Besedo ima Štefan Lepoša, delegat 
Občinske zdravstvene skupnosti Kranj! 
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Štefan Lepoša: Izvršilni odbor Skupščine Občinske zdravstvene 
skupnosti Kranj je na svoji seji dne 6. julija 1979 obravnaval osnutek zakona o 
zdravstvenem varstvu ter sprejel naslednje pripombe oziroma stališča: 

Iz predloženega osnutka zakona o zdravstvenem varstvu je sicer razvidno, 
da je predlagatelj upošteval vrsto pripomb in predlogov, ki so bili dani že k 
predlogu za izdajo zakona, čeprav je treba ugotoviti, da nekatera področja ozi- 
roma posamezna tematika ni dovolj jasna, konkretna in precizna, zlasti še, ko 
gre za nekatere določbe, ki se bodo v praksi neposredno uporabljale. Določbe 
o planiranju so preveč splošne. Morali bi jih konkretizirati ter zlasti uskladiti 
z določbami zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu Sit 
Slovenije. Z uvedbo domicilnega principa pri zagotavljanju pravic do zdrav- 
stvenega varstva pa se postavlja tudi vprašanje glede virov, osnov in meril za 
združevanje sredstev ter nasploh vprašanje v zvezi s prispevki za zdravstveno 
varstvo. 

Področje svobodne menjave dela ni v celoti urejeno, zlasti pa ne dovolj 
jasno, saj je vprašljivo, kako naj bi se izvajala svobodna menjava dela v 
krajevni skupnosti (49. in 36. člen), pri čemer je zlasti vprašljiva zagotovitev 
sredstev. Prav tako pa bi po našiem mnenju takšna oblika izvajanja svobodne 
menjave dela lahko škodljivo vplivala na dogovorjene programe zdravstve- 
nega varstva v okviru zdravstvenih skupnosti pri prizadevanju vseh udeležen- 
cev sporazumevanja za izenačitev pogojev za uveljavljanje pravic na področju 
zdravstvenega varstva. Enaka ugotovitev velja tudi za svobodno menjavo 
dela v okviru enot občinskih zdravstvenih skupnosti (24. člen). Nerazumljiva 
je določba 2. odstavka 37. člena, po kateri naj bi se pravice do socialne var- 
nosti v zvezi z zdravstvenim varstvom zagotavljale s solidarnostnim združeva- 
njem sredstev v ozdih in občinskih zdravstvenih skupnostih. Pri teh pravicah 
gre namreč za nadomestilo osebnega dohodka in povračila, za kar naj se se- 
danja določba ustrezno spremeni oziroma popravi. 

Organiziranje temeljnih organizacij izven zdravstvene delovne organiza- 
cije bi kazalo natančneje proučiti, ker sicer to lahko povzroči izvrševanje sto- 
ritev na dvojnih nivojih, prav tako pa se s tem lahko »razbije« enotna stro- 
kovna organiziranost, kar je še posebej pomembno glede na 10. člen zakona, 
kjer je določeno, da morajo delavci zdravstvenih organizacij pri zagotovitvi 
izvajanja zdravstvenega varstva izhajati tudi iz medsebojne strokovno-tehno- 
loške in dohodkovne povezanosti in soodvisnosti zdravstvenih temeljnih orga- 
nizacij. Menimo, da je že sedaj ob doslednejšem izvajanju samoupravnih spo- 
razumov o svobodni menjavi dela med tozdi materialne proizvodnje in tozdi 
zdravstvene dejavnosti mogoče približati zdravnika delavcem, zlasti pa delo 
obratnih ambulant prilagoditi potrebam in interesom v konkretni organizaciji. 

Po določbi 54. člena zakona lahko ustanovijo zdravstveno organizacijo tudi 
samoupravne interesne skupnosti, kar pomeni, da se krog ustanoviteljev raz- 
širja tudi na ostale interesne skupnosti in ne le na zdravstvene skupnosti, kot je 
bilo prvotno določeno v predlogu za izdajo zakona. Če določba ostane nespre- 
menjena, bi bilo potrebno, da se v 5. odstavku istega člena namesto mnenja 
zdravstvene skupnosti zahteva njeno soglasje, analogno določbi 1. odstavka 56. 
člena, po kateri je za prenehanje delovne in temeljne organizacije potrebno 
soglasje družbeno-politične in zdravstvene skupnosti. Menimo, da bi se tudi v 
primeru spremembe obsega oziroma namembnosti izvrševanja zdravstvenih 
storitev v zdravstveni organizaciji (3. odst. 55. člena) moralo zahtevati tudi 
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soglasje družbenopolitične in zdravstvene skupnosti, za kar naj se določba 
ustrezno spremeni oziroma dopolni. 

Pri določbi 72. in 74. člena zakona se postavlja vprašanje primernosti, 
upravičenosti ter smotrnosti ustanovitve skupnosti oziroma organizacije, saj 
bi se celotna opravila in naloge, ki so navedene v teh členih, lahko opravljale 
v okviru pristojnih služb delovne ali sestavljene organizacije združenega dela 
(50. in 81. člen) oziroma strokovne službe (32. člen), ki bi opravljala določena 
strokovna dela za potrebe zdravstvene skupnosti. 

Predsednik dr. Stane Zupančič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Če 
nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam, da Skupščina sprejme na- 
slednji sklep: 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je kot enakopraven zbor Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavala osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. Skup- 
ščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejema osnutek zakona. Obenem spre- 
jema pripombe ter spremin je valne in dopolnilne predloge, ki so bili oprede- 
ljeni na seji, predlagatelj pa naj bi jih proučil in po možnosti upošteval pri 
pripravi predloga zakona. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja z zbori Skupščine 
SR Slovenije o osnutku zakona o zdravstvenem varstvu opravljen. 



11. seja 

(18. julija 1979) 

Predsedoval: France S t i g 1 i c , 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik France Štiglic: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 11. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 16. člena statutarnega sklepa. Na podlagi 40. člena poslovnika dela 
Skupščine bomo najprej izvolili komisiji za verifikacijo pooblastil za današnjo 
sejo obeh zborov in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v komisiji za verifikacijo pooblastil izvolimo naslednje de- 
legate. V Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora izvajalcev: iz 
Občinske kulturne skupnosti Metlika Vladimiro Škof za predsednico, Dragico 
Rot iz Občinske kulturne skupnosti Litija in Bojana Broliha iz Občinske kul- 
turne skupnosti Ljubljana-Moste-Polje za člana. V Komisijo Zbora uporab- 
nikov pa: Marjana Znidariča iz Občinske kulturne skupnosti Maribor za pred- 
sednika, Anko Zevnik iz Občinske kulturne skupnosti Kranj in Bruna Klan- 
čiča iz Občinske kulturne skupnosti Izola za člana. 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. 

Prosim obe predsednici zborov, da izvedeta glasovanje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Kdo je za 
predlog? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov 
Zbora izvajalcev za 11. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni 
predlagani kandidati. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila de- 
legatov ter sestavi poročilo za zbor. 
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Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Kdo je za predlog? 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil delegatov Zbora 
uporabnikov za 11. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije izvoljeni pred- 
lagani kandidati. 

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

Predsednik France Štiglic: Obveščam vas, da so na današnjo sejo 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije povabljeni predstavniki: CK ZKS, 
RK SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Zveze 
socialistične mladine Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Na sejo Skupščine so povabljeni tudi 
člani Izvršnega odbora. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišu tajniku v pismeni obliki že na 
začetku seje, da bi lahko odgovorih, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Za današnjo sejo predlagam enak dnevni red, kot ste ga delegati prejeli 
z vabilom: 

1. potrditev zapisnika 10. seje in pregled izvršitve sklepov; 
2. poročilo o delu Izvršnega odbora; 
3. osnutek zakona o kulturnih skupnostih; 
4. osnutek poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 

odnosov v SR Sloveniji; 
5. predlog poročila o uresničevanju načrta kulturnega razvoja Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letih 1976, 1977, 1978 in v prvi polovici leta 1979 ter 
o predvidevanjih do 1980; 

6. poročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1976 do 
1979 in ocena možnosti razvoja v letu 1980; 

7. analiza možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 1981—1985 s smer- 
nicami za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in 
predlog okvirne usmeritve kulturnega razvoja Slovenije v obdobju 1981 do 
1985 s sestavinami za pripravo samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1981—85 in informacija o odgovorih 
občinskih kulturnih skupnosti na vprašalnik o nekaterih vprašanjih programa 
skupnih nalog v obdobju 1981—85; 

8. osnutek izhodišč za sestavo programa skupnih nalog v letu 1980 in 
osnutek pravilnika o načinu pripravljanja akcij za sestavo skupnega programa; 

9. predlog za financiranje dejavnosti širšega pomena v letu 1979; 
10. osnutek samoupravnega sporazuma o sodelovanju in medsebojnih pra- 

vicah, obveznostih ter odgovornostih pri skupni realizaciji projekta »Draž- 
goška bitka«; 

11. delegatska vprašanja in odgovori. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Medtem sta verifikacijski komisiji končali z delom. Prosim predsednika 

komisij za poročilo! 
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Vladimira Škof: Poročilo Verifikacijske komisije o udeležbi dele- 
gatov Zbora izvajalcev Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije za 11 seji 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije dne 18. julija 1979. 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 sporazuma o ustanovitvi 
Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor izvajalcev 62 delegatskih mest. V Zboru 
izvajalcev je danes navzočih 39 delegatov, kar je več kot polovica, zato zbor 
lahko nadaljuje delo in veljavno sklepa. 

Marjan Znidarič: Verifikacijska komisija Zbora uporabnikov Skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije je na svoji današnji seji ugotovila nasled- 
nje: 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 spora- 
zuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije ima Zbor uporabnikov 62 
delegatskih mest. V Zboru uporabnikov je danes navzočih 38 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 vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor izvajalcev soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil ter s tem verificiral pooblastila delegatov Zbora izva- 
jalcev za 11. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

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

Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Zeli kdo razprav- 
ljati o poročilu Komisije? (Nihče.) Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil ter s tem verificiral pooblastila delegatov Zbora 
uporabnikov za 11. 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. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori SR Slovenije obravnavala 3. točko dnevnega reda. 

Predsednik France Stiglic: Prehajamo na 3. t o č ko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o kulturnih skupnostih. 

Iz poročila o delu Izvršnega odbora in odborov Izvršnega odbora, ki smo 
ga pravkar prejeli, je razvidno, da je bilo razdobje med 10. in 11. sejo Skup- 
ščine živo in razburljivo, saj je bila v razpravi vrsta vprašanj, ki jih je bilo 
potrebno pripraviti za današnjo sejo. Osrednja točka tega življenja je bil osnu- 
tek zakona o kulturnih skupnostih. Pri tej razpravi moramo takoj ugotoviti in 
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najbrž v sklepu to tudi zapisati, da so roki, opredeljeni za razpravo oziroma 
obravnavo tako pomembnih zadev, kot je recimo zakon o kulturnih skupnostih, 
prekratki in da ta praksa, ki trenutno velja v našem skupščinskem sistemu, ni 
dobra. Zaradi tega najbrž ta razprava ni posegla do tistih osnov, do katerih 
bi morala. Kljub temu pa so tako Kulturna skupnost Slovenije kot občinske 
kulturne skupnosti skušale temeljito razpravljati o osnutku zakona. V ta 
namen so ga obravnavali vsi organi Skupščine, predvsem Izvršni odbor, Odbor 
za nadaljnji razvoj itd., sklicani pa so bili tudi regionalni posveti z občinskimi 
kulturnimi skupnostmi, ki naj bi pripomogli k temeljite j ši opredelitvi o osnut- 
ku zakona. 

V materialih, ki ste jih prejeli, je vse to zajeto hkrati s poročili in stališči 
nekaterih komisij Skupščine SR Slovenije, tako da imate precej temeljit pre- 
gled obravnave tega zakona. Imate tudi vse zapise posvetovanj, ki so bili 
opravljeni v okviru Kulturne skupnosti Slovenije, poročila strokovne službe, 
tako da bo današnja razprava lahko dovolj kakovostna. 

Pismeno smo dobili pripombo Občinske kulturne skupnosti Velenje, in 
sicer delegacije za delegiranje delegatov za Kulturno skupnost Slovenije. Iz- 
vršni odbor Občinske kulturne skupnosti Velenje se ne strinja z osnutkom za- 
kona o kulturnih skupnostih in predlaga, da delegata, ki se bosta udeležila 
11. seje Skupščine, glasujeta proti predlogu. Obrazložitev osnutka zakona o 
kulturnih skupnostih namreč nejasno opredeljuje financiranje, planiranje in 
organiziranost. Enako stališče je bilo ugotovljeno na regijskem posvetu v 
Celju, kjer so bile zapisane tudi obrazložitve. 

Menim, da so te tri opredelitve, ki so tu navedene — financiranje, plani- 
ranje in organiziranost — zajete v vseh materialih in dovolj izpostavljene. 
Se pravi, da nam Kulturna skupnost Velenje ponuja mnenja, ki se usklajujejo 
s splošnimi rezultati razprave, ki je potekala doslej. 

S tem uvodom prosim delegate, da se prijavijo k besedi. Zeli predstavnik 
predlagatelja v zvezi s tem kaj pojasniti? Besedo ima tovariš Peter Ogrizek, 
predstavnik predlagatelja! 

Peter Ogrizek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Republiški komite za kulturo bo na popoldanski seji Izvršnega sveta pred- 
lagal, da Izvršni svet zavzame naslednje stališče o nadaljnjem postopku. 

Iz razprave v delovnih telesih Skupščine KSS in iz regijskih posvetov z 
občinskimi kulturnimi skupnostmi, ki jih je organizirala Kulturna skupnost 
Slovenije, izhaja, da je treba gradivo osnutka zakona o kulturnih skupnostih 
še nadalje usklajevati z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
kakor tudi z osnutkom zakona o temeljih družbenega planiranja. Predlagatelj 
priznava to potrebo, ob tem pa meni, da je nujno doseči tudi nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov na tem dokaj zapletenem področju družbene 
dejavnosti, ker se kažejo nekatera očitna protislovja, ki izvirajo iz različnih 
interesov na ravni občin na eni strani in na ravni republike na drugi strani. 

V dosedanji skupščinski obravnavi je bila posebne pozornosti delegatov 
deležna ena izmed v osnutku ponujenih oblik samoupravne interesne organi- 
ziranosti, posebna kulturna skupnost, v kateri naj bi delovni ljudje in občani 
zadovoljevali svoje potrebe in interese v tistih programih družbenih dejav- 
nosti, ki presegajo občinska območja. Ker pa ni bil dovolj konsistentno opre- 
deljen način, kako bodo delovni ljudje in občani uresničevali svoj vpliv na 
celotnem področju družbenih dejavnosti, je po mnenju predlagatelja pri na- 
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daljnji pripravi zakona potrebno posvetiti tej obliki samoupravne organizi- 
ranosti največjo pozornost. V tem smislu predlagatelj sprejema predlog Re- 
publiške konference SZDL, da naj opravi potrebne kozultacije v zainteresiranih 
družbenih organizmih in na regionalnih posvetih v okviru SZDL, se preden 
bo zakonski predlog predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

Pripravo zakonskega predloga naj bi spremljala posebna delovna skupina, 
sestavljena iz predstavnikov Izvršnega odbora KSS, Sindikata kulturnih de- 
lavcev, CK ZKS, Republiške konference ZSMS, Kulturne skupnosti Slovenije 
in ZKOS njen namen pa bi bil, da bi s posebno pozornostjo preučila vse pri- 
pombe k osnutku zakona, zlasti tiste, ki zadevajo družbenoekonomske odnose 
(svobodno menjavo dela, planiranje, financiranje) ter posebnosti samoupravne 
interesne organiziranosti in predlagala argumentirano rešitev dileme, ali naj 
se za uresničevanje interesov delovnih ljudi in občanov na posameznih pod 
ročjih kulturnih dejavnosti ustanovijo posebne kulturne skupnosti kot origi- 
narne samoupravne interesne skupnosti v republiškem območju ali pa naj se 

•znotraj občinskih kulturnih skupnosti in Kulturne skupnosti Slovenije orga- 
nizirajo ustrezne temeljne skupnosti. Predlagamo, da se osnutek zakona z vsemi 
pripombami, predlogi in stališči sprejme, razprava o poglavitnih rešitvah za- 
kona pa podaljša, kakor predlaga Svet za kulturo Republiške konference SZDL. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Marjan Znidarič, delegat Kulturne skupnosti 
Maribor! 

Marjan Znidarič: Kaj takšne skupnosti sploh pomenijo, kakšne 
so njihove pristojnosti? Strinjamo se, da se zaradi razjasnitve tega vprašanja 
razprava podaljša do jeseni. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Najbrž pojasnila na to še 
nihče nima, kritične pripombe pa so. To vprašanje je odprto in se navezuje na 
vse tiste naše razprave, ki smo jih imeli nekoč o vprašanjih področnih in te- 
meljnih skupnosti — kaj je bolj primerno in kaj manj. To vprašanje ostaja 
eno poglavitnih, so pa še druga, ki so zajeta v vseh teh pripombah. 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Avgust Krašovec, de- 
legat Kulturne skupnosti Celje! 

Avgust Krašovec: Naša delegacija meni, da zakon še ni zrel za 
sprejemanje, zlasti zato ne, ker je v predlaganem osnutku predvidena taka 
organiziranost kulturnih skupnosti, ki praktično pomeni novo koncentracijo 
sredstev na republiški ravni za vse dejavnosti, ki bi se vključevale v posebne 
skupnosti. Občinske kulturne skupnosti bi bile samo še nekakšen posrednik 
za že dogovorjeno kulturno politiko v posebnih skupnostih na republiški ravni. 
To pa pomeni, da bi se s tako organiziranostjo posebnih skupnosti zanikala 
občina kot nosilka vseh tistih dejavnosti, ki so potrebne za njene občane. 

Posebne skupnosti bi brez dvoma pogojevale okrepitev administracije, 
tako tudi pri temeljni skupnosti, kar pa nikakor ne more biti naš cilj. Odtu- 
jenost odločanja uporabnikov bi postala dejstvo, saj bi tudi o problemih ob- 
činske kulture lahko le-ti razpravljali v prihodnje le na republiški ravni prek 
majhnih delegacij oziroma konferenc delegacij z majhnim številom predstav- 
nikov. 
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Naj navedem primer: Če se danes obravnava problematika Slovenskega 
ljudskega gledališča iz Celja, lahko razpravlja o njej poleg izvajalcev tudi, 
teoretično, na sami seji Skupščine Občinske skupnosti 105 delegatov uporabni- 
kov. V posebni skupnosti bi bali le trije delegati. Celoten prenos interesov tako 
ne bi bil neposreden. Tudi čas obravnave osnutka ni bil primerno izbran — 
med počitnicami, niti ni bil dovolj dolg. Zato celjska delegacija meni, naj se 
razprava podaljša do konca septembra ali še dlje, da bi lahko o osnutku raz- 
pravljale tudi občinske skupščine kulturnih skupnosti. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Tovariš tajnik je sicer pri- 
pravil predlog današnjega sklepa k 3. točki dnevnega reda, vendar naj se ne 
sprejme, ker gre tu še za očitno odprto vprašanje. Pač pa so v obrazložitvi na- 
vedena vsa naša stališča, ki jih bomo danes še obravnavali in razčistili. Sploš- 
no mnenje je, kot je razvidno tudi že iz današnjih prvih treh razprav, da bi 
bilo treba osnutek zavrniti. Predlagam, da ta dokončni sklep še odložimo, do- 
kler se razprava ne razširi, in se potem odločimo na osnovi povedanih stališč. 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovarišica Marina Janežič, 
delegatka ljubljanske Kulturne skupnosti! 

Marina Janežič: Tudi predstavniki ljubljanske kulturne skupnosti 
podpiramo stališča, ki so bila v tej razpravi že izrečena. Predvsem podpiramo 
predlog, da je treba javno razpravo podaljšati. Rok od objave osnutka do danes 
je bil prekratek, da bi lahko o osnutku razpravljali prav vsi, ki jih to utegne 
zanimati — delegacije temeljnih organizacij združenega dela, delegacije kra- 
jevnih skupnosti in drugi zainteresirani. Sam osnutek zakona je še zelo ne- 
jasen prav pri reševanju temeljnih vprašanj: organiziranost kulturnih skup- 
nosti, delegatski sistem, financiranje. Zlasti nejasni so pojmi in naloge po- 
sebne skupnosti, enote, temeljne skupnosti. Ziato predlagamo, naj predlagatelj 
osnutek dopolni in ga ponovno da v javno razpravo. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Kot je omenil predstavnik 
predlagatelja, je bil pogovor v Svetu za kulturo pri Republiški konferenci 
SZDL. Mi zapisa o tem sicer nimamo, lahko pa tovariš predsednik Izvršnega 
odbora, ki se je te seje udeležil, o tem kaj pove. 

Besedo ima tovariš Ivo Tavčar, predsednik Izvršnega odbora Kulturne 
skupnosti Slovenije! 

Ivo Tavčar: Mi smo, žal, terjali danes navsezgodaj, da nam pošljejo 
uradni zapis predloga iz Socialistične zveze. Doslej ga nismo prejeli, vem pa, 
da so tak zapis že prejeli v Skupščini SR Slovenije. V tem primeru se je seveda 
težko opirati na nekaj, česar nimamo pismeno sporočenega. Končnega obliko- 
vanja tega stališča, ki je bilo izraženo v razpravi v Svetu za kulturo, ni mogoče 
natančno predvideti in posredovati. Seja je potekala iz različnih zornih kotov. 
Precej enotno je bilo mnenje, da je osnutek zelo šibak in da je tso šibka podlaga 
za izgotovitev zakonskega predloga. Zato so bili v razpravi izraženi pomisleki, 
kaj bi se pravzaprav v danem trenutku lahko storilo. 

Uradno je ta osnutek v postopku, se pravi, da je v ustreznih skupščinskih 
zborih in tudi v Kulturni skupnosti Slovenije kot enakopravnem zboru za ta 
primer. In zdaj se je treba izreči, ali ga sprejeti ali ne. Obstaja pa tudi tretja 
rešitev, da se nekako podaljšuje sedanje stanje, kar pa je seveda vprašljivo. 
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Morda je tu še tudi kakšna četrta rešitev, v vsakem primeru pa je razprava 
v Svetu za kulturo izzvenela, da je treba pripraviti pravzaprav novo dopol- 
njeno besedilo. Zato je možno iskati še kakšno prožnejšo rešitev. 

Mi smo se prav spričo tega, ker nismo vedeli, kako in kaj, v pogovorih z 
ustreznimi zastopniki Skupščine SR Slovenije na koncu odločili, da je mogoče 
reči samo da ali ne, vendar da z vsemi pogoji, zavezami, pripombami, ki v 
bistvu pomenijo, da je to zelo šibka podlaga za zakonski predlog. Zato si bo pri 
pripravi zakonskega predloga treba vzeti primeren čas, omogočiti ustrezne 
poprejšnje razprave, dogovore, pogovore, tako da bi bil predlog resnično te- 
meljito pripravljen in da bi dal odgovore na vsa dosedanja vprašanja in trdno 
podlago tudi za nadaljnje uresničevanje takšnega zakona. 

V tem smislu je pripravljen tudi predlog, ki je pred vami in ki je vsebinsko 
v precejšnji meri usklađen z vsem tem, kar so rekli tudi že v Skupščini. Je pa 
tudi v Skupščini sami negotovost, kaj se bo zgodilo na njihovih zborih v nasled- 
njih dneh: ali bo sprejet tak »da« z vsemi pogoji ali bo dana zavrnitev. V nobe- 
nem primeru ne vem, kaj bi časovno z enim ali drugim pridobili. Morda je tu 
posredi bolj formalno vprašanje kot vsebinsko, kajti obstaja splošna enotnost, 
da je to vsebinsko šibak osnutek. Negotovost je prav v formalnih izhodih iz te 
zagate. Če je vaša razprava danes taka, da to v bistvu pomeni, da je treba 
predlog zavrniti, tudi formalno, ne samo de facto, potem je potrebno, da upo- 
števamo to vaše mnenje in v tem smislu je potrebno tudi ta predlog besedila, 
kakršen je pred vami, ustrezno spremeniti. Sicer pa slišim, da smo ravnokar 
dobili neko gradivo. Mogoče je v zvezi s to točko. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Ker smo samostojen zbor 
  delegati izražajo mnenje svojih delegacij v občinskih kulturnih skupnostih, 
smo to razpravo razširjali še naprej. Ker je predlog zakona vselej povezan že z 
amandmaji, se pravi s konkretnimi predlogi, se lahko zgodi, kot se je že tudi 
kdaj prej zgodilo, da ti niso sprejeti in da nadaljna pot osnutka zakona kljub 
danim obljubam ne bo tekla tako, kot bi bilo potrebno. Skupščina zelo vztraja 
pri rokih — o tem bomo lahko govorili več pri točki dnevnega reda o dele- 
gatskem sistemu. Zato je prav, da se odločamo po mišljenju, ki ga prenašajo 
delegati iz svojih delegacij. Tu pa so stališča in sklepi Sveta za kulturo pri 
predsedstvu RK SZDL, ki jih bom prebral. 

»Stališča in sklepi Sveta za kulturo pri predsedstvu Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije, sprejeti na 22. seji 10. junija 1979 v zvezi z osnutkom 
zakona o kulturnih skupnostih. Po uvodnih besedah tovariša Andreja Ujčiča in 
obsežni razpravi so se v zvezi z osnutkom zakona o kulturnih skupnostih obli- 
kovala naslednja stališča, predlogi in ocene. 

V zvezi z 2. poglavjem osnutka zakona — svobodna menjava dela v kul- 
turnih skupnostih — je bilo poudarjeno, da področje družbenoekonomskih od- 
nosov v osnutku zakona še ni dovolj jasno izpeljano in opredeljeno, čeprav 
že sedanje besedilo v primerjavi s sedaj veljavnim zakonom, pa tudi predlogom 
za izdajo tega zakona predstavlja bistven vsebinski napredek. Se zlasti, ko gre 
za vprašanje virov oziroma njihovo opredeljevanje, je treba izhajati iz pojmo- 
vanja kulture kot sestavine družbene nadgradnje, ki je najtesneje povezana z 
razvojem proizvajalnih sil. Izhajajoč iz tega moramo pri opredeljevanju virov 
in materialnih odnosov za kulturne dejavnosti kot dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena presegati žal še vedno prisotno tezo o marginalnem, drugo- 
vrstnem pomenu in deležu kulture pri razvijanju in obnavljanju človekovih 
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delovnih in ustvarjalnih sposobnosti. Tako bi bilo treba vsaj za nekatere, danes 
že fundamentalne potrebe dolgoročno zagotoviti stabilne vire, kot je na primer 
dohodek temeljne organizacije združenega dela, hkrati pa bo potrebno okre- 
piti tudi delež neposredne svobodne menjave dela, ki je v svobodni menjavi 
dela prek samoupravnih interesnih skupnosti ni mogoče zagotoviti, kot na 
primer materialni stroški, likovna oprema delovnega prostora in človekovega 
okolja sploh, ustanavljanje in izpopolnjevanje strokovnih, družboslovnih, mark- 
sističnih knjižnic v tozdih, sredstva za obnovo kulturnih spomenikov, ki vse 
bolj postajajo osnovno sredstvo na primer turističnega gospodarstva itd. 

Kulturno dejavnost je treba obravnavati kot dohodkovno in plansko kom- 
ponento in kategorijo na vseh ravneh samoupravne organiziranosti družbe, v 
predloženem osnutku zakona o kulturnih skupnostih pa vse to še ni dovolj na- 
tančno in jasno opredeljeno, je menil Svet za kulturo. 

Svet za kulturo je prav tako opozoril, da v osnutku zakona niso dovolj 
jasno opredeljene določene različnosti, ki bodo prišle do izraza med posamez- 
nimi posebnimi skupnostmi, saj na primer na področju založniške in filmske 
dejavnosti v precejšnji meri prevladujejo tržni odnosi, svobodna menjava dela 
pa je uveljavljena le delno, medtem ko je na ostalih področjih položaj praktično 
nasproten. 

Tudi kar zadeva tretje poglavje osnutka zakona o kulturnih skupnostih, 
je bilo poudarjeno, da predstavlja besedilo v primerjavi z dosedanjim zakonom 
velik napredek, da pa bi bilo treba nekatera odprta vprašanja in dileme raz- 
rešiti, še preden bi prišli v fazo predloga zakona. 

Izhajajoč iz ugotovitve, da morajo imeti v občinskih kulturnih skupnostih 
delovni ljudje in občani možnost uveljaviti celovit interes, pa tudi odgovornost 
za razvoj kulture, to pomeni, da mora biti občinska kulturna skupnost ne le 
mesto dogovarjanja, temveč tudi izhodiščna točka celovito zastavljene svobodne 
menjave dela in združevanja sredstev za financiranje tistih kulturnih dejav- 
nosti oziroma programov, ki imajo splošni, to je skupni pomen. Tisto, kar 
imenujemo dejavnost širokega družbenega pomena in za kar danes združujemo 
sredstva tretjinsko, polovično ali v celoti, bi moralo z novim zakonom o kultur- 
nih skupnostih postati sestavni del programa sleherne občinske kulturne skup- 
nosti. To pa bo mogoče doseči le, če bodo skupne potrebe vsebovane v planih 
organizacij združenega dela in krajevnih skupnostih tako, da bo interes upo- 
rabnikov presegel ozek parcialni interes in se bo vključeval v splošni naci- 
onalni kulturni program, kar hkrati pomeni, da bo lahko občinska kulturna 
skupnost le tako zasnovana celovito. Občinska kulturna skupnost mora obvla- 
dati celoten program kulturnih dejavnosti, je bilo poudarjeno na seji, saj bo le 
tako mogoče uveljaviti avtentičen kulturni interes uporabnikov v občini, pa 
tudi izvajalcev programa v konkretni občini. 

Svet je kot pozitivno novost v osnutku zakona o kulturnih skupnostih oce- 
nil, da poleg temeljnih skupnosti, enot in nadaljnje razgradnje Kulturne skup- 
nosti Slovenije uvaja tudi posebne skupnosti. Toda, kakorkoli je to pozitivna 
novost, ki jo je treba še bolj vsestransko opredeliti, pa je slabost besedila pred- 
vsem v tem, da v osnutku ni dovolj jasno opredeljena razlika med njimi in nji- 
hova specifika, zlasti glede na občinske kulturne skupnosti, pa tudi v odnosu 
do drugih oblik samoupravnega organiziranja. 

Posebne kulturne skupnosti bi bilo treba razumeti predvsem kot prostor, 
kjer naj bi uporabniki uresničevali svoje posebne interese, hkrati pa bi morale 
biti tudi pomembno mesto za celovitejše soočanje izvajalcev in uporabnikov, 
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česar v večjem številu občinskih kulturnih skupnosti ni mogoče uresničiti, ker 
je izvajalcev malo ali pa jih sploh ni, razen za področje ljubiteljske kulture. 

Razprava na seji Sveta za kulturo je še posebej opozorila, da v predlo- 
ženem osnutku zakona ni dovolj razvidna povezava med občinsko, posebno in 
republiško kulturno skupnostjo, prav tako pa je neobdelan tudi regionalni vidik 
zadovoljevanja kulturnih potreb, ki bi ga bilo treba čimbolj natančno uteme- 
ljiti, zlasti kar zadeva njegovo družbenoekonomsko vsebino. Svobodna menja- 
va dela v regionalnih okvirih bi morala biti izrazito izpostavljena, saj praksa 
sama nenehno ugotavlja, da se velik del kulturnih programov, zlasti organi- 
zacij združenega dela na področju kulture, uresničuje v regionalnih okvirih. 

Kar zadeva posebne skupnosti za posamezna področja kulturne dejavnosti, 
je bilo na seji Sveta za kulturo še posebej poudarjeno, da so očitki, da gre za 
prenapetosti in hipertrofijo mehanizmov brez vsebine, in podobno, neutemeljeni 
ter da gre predvsem za širjenje možnosti neposrednega sodelovanja uporab- 
nikov in izvajalcev na posameznih področjih, kjer pa morajo- biti povsem jasno 
določene tudi medsebojne obveznosti. 

V razpravi je bilo enotno izraženo stališče, da pri oblikovanju posebnih 
skupnosti na področju kulture ni mogoče teh povsem enačiti ali primerjati s 
posebnimi skupnostmi na področju raziskovalne dejavnosti ali izobraževanja, 
temveč je treba upoštevati vse specifičnosti tega področja ter ga tem speci- 
fičnostim primerno tudi samoupravno organizirati. Vsakršno nekritično prevze- 
manje zamisli o posebnih skupnostih na področju raziskovanja in izobraževanja 
zaradi izrazitega prepletanja kulturnih programov, dejstva, da so za pro- 
grame kulture, založništva, za programe medrepubliškega in mednarodnega 
kulturnega sodelovanja, za nacionalne muzejske zbirke, za spomenike itd. upo- 
rabniki vsi delovni ljudje in občani Socialistične republike Slovenije, torej ne 
pride v poštev. 

Prav tako posebne skupnosti ne bi smele predstavljati nevarnosti za ši- 
ritev strokovnega aparata, temveč bi morale pripravljati gradiva že obstoječe 
strokovne službe, ki morajo biti izključno v funkciji samoupravno' organizira- 
nega delovnega človeka in občana. 

O poglavju o samoupravni organiziranosti kulturnih dejavnosti so neka- 
teri udeleženci v razpravi ponovno predlagali, da se v graditvi čvrstejše ver- 
tikalne povezanosti med občinskimi in republiško kulturno skupnostjo preuči 
tudi možnost, da bi dali večji poudarek temeljnim skupnostim za posamezna 
področja. Po njihovem mnenju bi lahko tudi na republiški ravni predvideli 
temeljne skupnosti, ki bi celotno samoupravno organiziranost naredile veliko 
bolj prožno, zlasti v smislu celovitejšega soočanja uporabnikov in izvajalcev. 

Na osnovi teh stališč bi se dalo sklepati, kaj bo treba posebej preučiti v 
nadaljnjih razpravah o tem zakonu, da se posebne in temeljne skupnosti ne 
bodo izključevale, pač pa verjetno celo dopolnjevale. Na seji je bilo prav tako 
poudarjeno, da osnutek zakona ne opredeljuje dovolj natančno, kdo so dejanski 
uporabniki, kar lahko postane velika ovira pri opredeljevanju avtentičnih kul- 
turnih interesov delovnih ljudi in občanov ter onemogoča vzpostavljanje avten- 
tičnih delegatskih odnosov. 

Kar zadeva tisti del osnutka, ki govori o Prešernovem skladu, je Svet 
za kulturo menil, da bi bilo bolje, če bi tako kot doslej vprašanje Prešernovega 
sklada urejeval poseben zakon. 

Svet za kulturo je ocenil, da je razprava izpričala veliko mero enotnosti, 
kako zakon o kulturnih skupnostih oblikovati naprej, in to ne glede na do- 
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ločene različnosti, ki so se pojavile, zlasti, kar zadeva odnos med posebnimi 
skupnostmi in ostalimi oblikami samoupravne organiziranosti občinske kulturne 
skupnosti, temeljne skupnosti, Kulturne skupnosti Slovenije ter da je lahko raz- 
prava dobra osnova za pripravo izpopolnjenega besedila osnutka zakona. 

Svet za kulturo je sklenil predlagati predlagatelju ter Skupščini Socia- 
listične republike Slovenije, naj skupščinska telesa in zbori o osnutku razprav- 
ljajo, kot je bilo načrtovano, da pa bi bilo koristno in potrebno podaljšati rok 
za javno razpravo o osnutku zakona o kulturnih skupnostih tako, da bi lahko 
posebna delovna skupina v drugostopenjski razpravi pripravila takšno inačico 
besedila zakona, ki bo prinašala čimboljše rešitve in možnosti za dosledno 
samoupravno organiziranost področja kulturnih dejavnosti. 

V delovno skupino, ki naj bi do 15. septembra 1979 pripravila novo bese- 
dilo osnutka zakona o kulturnih skupnostih, je Svet za kulturo imenoval tova- 
riše: Andreja Ujčiča, Iva Tavčarja, Franca Salija, Jožeta Humerja, Štefana 
Balažica, Mitjo Rotovnika, Petra Bekeša, okrepljena pa naj bi bila po potrebi 
s pravnikom in ekonomistom. Republiški komite za kulturo bo na osnovi 
pripomb iz javne razprave o osnutku do 1. septembra 1979 pripravil delovno 
zasnovo besedila osnutka, tako da bo delovni skupini olajšano delo. Sekretariat 
Sveta za kulturo pa mora v tem.času poskrbeti, da bo javna razprava o os- 
nutku zakona o kulturnih skupnostih čim bolj pripravljena«. 

Upoštevajmo ta material in stališča kot ena tistih, ki jih tu že imamo in ki 
se ne razlikujejo od vseh dosedanjih, tako naših kot drugih in razprav, se 
pravi, da so vsa stališča usklađena, neusklađenost je samo še v odločitvi. Mislim 
pa, da neka drugostopenjska razprava na podlagi tega osnutka ni mogoča. To se 
pravi, da se osnutek zavrne. 

Želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovarišica Dragana Kraigher-Senk, 
predstavnica Skupščine SR Slovenije! 

Dragana Kraigher-Senk: Najprimerneje bi bilo uporabiti mož- 
nost, ki jo daje tretji odstavek 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
da se osnutek predloženega zakona vrne predlagatelju, ki ga naj dopolni v 
smislu razprave. To možnost je uvodoma nakazal tudi tovariš Tavčar, saj Skup- 
ščina Kulturne skupnosti Slovenije obravnava in sprejema osnutek zakona o 
kulturnih skupnostih kot enakopraven zbor. Tak postopek je v skladu tudi s 
stališčem, ki ga je izoblikoval Svet za kulturo pri Predsedstvu RK SZDL. 

Predsednik France Stigli c: Hvala lepa za pojasnilo! Gre za to, da 
se da tako mnenje in da se v bistvu podaljša razprava o osnutku zakona o 
kulturnih skupnostih. To praktično pomeni, da ga v našem primeru lahko 
Skupščina vrne v nadaljnjo razpravo, s tem, da se razprava podaljša. Naša raz- 
prava pa tu še traja. 

Želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Marjan Znidarič, delegat 
Kulturne skupnosti Maribor! 

Marjan Znidarič : Poleg pripomb, ki smo jih dali na regijskem 
posvetu 5. julija v Mariboru, smo tudi včeraj v Izvršilnem odboru predlagali 
drobne pripombe, ki smo jih posredovali predlagatelju pa tudi Kulturni Skup- 
nosti Slovenije. Opozoril bi na tri načelna vprašanja, in sicer: V Mariboru meni- 
mo, da osnutka ne bi zavračali, kajti v vsakem primeru, kljub pomanjkljivostim, 
ki so bile navedene in v javni razpravi že prikazane, predstavlja pomemben ko- 
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rak naprej. Podpiramo tudi pobudo, da se razprava podaljša in nadaljuje. V 
Mariboru smo prišli do zaključka, da bi bilo treba nadaljnjo javno razpravo 
usmeriti predvsem k dvem vprašanjem, k dograditvi členov, ki govore o po- 
sebnih kulturnih skupnostih, in členov, ki govore o načinu financiranja. Gre 
za to, iz koliko virov in iz kakšnih virov bomo financirali kulturo. To dilemo 
je potrebno konkretneje opredeliti in temeljiteje pretresti. 

Kar se pa tiče posebnih kulturnih skupnosti, menimo, da bo vprašanje 
razreševanja problematike samoupravne organiziranosti steklo nekoliko lažje 
po ustanovitvi morebitnih temeljnih skupnosti v občinah ali celo med občinami 
in enotami. 

O posebnih skupnostih sodimo, da bi bilo treba do jeseni konkretneje zgra- 
diti shemo njihovega delovanja in organiziranosti in jo mogoče tudi dodatno 
obrazložiti, in to ne samo člene, ampak ljudem, ki bodo o tem razpravljali in 
odločali, nekoliko temeljiteje prikazati, kako si to predstavljamo. Sedaj zelo 
načelno razpravljamo o temeljnih skupnostih in zelo deklarativno o posebnih 
skupnostih. Pri tem ne vidimo, kako naj bi to v resnici delovalo. 

V celoti se strinjamo s pripombami, ki so jih dali tovariši iz Celja. Preden 
se bomo dokončno odločali o posebnih skupnostih, bomo morali dati tudi že 
vsaj približno oceno, koliko bo takšna organiziranost stala, saj se bomo potem 
laže odločali, ali je kvaliteta, ki jo ta samoupravna organiziranost prinaša, do- 
volj velika in ali ne obstaja nevarnost, na katero so že Celjni opozorili, da bo 
tudi dosti administrativnih in režijskih stroškov, vsebinski premiki pa ne bodo 
takšni, kot si mogoče sedaj zamišljamo. 

Mislim, da bi bilo treba organizirati posebne skupnosti tako, da ne bi v 
njih kot sedaj v odborih ali komisijah popolnoma prevladoval vpliv izvajalcev 
nad uporabniki. V posebne skupnosti moramo pripeljati tako širok krog inte- 
resov uporabnikov, da bodo te skupnosti res lahko dvodomno enakopravno 
odločale oziroma delovale, drugače bo ostalo pri sedanjem stanju, ko se v 
raznih organih tako občinskih kot republiške kulturne skupnosti neprestano 
srečujemo z močno prevladujočimi interesi izvajalcev nad uporabniki. To pa 
ni cilj. Mislim, da bo v temeljnih skupnostih to lahko, ker je neposredni interes 
v občini ali regiji dosti lažje izpeljati kot na nivoju republike, kjer se ti inte- 
resi mnogo bolj križajo in kjer prihaja do kolizij teh interesov. Zlasti poudar- 
jamo potrebo, da se do konca septembra nekoliko konkretneje dogovorimo o po- 
sebnih skupnostih in o načinu financiranja. 

Predsednik France Stiglic: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovarišica dr. Breda Pogorelec, delegatka Kulturne skupnosti Ljubljana-Cen- 
ter! 

Dr. Breda Pogorelec : Moj prispevek najbrž ne bo pomenil bistve- 
no novost v primerjavi s prispevki ostalih razpravljalcev. Kljub temu pa mi- 
slim, da je treba ob osnutku zakona in ob splošni kulturni usmeritvi poudariti 
naslednje. 

Pri osnutku takega zakona bi moralo biti najpoprej načelno jasno, kako 
razumemo funkcijo kulture v naši družbi v celoti: kot neločljiv del vseh de- 
javnosti, tisti del, od katerega je v pomembni meri odvisno vse naše življenje, 
tudi gospodarstvo. Tako pojmovanje kulture je pri nas v našo škodo še vse 
preredko. Nato bi bilo treba razmisliti posebej o kulturnih dejavnostih, o po- 
trebnih oblikah širjenja kulture, kulturne informacije in spodbujanja profe- 
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sionalnih in amaterskih kulturnih dejavnosti. Sele po takem postopku in po 
obširni, tudi novatorski razpravi, ki bi morala upoštevati obstoječe stanje, 
zgodovinske razsežnosti in perspektivo, potrebe v prihodnje, bi bilo mogoče iz- 
delati model učinkovanja kulture in delovanja in vpliva kulturnih dejavnosti 
pri nas, pri tem pa pregledati ustreznost delovanja kulturnih skupnosti na vseh 
ravneh. Če bi se pokazalo, da kulturne skupnosti svojega dela ne morejo oprav- 
ljati, bi šele potem kazalo poiskati nove oblike organizirane kulture. 

Predloženi zakon pomeni ukrep drugačne vrste. Posebne kulturne skup- 
nosti so zaradi tega v njem na določen način vsiljene, brez ustrezne argumen- 
tacije. Prepričana sem — čeprav govori obrazložitev drugače — da bo s poseb- 
nimi skupnostmi prišlo do velikega in nepotrebnega drobljenja in birokratiza- 
cije sfere. Zaradi tega se teh posebnih skupnosti bojimo. 

Mislim, da bi bilo ob začetni, ustrezno vodeni vsebinski razpravi smotrno, 
če bi pogledali, katere so pozitivne značilnosti dosedanjega dela kulturnih 
skupnosti, in jih razvijati naprej, posebej z vsebinsko poglobitvijo. Pri nas 
pa imamo slabo navado: ko dosežemo določeno ustrezno raven nekega dela, 
nekega upravnega dela in podobno, raven, ki bi lahko spodbujala k poglab- 
ljanju vsebine, kaj radi spremenimo organizacijski model in v teh prizadeva- 
njih pozabimo na vsebino. Mislim, da bi morali biti v zakonu na vsebino, 
usmeritev in kvaliteto kulturnih dejavnosti veliko bolj pozorni, kakor so bili 
sestavljalci navedenega zakonskega osnutka. 

Naj razpravo dopolnim z omembo še enega vidika, namreč materialnega 
stanja posameznih kulturnih dejavnosti. To je namreč ponekod več kot slabo, 
neprimerljivo ne le z gospodarstvom, ampak tudi z drugimi, negospodarskim: 
panogami. In vendar je kultura tako zelo vtkana, posredno in neposredno, v 
vse dejavnosti, da bi bilo treba temeljito revidirati, pojasniti in poglobiti 
shematično pojmovanje kulture kot izključnega dejavnika nadgradnje. Ko pa 
je že materialno stanje kulturnih ustanov in dejavnosti zelo pogosto slabo, tudi 
več kot slabo, ne bi kazalo z ustanavljanjem posebnih skupnosti širiti admi- 
nistracije in tako bolj ali manj odtujevati kulturo sebi in življenju. Namesto 
tega bi kazalo razmisliti o taki administrativni ureditvi kulturne sfere, ki bi 
omogočala jasen pregled po vsem slovenskem prostoru in ne bi dodatno obre- 
menjevala že doslej preobremenjene strokovne službe, pa tudi ne kulturnikov. 
Vsi napori naj bi bili namenjeni pospeševanju, poglabljanju kulture in njenemu 
širjenju. Tako bi več sredstev ostalo delavcem v kulturi, katerih osebni do- 
hodek je marsikje sramotno nizek, in njihovemu delu. Mislim, da bi kazalo 
o kulturi razpravljati v tej smeri. Ustanavljanje posebnih kulturnih skupnosti 
je ob opisanih glediščih le škodljiva ovira. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovariš Sergij Pelhan, delegat Kulturne skupnosti Nova gorica! 

Sergij Pelhan: Imel bi načelno vprašanje. Nikjer še nisem zasledil, 
kolikšen odstotek nacionalnega dohodka dajemo Slovenci za kulturo. V okviru 
tega odstotka, za katerega ne vemo, ali je previsok ali prenizek, bi laže raz- 
pravljali o vseh stvareh. 

Predsednik France Štiglic: Hvala lepa! Slovenci dajemo za kulturo 
0,51 % nacionalnega dohodka. 
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Da ne bo nejasnosti, kar se tiče našega eventualnega sklepa: 266. člen po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije predvideva, da zbor vrne osnutek zakona 
predlagatelju, da ga ta spremeni in dopolni. To je formulacija, ki bi jo, ko se 
bomo o tem odločali, lahko upoštevali. Mislim, da so pripombe, mnenja in sta- 
lišča delegatov dovolj zanimiva in dana v tisti smeri, ki bo najbrž še prisotna 
v naših nadaljnjih razpravah. Gre za iskanje poti, za dopolnjevanje, predvsem 
v smislu širše baze za odločanje o programih, za svobodno menjavo dela in 
medobčinske povezave. To bo še posebej prisotno, ko bomo govorili o usme- 
ritvah za nadaljnji srednjeročni razvoj kulturnih dejavnosti. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, predlagam rešitev, ki je usklađena 
z vsemi temi stališči, ki so tu zapisana, ki so bila povedana, pa najbrž tudi 
stališči, ki jih prinašajo delegati s seboj. Naj preberem najprej samo ta del 
sklepa: 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je na svoji 11. seji dne 18. julija 
1979 obravnavala osnutek zakona o kulturnih skupnostih in sprejela sklep: 

1. Osnutek zakona o kulturnih skupnostih se v skladu s tretjim odstavkom 
266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vrne predlagatelju, da ga spre- 
meni in dopolni. 

2. Pri pripravi dopolnjenega osnutka zakona naj predlagatelj upošteva na- 
slednja stališča, mnenja in predloge. — Tu sledi cela vrsta predlogov, za katere 
se je treba odločiti. Vsi jih imate pred seboj. 

Je taka formulacija sklepa današnje razprave o osnutku zakona o kulturnih 
skupnostih zadovoljiva? (Da.) Mislim, da ta naš sklep že tudi časovno usmerja 
razpravo, ker na koncu pravi, naj ne bo prehitra itd. Najbrž je stvar predlaga- 
telja, da delovni skupini vrne osnutek zakona in ga ponovno predloži takrat, 
ko bo dozorel. 

Želi še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Avgust Krašovec, delegat 
Kulturne skupnosti Celje! 

Avgust Krašovec: V Celju predlagamo, da bi dopolnjeni osnutek 
obravnavale občinske kulturne skupnosti na svojih skupščinah. To je temelj za 
naše nadaljnje delo na tem področju in nedvomno velikega pomena. Zaradi 
tega bi bilo zelo, zelo dobro, če bi najširša baza odločala o tem. 

Predsednik France Stiglic: Hvala lepa! Predlog prav gotovo govo- 
ri o tem, kako bi v pomembnejših zadevah moral funkcionirati naš delegatski 
sistem. O tem nismo mogli razpravljati v skupščinah, pa še v izvršnih odborih 
ne vem, če so povsod razpravljali, kar pomeni, da je bilo premalo časa. Najbrž 
se strinjamo, da so ti roki prekratki in da bi se bilo potrebno v Skupščini SR 
Slovenije dogovoriti za ustreznejše. 

So sicer še kakšna mišljenja k sklepu, ki je predlagan? Menite, da zado- 
voljuje naš skupni interes? (Da.) Potem predlagam predsednicama, da izvede- 
ta glasovanje. 

Predsednica Zbora izvajalcev Ljudmila Plesničar: Prosim dele- 
gate Zbora izvajalcev, da potrdijo sklep z dvigom roke. (Vsi delegati Zbora 
izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Predsednica Zbora uporabnikov Slava Oberleit: Prosim delegate 
Zbora uporabnikov, da potrdijo sklep z dvigom roke! (Vsi delegati Zbora upo- 
rabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da je predlagani sklep so- 
glasno sprejet. Potrebne korekture zaradi uskladitve s poslovnikom so tu na- 
vedene in bo dokončni sklep tudi oblikovan, kot je potrebno. 

Ugotavljam, da je ta točka dnevnega reda opravljena. 
S tem je opravljen tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja 

skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije. 



9. seja 

(25. julija 1979) 

Predsedoval: Natan Bernot, 
predsednik Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Natan Bernot: Začenjam 0. skupno sejo Zbora uporab- 
nikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Ima kdo k predlaganemu 
dnevnemu redu kakšno pripombo ali pa predlog za spremembo? (Ne.) Ce nih- 
če, menim, da je za današnjo sejo sprejet naslednji dnevni red: 

1. izvolitev Verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 8. skupne seje; 
3. osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu 

in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju; 
4. osnutek zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem pla- 

nu SR Slovenije; 
5. osnutek analize razvoja vzgoje in izobraževanja v srednjeročnem ob- 

dobju od 1976—1980 in razvojne možnosti za naslednje srednjeročno obdobje; 
6. obračunska bilanca sredstev usmerjenega izobraževanja za leto 1978 s 

predlogom združevanja sredstev za leto 1979; 
7. financiranje pripravništva vzgojiteljic predšolskih otrok; 
8. osnutek smernic za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v 

usmerjenem izobraževanju; 
9. izhodišča za oblikovanje mreže organizacij za usmerjeno izobraževa- 

nje; 
10. družbeni dogovor o popustih in regresih za skupinska potovanja otrok 

in mladine za leti 1979 in 1980; 
11. delegiranje delegata v programski svet RTV; 
12. kritje stroškov ob razglasitvi Univerze Edvarda Kardelja; 
13. vprašanja delegatov. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Verifi- 
kacijske komisije. 

Ima kdo kakšen predlog za sestav Verifikacijske komisije? (Ne.) Če nih- 
če, predlagam, da izvolimo v Verifikacij sko komisijo tovariša Ladislava Kova- 
ča iz Posebne izobraževalne skupnosti za metalurgijo, Mojco Grabeč iz Občin- 
ske izobraževalne skupnosti Slovenj Gradec in Rozalijo Jelen iz Občinske izo- 
braževalne skupnosti Nova Gorica. 

Je morda še kakšen drug predlog? (Ne.) Če ni, dajem ta predlog na glaso- 
vanje. Kdor je za predlagano Verifikacijsko komisijo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nhče.) 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija soglasno izvoljena in jo pro- 
sim, da ugotovi sklepčnost današnje seje. 

Predvidevam, da smo sklepčni, zato predlagam, da z delom nadaljujemo, 
poročilo pa bomo poslušali med sejo. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. 
člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot 
enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 3. to- 
čko dnevnega reda. 

Predsednik Natan Bern o t: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pri- 
pravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pravosodju. 

Gradivo je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega 
poročevalca na današnji seji določil tovariša Jureta Smerdelja iz Republiške- 
ga sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Prosim, tova- 
riš Smerdelj! 

Jure Smerdelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podal bom kratko obrazložitev osnutka zakona o izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in 
pravosodju, ki je pripravljen na osnovi predloga za izdajo zakona ter pripomb 
in mnenj posameznih odborov in komisij zborov Skupščine SR Slovenije. 

Vsebinsko in terminološko je zakon usklađen z osnutkom zakona o usmer- 
jenem izobraževanju ter s pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih, 
ki ga je v januarju potrdila Gospodarska zbornica Slovenije. Zakon pomeni 
izpeljavo sistemskih rešitev zakona o usmerjenem izobraževanju, seveda z vi- 
dika značilnosti oziroma posebnosti državne uprave in pravosodja. 

S tem zakonom skušamo oblikovati izobraževanja delavcev v upravi in 
pravosodju. Želimo, da bi diplomant, ko konča šolo, prišel v organ, kjer bi 
opravljal v času pripravniške dobe s programom določena dela, ob katerih bi se 
praktično usposabljal in usposobil za uspešno opravljanje del in nalog. S stro- 
kovnim izpitom naj se ugotovi usposobljenost pripravnika za uspešno oprav- 
ljanje zaupanih del in nalog, nato pa bi se pričel aktivno in stalno izpopolnje- 
vati. Poudarek je predvsem na izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, ki naj 
pomeni permanentno pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanj, ki so po- 
trebna delavcem v upravi in pravosodju za uspešno opravljanje dela. 

Predlagatelj meni, da je potrebno predvsem na tem delu zakona razvijati 
sistem in ga dograjevati s podzakonskimi akti do take mere, da se bodo delav- 
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ci stalno usposabljali in usposobili za uspešno opravljanje nalog, katere so jim 
zaupane. 

Zakon predvideva, da se bodo izobraževalni programi usklajevali tudi v 
posebni izobraževalni skupnosti. S tem v zvezi pa je še odprto sistemsko vpra- 
šanje statusa posebne izobraževalne skupnosti za področje državne uprave in 
pravosodja, glede na specifiko državne uprave, kjer naj bi programe izobraže- 
vanja predpisal oziroma določal — seveda po predhodnem mnenju in razpravi 
delavcev — predstojnik. 

V poglavju o pripravništvu je dan glavni poudarek na programih pri- 
pravništva. Program je osnova, na kateri se pripravnik usposablja pod stro- 
kovnim vodstvom mentorja. Glavna elementa sta program in pa večja vloga 
mentorja, kot je bila doslej. 

Dosedanje razprave v odborih so osvetlile z več vidikov trajanje priprav- 
niške dobe, predvsem v pravosodju. V variantnem predlogu predlagamo, naj 
bi trajala pripravniška doba v pravosodju 18 mesecev. 

Glede strokovnih izpitov je zakon zasnovan tako, da kandidat s strokov- 
nim izpitom pokaže oziroma dokaže sposobnost uporabe teoretičnih znanj v 
praksi. Strokovni izpit ne sme biti memoriranje znanj, ki so bila že preverje- 
na med rednim šolanjem. 

Razprave v odborih in komisijah so namenile posebno pozornost vsebini 
splošnega dela strokovnega izpita, ki je za upravo opredeljen v 25. členu, za 
pravosodje pa v 26. členu. Pri nadaljnji razpravi in tudi pri pripravi predlo- 
ga zakona ne bi smela imeti glavne vloge oblika strokovnega izpita, ker je 
predlagatelj gradil strokovni izpit predvsem na spremenjenih vsebinah. Pred- 
lagatelj meni, da bo potrebno strokovne izpite v nadaljnjem tekstu oblikovati 
tako, da bo strokovni izpit pomenil le osnovo za začetek samostojnega dela, da 
se opravlja enkrat in to po končani pripravniški dobi. 

V zadnjem poglavju, v Zvezi s pogoji, se je o strokovni sposobnosti za 
opravljanje funkcij v pravosodju dosedanja razprava opredelila, naj bi bil 
pogoj za opravljanje funkcije sodnika sodišča združenega dela ter drugih sa- 
moupravnih sodišč poleg delovnih izkušenj tudi pravosodni izpit. 

Predlagatelj bo na osnovi vaših pripomb in dosedanje razprave v drugih 
zborih Skupščine SR Slovenije oblikoval predlog zakona. Vaša skupščina ena- 
kopravno kot četrti zbor sprejema ta osnutek zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala! O osnutku zakona je razpravljal 
Izvršni odbor Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije in za poročevalca 
določil tovarišico Pepco Jež, podpredsednico Izvršnega odbora. Prosim, tova- 
rišica Ježeva! 

Pepca Jež: Tovarišice in tovariši delegati! Ko je Izvršni odbor Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije obravnaval osnutek zakona o izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v 
državni upravi in pravosodju, je bil, kot je bilo že uvodoma povedano, enoten 
v oceni, da je nujno tudi za te delavce sistematično organizirati usposabljanje 
in da se zadeve uredijo z normativnimi akti. Vendarle je menil, da bi kazalo 
kljub številnim razpravam bolj povezati to izpopolnjevanje s celotnim vzgoj- 
no-izobraževalnim sistemom, katerega razvijamo prav z reformo usmerjenega 
izobraževanja. 
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Čeprav v osnutku zakona 8. člena opredeljuje usklajevanje programov v 
posebnih izobraževalnih skupnostih, menimo, da bi bilo tu potrebno temeljito 
razmejiti tisto, kar morajo vse organizacije združenega dela na področju pri- 
pravništva, usklajevanja in usposabljanja svojih delavcev narediti same s svo- 
jimi programi, in tisto, kar naj bi se usklajevalo v posebnih izobraževalnih 
skupnostih in tudi dokončno odločalo in izvajalo. 

Vse organizacije združenega dela, ne glede na to, za katero področje zdru- 
ženega dela gre, so dolžne izpopolnjevanje svojih delavcev same organizirati. 
Tu mislimo, da ne bi moglo biti izjeme. Prav tako menimo, da bi morale do- 
ločene naloge s tega področja prevzemati ustrezne visokošolske organizacije, 
saj je njihova dolžnost, da poskrbijo za izpopolnjevanje kadrov, ki jih »repro- 
ducirajo«, zlasti še za področje dela organov državne uprave. 

Tudi pri strokovnih izpitih je bilo nekaj pomislekov, zlasti da so še neko- 
liko po starem koncipirani, vendar se da to v razpravah še razčistiti in kon- 
kretizirati. 

Res je, da celotni zakon, zlasti obrazložitev in tudi posamezni členi, moč- 
no poudarjajo specifične naloge državne uprave in pravosodja, vendarle meni- 
mo, da bi morda le kazalo, da bi predlagatelj v času razprave razmislil, ali je 
smotrno in ali je potrebno, da prav za to področje združenega dela ureja uspo- 
sabljanje poseben zakon in ali ne bi kazalo to reševati tako, kot za ostala po- 
dročja. 

Sicer pa Izvršni odbor predlaga Skupščini, da osnutek zakona sprejme. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa! O osnutku zakona so raz- 
pravljali odbori Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije in pripravili 
skupno poročilo. Za svojega poročevalca so določili tovariša Miroslava Tram- 
ška. Prosim! 

Miroslav Tramšek: Tovarišice in tovariši delegati! Odbora za raz- 
voj vzgoje in izobraževanja ter odbora za dohodkovne odnose obeh zborov 
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije so na svoji redni seji v petek ob- 
ravnavali osnutek zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, pripravni- 
štvu in strokovnih izpitih delavcev državne uprave in pravosodja ter sprejeli 
naslednja stališča: 

Pri 18. členu naj se varianta črta in se sprejme predlagani člen. 
Pri 35. členu naj se sprejme varianta, to pomeni, naj se predlagani člen 

črta. 
36. člen naj se dopolni tako, da bo določal tudi to, da opravljajo ustrezni 

izpit tudi sodniki sodišč združenega dela, kot drugi sodniki. 
Odbori predlagajo, da se osnutek zakona na današnji seji Skupščine sprej- 

me s temi stališči. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa! Pričenjam .razpravo. Kdo 
želi razpravljati v zvezi z osnutkom zakona v načelu? Ima kdo načelne pri- 
pombe, preden preidemo na razpravo po členih? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Marija Mesarič, delegatka Posebne izobraževalne skupnosti za gradbeništvo! 

Marija Mesarič: Izobraževalna skupnost za gradbeništvo je v zvezi 
s tem imela en sam pomislek: Ali bomo za vse ostale panoge sprejemali tudi 
zakonodajo v tem smislu? Ne vidimo namreč nobene razlike v samoupravni 
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organiziranosti in sporazumevanju na področju državne uprave in pravosodja. 
Na tem področju imajo dovolj kvalificiranih kadrov, da bi lahko pripravili 
ustrezne samoupravne akte in z njimi uredili vprašanje, ki jih rešuje ta osnu- 
tek zakona. 

Predsednik Natan Bernot: Ima še kdo kakšno načelno pripombo? 
(Ne.) . , , , v 

Predlagam, da preidemo na razpravo po členih. Ima kdo kakšno pnpom 
bo k I. in II. poglavju, to je do vključno 14. člena? (Ne.) Ima kdo kakšno pri- 
pombo k III. poglavju, do vključno 22. člena? (Ni pripomb.) 

K IV. poglavju, do vključno 32. člena? (Ni pripomb.) K V. in VI. poglav- 
ju? (Ni pripomb.) 

Predlagam, da Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije glede vsebine 
v načelu sprejme predlagani osnutek. Skupščina pa ima pomisleke glede tega, 
ali je ta vprašanja primerno urejati z zakonom, in sicer zgolj za eno podro- 
čje združenega dela, medtem ko se ista vprašanja na drugih področjih združe- 
nega dela urejajo s samoupravnimi akti. 

Drugič, Skupščina sprejema pripombe k posameznim členom, ki so bile na- 
vedene v poročilih Izvršnega odbora in odborov Skupščine, to je k 18., 25. in 
36. členu, in jih bo poslala predlagatelju, da bi jih upošteval pri pripravi more- 
bitnega zakonskega predloga. 

Ima kdo kakšno drugačno mnenje? (Ne.) 
Verifikacijska komisija je medtem opravila svoje delo in sporočila, da je 

od 66 delegatov v Zboru uporabnikov na seji navzočih 44 delegatov, od 56 de- 
legatov v Zboru izvajalcev pa 30 delegatov. Komisija ugotavlja, da je seja 
Skupščine sklepčna. 

Predlagam, da sedaj preidemo na glasovanje, in sicer najprej v načelu 
glede vsebine in glede pomislekov o primernosti zakonskega urejanja teh 
vprašanj. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.) 

Kdor je za to, da se ob morebitni pripravi predloga zakona upoštevajo pri- 
pombe Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije in od- 
borov zborov Skupščine, naj dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da sta oba sklepa sprejeta. 
S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 

Skupščine SR Slovenije o osnutku zakona o izpopolnjevanju strokovne izo- 
brazbe, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državni upravi in pra- 
vosodju opravljen. 
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